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1. Мета, завдання та вимоги до опитування 

Згідно принципам партисипативної моделі стратегічного планування є обов’язковим 

залучення мешканців до створення Стратегічного плану розвитку громади.  

Протягом другої половини серпня 2022 року на території населених пунктів Гірської  

ТГ було організовано та проведено опитування її мешканців. 

Мета: Вивчити та узагальнити думки мешканців громади. 

Детальними завданнями опитування було: 

- Отримати інформацію про бачення розвитку громади; 

- Дізнатися про місію  громади; 

- Визначити напрями розвитку громади. 

Вивчення думки мешканців дає можливість дізнатися про їхнє ставлення до органів 

місцевого самоврядування, про проблеми, які вони вважають найбільш серйозними, про 

очікування та плани на майбутнє.  

З іншого боку, мешканці громади під час такого дослідження дізнаються про процес 

стратегічного планування, а лідери думок через опитування долучаються до процесу 

стратегування і мають можливість впливати на нього.   

Тому проведене дослідження думок виконало одночасно дві функції: 

- додаткового інформування мешканців громади щодо початку розробки Стратегічного 

плану та залучення їх до спільної роботи, 

- надання інформації та пропозицій членам Робочій групі. 

Дата проведення: з 2 по 23 серпня 2022 року у період широкомасштабного 

вторгнення росії на територію України.  

Форма проведення – паперова та інтерактивне опитування за допомогою Google 

Forms:  

1) задля отримання повних даних, анкети були складені з трьох відкритих питань.  

2) опитування було проведено без задіяння інтерв’юерів,  



3) отриманні в процесі  голосування дані – анонімні,  

4) підрахунки результатів, їх узагальнення було проведено залученими сторонніми 

консультантами. 

Кількість отриманих анкет:  

Отримано 127 паперових анкет та анкет через інтернет.   

Вимоги до проведення вибіркового опитування: виконані.  

 

Звіт про опитування мешканців громади (відповіді на три питання) 

 

При написанні звіту цитати подані мовою оригіналу без виправлення. 

 

1. Що Вам подобається в Гірській територіальній громаді? 

 

Мені подобається: 
Кількість 

відповідей 

Розташування, близькість до Києва 18 

Розвиток інфраструктури 16 

Ліс 17 

Покращився благоустрій, робота КП "Горянин" 11 

Чистота вулиць 9 

Встановлені контейнери для сміття 8 

Високий рівень фахівців сільської ради 8 

Прогресивність влади і людей 8 

Парки 7 

Наявність магазинів 6 

все влаштовує 6 

Люди (гарні, талановиті) 5 

Нічого 4 

Планування, початок розробки Стратегії 4 

Будівництво нової школи 4 

не знаю 4 

Асфальтові дороги 3 

Відповідальний староста села 3 

Робота муніципальної варти 3 

Пасивність громадян що дає можливість для розвитку корупційних 
зв'язків, можливість домовитись з владою за невеликі суми маючи 
при цьому більші вигоди. 

2 

Компактність 2 

Заплатіть гроші теробороні! 2 

Дитячі гуртки 2 

робота ЦНАП 2 

Лікарі 2 

дешева оренда житла 1 

Спільні заходи з залученням різних поколінь 1 



Мені подобається: 
Кількість 

відповідей 

Корт для спорту 1 

«Показова бездіяльність» 1 

Робота депутата Тютюн Яніни Іванівни 1 

Сільський голова 1 

відеокамери біля майданчика 1 

Згуртованість і відповідальність громади в цей тяжкий час, все 
допомагають один одному.  

1 

Те що я в ній живу 1 

Проведення масових заходів, залучення дітей до благодійних 
ярмарків та змагань 

1 

Наявність МПО 1 

Регулярно котиться трава централізовано, встановлено освітлення 
поміняти нові фонарі, зроблено клумби в центральній частині Ревного, 
поміняли паркан біля школи, встановили світлофори. 

1 

 

2. Що Ви хотіли б змінити? 

 

Напрямок Відповідь 

Кіль-
кість 

згаду-
вань 

Діти 
(31) 

Открыть детский садик именно в Горе.  13 

Добудувати школу 12 

Возможно какие-то кружки для развития детей дошкольного 
и школьного возраста. 

4 

Відсутній дитячий простір та місця для відпочинку, парки, 
тощо 

1 

Для дітей - літній табір 1 

Екологія 
(18) 

Проблем: Безпритульні собаки та коти 6 

Адміністративну відповідальність власників "запущених" 
земельних ділянок та в цілому активну боротьбу з 
амброзією.  

5 

Збільшити зелені насадження, додати велодоріжки. 2 

Висадження додаткової лісосмуги з швидко розтучими 
деревами вздовж злітної смуги аеропорту Бориспіль на межі 
між прилеглою вулицею Аеропортівська і злітною полосою 
для захисту від шуми і вихлопних газів злітаючих та сідаючих 
літаків так як та що є не виконує ці функції 

1 

Збільшити покарання за викидання сміття, де це не можна 
робити 

1 

Заборонити та обмежити в'їзд транспорту до лісу. Прибрати 
сміття. В лісі помічені дикі тварини (сарни (косулі), зайці, 
сови, червонокнижні мідянки....) їх життя під загрозою. 
Зупинити "розпил лісу".  

1 



Напрямок Відповідь 

Кіль-
кість 

згаду-
вань 

Я би рекомендувала повернутися до вивезення біологічного 
сміття (гілки та листя) принаймні двічі на рік для уникнення 
спалення несвідомими одеосельцями; я би рекомендувала 
пропагувати компостування, обов'язково повернутися до 
сортування сміття 

1 

Встановлення шумозахисного екрану від шосе. 1 

Спорт 
(12) 

 

 

Спортивні майданчики в т.ч. стадіон для дітей по вул 
Заводська, с. Мартусівка. 

6 

.Розробка зон активного і пасивного відпочинку для жителів 
таких як:  парки з дитячими майданчиками та  спортивні 
майданчики на відкритому повітрі з вуличними 
тренажерами; () басейн для плавання від 25 метрів в 
довжину далі дітей та дорослих; д) спортивний зал для 
занять в зимовий сезон для всіх охочих  

4 

 Більше спортивних майданчиків. 1 

Прокласти та оформити маршрути для бігу та велоспорту 
включаючи і по пересічній місцевості через поля та ліси (не 
треба покриття, треба лише розчищати та маркувати) 

1  

Відпочинок, 
дозвілля 

(10) 

Ні в одному селі нема хоч якогось ставка, де можна було б 
покупатись та відпочити на березі. 

1 

Для молоді якогось клубу, (зони відпочинку) де можливо 
зібратись і провести час, послухать музику та і для дорослих 
теж якісь концерти 

9 

Транспортні та 
дорожні 
питання 

(10) 

Рейсовий автобус до Києва - його не вистачає. А ті що їдуть 
через Гору вже наповнені. Якщо буде, то щоб це був великий 
автобус, який зручний і з кондиціонером.  

4 

Дорогу отремонтируйте или залатайте от села Гора до села 
Мартусовка + в селе Мартусовка сделайте тротуар по улице 
Чубинского , а то такое впечатление что громада только для 
одного села для Горы 

2 

прокласти асфальтовану дорогу в с. Ревне, вул. Петра 
Зубаня.  

1 

Встановлення дорожніх знаків(дай дорогу, головна дорога) , 
лежачих поліцейських та дзеркал на небезпечних, закритих 
парканами перехрестях. Встановлення камер 
відеоспостереження на основних перехрестях, спортивних 
майданчиках та зупинках громадського транспорту.  

1 

більше транспорту до Києва 1 

 Збільшення кількості рейсів громадського транспорту. 1 

Благоустрій 
(9) 

Парк 4 

Захаращені пустирі, зокрема перехрестя вул. Науки та 8 
березня. 

1 

Сосны посадить вокруг жучкиного озера, пляж сделать и 
воду для купания.  

1 



Напрямок Відповідь 

Кіль-
кість 

згаду-
вань 

На вул. Толстого зробити озеро. 1 

Дуже не вистачає в селі Ревне парку. Дітям і підліткам та й 
дорослим нема де прогулятись. Хотілось би щоб був 
красивий парк де можно було б погуляти всією сім’єю . 

1 

Поставити відповідального за кладовище (прибирання). 
Налагодити воду (бювет). Установити туалет на кладовищі 

1 

Відношення до 
влади 

(9) 

Змінити владу, голову та депутатський корпус 5 

Покращити відношення влади до жителів села Мартусівка 3 

Хотілося щоб було менше циган у селі.  1 

Електроенергія 
(8) 

Вирішити питання з електроенергією в громаді 5 

 Ситуацію з частими регулярними перебоями 
електропостачання 

2 

Там де дерева вже не електропроводах, зрізати їх 1 

Безпека 
(7) 

Камеры на каждый улице поставить и шлагбаумы 3 

Побудувати бомбосховище в с. Мартусівка 2 

Не зрозуміло де в нас бомбосховища. 1 

На період військового стану, повернути ТРО та патрулі ( та на 
час комендантської години). 

1 

Водопостачання 
та 

водовідведення 
(7) 

Якість води в першу чергу, будівництво бюветів 4 

Дуже потрібна центральна каналізація 
 3 

Нічого (6) Нічого 6 

Медицина 
(4) 

Відновити ФАП 3 

Створення сучасного медичного закладу який буде 
покривати потреби нашої громади в медичній допомозі.  

1 

Соціальні  
(3) 

Відкрити відділення банку  2 

Збільшення допомоги особам, що її потребують, а саме: 
малозабезпеченим сім'ям, пенсіонерам, переселенцям, 
сім'ям військових, ветеранам.  

1 

Комерційні 
пропозиції 

розвитку (3) 

Зробили якесь базарне місце, щоб люди могли продавати 
свою продукцію.//столи  

1 

Как-то применить землю около остановка Чубинское. 
Сделать там или парковую зону или какой-то торговый 
центр. Никаких больше салолов с автомобилями. 

1 

Ще було б непогано добудувати кав'ярню біля Жучкиного.  1 

? (1) 
Запитання в анкеті. Адже важливо визначити те, що не 
подобається і потрібно виправити, а не те що подобається, а 
значить і так все нормально 

1 

Комунікації в 
громаді (1) 

Щомісячний короткий підсумок у соціальних мережах 
(телеграм, вайбер, інстаграм, фейсбук) про виконані роботи, 
з фінансовою звітністю та оголошення подальших планів 
розвитку ОТГ. 

1 



Напрямок Відповідь 

Кіль-
кість 

згаду-
вань 

Все (1) Все 1 

Порядок (1) 
Дисциплінувати молодь і бізнеси( кафе, бари мають 
зачинятись о 22:00) 

1 

 

 

Крім відповіді на поставлене питання мешканці громади надали чимало 

пропозицій по покращенню суспільного життя: 

1. Ефективна робота апарату ради  
2. Екологічність території громади: 

-вирішення проблеми несанкціонованого зливу нечистот та відходів в р. Іква в 
Затишному,  
- в Ревному вирішення питання надходження відшкодування екологічного податку по 
муловим полям,  
-в Мартусівці-вирішення питання санітарного стану зливу нечистот з комунальних та 
бізнес об'єктів, багатоквартирних будинків  
-в Горі - облаштування по санітарним нормам каналізації та прийом стоків нечистот і 
відходів,  
-збір сміття роздільно і місцева переробка сміття, або пайова участь в будівництві 
сміттєпереробного заводу в районі -створення паркових зон в селах Ревне і Затишне з 
сучасними ігровими майданчиками для дітей  

3.Впровадження нових освітніх програм для дітей та організація для дорослих курсів з 
вивчення правдивої історії України  
4.Освітлена дорога між селами Гора - Затишне, та створення лісосмуги по дорозі Ревне 
Затишне  
5.Розробка програми розвитку села Затишне з створенням інфраструктури, зокрема 
сприяння будівництву котеджного містечка, що дасть поштовх для розвитку села  
6. Провести інвентаризацію земель навколо села Затишне, визначити причини 
запущеності та необробляння земельних ділянок, вилучити в комунальну власність 
земельні ділянки, власники яких їх не обробляють. Зобов'язати власників домоволодінь 
привести в порядок придомові території з облаштуванням квітників, стандарти яких 
затвердити в сільраді  
7. Провести асфальтування вулиць в Затишному  
8. Навколо сіл в Гірській громаді утворити зелену зону зелених насаджень  
9. Озеро Кругляк в Затишному сумісно з аеропортом привести до санітарних норм та 
утворити навколо зону відпочинку з облаштування парку (Добропарк як зразок)  
10. Муніципальний автобус між населеними пунктами громади  
11. Об'єднати села Затишне - Мартусівка дорогою для покращення сполучення між 
селами, обрізка аварійних дерев  
12. Розвиток культурної сфери в громаді-музей історії сіл, виставки, концерти, для дітей 
організація творчих студій по селах, залучення молодіжних організацій  
13. Розвиток інституту старости в селах-на конкурсних умовах вибір на посаду із 
програмою розвитку сіл  
14. Виїзне медичне обслуговування в селі Затишне сімейним лікарем та робота медсестри 
на постійній основі в Затишному  



15. Соціальні працівники в сільраді для обслуговування пенсіонерів  
16. Введення порядку і культури по утриманню квітників в селах  
17. Для преміювання працівників сільради ввести показники, по яким буде проводитись 
преміювання та публічне опитування на сайті щодо якості роботи  
18. Створення умов для бізнесу, відкриття нових підприємств  
19. Створення комунального ринку на виїзді з села Ревне, з дотриманням умов безпеки та 
санітарії  
20. Реконструкцію парку в Затишному провести з врахуванням культури пам'яті-
виокремити пам' ятник загиблим солдатам в окрему територію, не на центральному вході. 
21. Для підвищення рівня інвестиційної привабливості сіл громади потрібно створення 
умов та для розвитку бізнесу та виробництва.  
Життя в селах Ревне та Затишне стане цікавішим та комфортнішим якщо в плани розвитку 
включити сприяння у запуску виробничих потужностей мікробізнесу:  

- Млин/Макароний цех, Консервний цех СГ продукції та фруктів, Заморозка овочів та 

фруктів, Сушка плодоовочевої продукції, Деревообробний цех, можливо 

виготовлення меблів Офіс центр Логістичний склад  

- Парк відпочинку Бювет з артезіанською водою  

- Кільцева дорога навколо села для пробіжок, волосипедних поїздок та самокатів  

- Діагностичний мед центр  

- Клінінговий центр орієнтований на прибирання будинків  

- Сервіс по ремонту побутової техніки Центр праці.  

- Такий собі віртуальний офіс де всі жителі громади реєструються із заповненням 

анкети - профілю про те чим займаються (продажа товарів чи надання послуг) і 

кожен може запропонувати чи замовити сервіс чи товар.  

- В селі проживає величезна кількість жителів, але мало хто знає хто чим займається.  

- Заготівельно-логістичний пункт с/г продукції. Оптовий прийом продукції з 

послідуючою розфасовкою, формуванням однорідних партій, упаковкою та 

охолодженням. Можлива опція доставки в радіусі 20ти км.  

- Виділення Зем ділянки під горіховий гай (проект який матиме столітню історію)  

- Культурна та оздоровча сфера для дітей та молоді: Центр розваг та дозвілля що 

включає кінотеатр, концертну залу та гуртки  

- Гуртки: музичний, театральний, дресувально-кінологічний, вишивки та малювання  

- Технічний гурток по ремонту та тюнингу скутерів, квадроцикліа та ін техніки  

- Спортивні секції єдиноборств, теніс, волейбол, баскетбол, футбол  

- Кулінарна студія з відео каналом  

- Спортивні майданчики та зали відкритого та закритого типу  

- Дитячі сертифіковані майданчики для розваг  

- Відремонтувати всі дороги по селам  

- Встановити камери спостереження  

- Все вище перелічене це робочі місця та підвищення рівня життя всіх та кожного в 

комплексі. Звичайно ж ФАП, кабінет дільничого, муніципальна служба охорони, 

зала для засідань депутатів та голови громади. 

- Проведення поквартально зборів села із звітом обраних депутатів по використанню 

бюджету. 

22. Хотів би змінити голову ОТГ.  

23. З того що не подобається:  



- Не скажу за всю громаду, але скажу за Затишне та шлях від Гори до Ревного - немає 

нормального асфальтового покриття на шляху від Гори до Ревного.  

- дуже повільні процеси вирішення проблем  

- не зрозумілі механізми взаємодії з сільрадою (чому не зробити електронні 

звернення та їх обробку, по типу Київської служби контролю 1551)  

- забруднення озера в селі Затишне з села Мартусівка.  

- Підприємства зкидують відходи у стічну шахту аеропорта. По траєкторії з Гугл карт 

саме там ряд підприємств зкидують нелегально відходи і жодним чином не 

караються штрафами, а це значить що відбувається під прикриттям місцевої влади.  

- Екологічний налог від А/П на це озеро десь осідає у карманах можновладців і 

ніяких робіт по очистці не проводиться (сумарна компенсація від А/П 200 000 

грн/рік) - відсутність асфальту на центральній вулиці - відсутність футбольного, 

баскетбольного, волейбольного майданчиків для дорослого населення (мабуть 

вигідно коли в селі живуть тільки одні алкаші, а не здорові фізично активні дорослі 

люди, а не тільки діти) 

- не регулярне сполучення маршрутних таксі с Затишне у м. Київ та Бориспіль. 

Чомусь водій сам собі хазяїн і сам вирішує чи заїхати йому чи ні у село, замість того 

щоб виконувати свій маршрут відповідно до інструкцій маршрутного листа.  

- забруднення сміттям лісосмуг "гостями" з Ревного та сусідніх сіл.  

- відсутність відеонагладу на вузлах заїздів та виїздів з села  

- відсутність механізмів та пояснення з прикладами по утилізації сміття, яке 

органічне сміття (наприклад гілки дерев), не попадають під санкції (штрафів) 

 

3. Якою б Ви хотіли бачити Гірську громаду через 5-10 років? 

 

Відповідь Кількість 

Процвітаючою, красивою 20 

Багатою, успішною 12 

Найкращою в країні ; №1; зразковою 10 

Мирною, без війни 9 

Дружньою 8 

Щоб поверталась молодь; щоб молодь була залучена до 

управління громадою 
8 

З гарною зоною відпочинку 7 

З доброю та розвинутою  інфраструктурою 6 

Європейською 4 

З мережею велодоріжок 4 

Облаштування по санітарним нормам каналізації та 

прийом стоків нечистот і відходів, - 
3 

Екологічною 3 

Комфортною 3 



Відповідь Кількість 

Спроможною, міцною 3 

Сучасним селищем, але не надто глобалізованим; селищем 

міського типу, селищем яке нагадує місто 
3 

Відновленим маршрутом автобуса до м. Бориспіль 3 

Охайною  2 

Без корупції 2 

Розвинуту 2 

Щоб через 5-10 років Гірська громада стала Мартусівською 2 

Єдиною 1 

Без багатоповерхівок 1 

Без перебоїв електроенергії 1 

Хотя какой смысл это писать, все равно ничего делать не 

будут) 
1 

Занадто широке питання. 1 

Порівнюючи з іншими селами у нас в селі супер! 1 

Однозначно з новими багатоквартирними будинками. 1 

З Будинком культури  в с.Гора 1 

Як у Процеві  1 

 

Більшість (62%) бачить в майбутньому Гірську громаду Київської області, як 

процвітаючу, успішну, розвинуту, охайну, європейську та комфортну. 

 

===================================================================== 


