
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ПОТРЕБ МОЛОДІ 

ВІД 14 ДО 35 РОКІВ У ШИРОКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ 

 

 

На основі 195 відповідей, що складає 5% від загальної чисельності молоді на 

території громади (3782 осіб) 

 

 

 
 

 

1-2. Віковий розподіл респондентів/ок: 

- 14-18 років – 26.7 % 

- 19-22 років – 24,6% 

- 23-28 років – 18,5 % 

- 28-35 років – 30,3 % 

 

Отже, охоплено всі вікові категорії молоді. Більша частина опитаних – це жінки 

64,1. Але в структурі населення Широківської громади жінок загалом трохи більше за 

чоловіків, і вони традиційно більш активні під час опитувань та суспільної діяльності.  

 



3. Найбільш важливими напрямками роботи з молоддю в Широківський 

громаді, на думку опитаних, є: 

▪ підтримка талановитої молоді – 52,3%,  

▪ популяризація здорового способу життя – 52,8%,  

▪ розвиток молодіжної інфраструктури, зокрема молодіжних центрів – 47,7%.  

 

Інші популярні відповіді (більше 30%):  

▪ сприяння зайнятості та самозайнятості,  

▪ підтримка молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах,  

▪ організація фестивалів, формування національно-патріотичної свідомості. 

 

Більше 20% респондентів/ок вважають важливими напрямки роботи, як розвиток 

молодіжного волонтерства, проведення тренінгів, форумів, зустрічей з цікавими 

людьми, творчих вечорів, вуличних акцій, стимулювання громадської активності, 

підтримка молодіжної ради.  

 

Трохи менше 20% опитаних обрали такі варіанти, як підтримка неформальних 

молодіжних рухів і формування національно-патріотичної свідомості.  

 

Серед «інших варіантів відповідей» – лише одна пропозиція про відкриття шкіл. 

 



4. На думку опитаних, молоді 

найбільше не вистачає таких заходів:  

▪ розважальні (56,4%),  

▪ спортивні (52,3%), 

▪ профорієнтаційні, сприяння у 

працевлаштуванні (46,2 %).  

 

Нижче в рейтингу опинились:  

▪ неформальна освіта (39%),  

▪ інформування (31,3 %),  

▪ консультування (31,3%),  

▪ робота з вразливими категоріями 

молоді (28,7%),  

▪ культурно-мистецькі заходи (28,2%). 

 

Трохи більше 20% респондентів/ок 

висловились за надання приміщення під 

центр для навчання і проведення 

заходів та реалізацію соціальних/ 

волонтерських проектів (20,5%). 

 

5. 48,7% реципієнтів готові брати активну участь у процесі розбудови і розвитку 

Широківської громади.  

 

32,3% опитаних готові, якщо їх покличуть. І трохи більше 16 % молоді важко 

відповісти, або вони зовсім неініціативні.  

 

 

 

 

 



6. Топ–5 цікавих видів діяльності, в яких хоче взяти участь молодь: 

 

1. Розробка та реалізація молодіжних проектів та ініціатив, заходів (50,3 %). 

2. Створення молодіжних ініціативних груп чи організацій (44,1%). 

3. Участь у громадських зборах та слуханнях (39%). 

4. Участь у розробці та реалізації стратегій та проектів щодо розвитку ТГ 

(29,2%). 

5. Представництво у виконавчих органах ТГ (16,9%). 

 

0,5% із всіх опитаних обрали «Інше», висловивши небажання брати участь в будь-

яких видах діяльності, а 0,5% готові активно долучитися в творчому напрямку.  

 



7. Систематизувавши дані про заходи за інтересами поза межами навчальних 

закладів, ми виділили два найбільш популярні напрямки. Майже половина опитаних 

брали участь у масових заходах для молоді (46,7%) та заходах з неформальної освіти, 

а саме тренінгах, майстер-класах тощо (44,1%).  

 

23,1% респондентів/ок долучались до роботи молодіжних організацій, громадських 

об’єднань, учнівських/студентських рад. 

 

Менш популярні такі заходи, як таборування та реалізація власного проекту в 

неформальній групі (12,8 і 13,8% відповідно).  

 

Частина опитаних не брали участь в жодних заходах, оскільки: 

▪ не мають достатньо часу через велике навантаження в школі/ВНЗ/на роботі 

(13,8%),  

▪ не знаходили інформацію про такі заходи в їхньому населеному пункті (13,8%),  

▪ живуть далеко від місця проведення заходів (10,8%),  

▪ мають інші інтереси (6,2%)  

▪ або ж їм не є зручним час роботи установ, що пропонують діяльність (2,6%). 

 

 

 



8. Молодь Широківської громади хоче відвідувати такі заходи: 

▪ спортивні: фітнес, тренування, змагання, настільний теніс, волейбол, футбол, 

змагання зі спортивної рибалки, акробатика, бокс; 

▪ культурно-розважальні: фестивалі, ярмарки, дискотеки, кінопокази, КВК, 

майстер-класи, танці; 

▪ неформальна освіта, саморозвиток і самовдосконалення: тренінги, 

вебінари, вивчення англійської, розмовний клуб, молодіжні зустрічі, клуби за 

інтересами, профорієнтація, курси IT, перукаря, візажу, манікюру; 

▪ волонтерство; 

▪ екологічні, зокрема заходи з озеленення; 

▪ туристичні: краєзнавчі екскурсії, фестиваль історичної реконструкції, 

використання аудіогіду; 

▪ заходи для дітей молодшого віку. 

 

На жаль деякий відсоток є прогнозовано негативним, з відсутністю будь-яких 

інтересів і зацікавлень.  

 

9. Опитавши молодь про те, чого саме бракує на території Широківської громади, ми 

склали рейтинговий перелік потреб (починається з найактуальніших): 

▪ пропагування здорового способу життя, правильного харчування, спорту, 

зустрічі з людьми, які досягли успіху в житті (у т.ч. фінансового); 

▪ створення молодіжної інфраструктури – молодіжних просторів, мобільних 

кінотеатрів, квест-кімнати; 

▪ модернізація та розширення спортивної інфраструктури – спортивні, 

баскетбольні майданчики, стадіони, столи для тенісу, у т.ч. вуличні, відкриття 

різних спортивних дитячих секцій; 

▪ допомога молодим людям, підтримка; 

▪ організованість і саморозвиток, мотивація та ініціатива; 

▪ доступне місце для збору та спілкування, відпочинку; розважальні заклади; 

▪ культурно-масові заходи для молоді; 

▪ профорієнтаційні заходи; 

▪ ресурси для розвитку особистості; 

▪ місця для освітньої самореалізації; 

▪ транспорт, що дозволить регулярно проводити/відвідувати масові молодіжні 

заходи за межами свого населеного пункту; 

▪ участь молоді в місцевих активностях – конкурсах, фестивалях, історичних 

реконструкціях тощо. 

 

Великий відсоток молоді влаштовує те, що вони мають на сьогодні, і якихось значних 

змін вони не потребують.  

 



10. Найголовнішими проблемами молоді Широківської громади, на їх думку є: 

▪ згуртованість; 

▪ лінь; 

▪ відсутність стимулів до 

здорового способу життя, 

розвитку і мотивації; 

▪ байдужість; 

▪ відсутність системного 

підходу; 

▪ відсутність спеціалізованих 

місць для молоді; 

▪ брехня; 

▪ низька активність; 

▪ шкідливі звички; 

▪ злість; 

▪ брак роботи в громаді; 

▪ відсутність самореалізації; 

▪ брак дозвілля; 

▪ проблеми транспортного 

сполучення між селами 

громади; 

▪ невизначеність житті; 

▪ відсутність молодіжних 

просторів; 

▪ відсутність активних лідерів; 

▪ страх змін; 

▪ споживче відношення до 

громади.  

 

11. Серед запропонованих сфер, в яких молодь хотіла б реалізували себе, найбільш 

популярними є спорт (футбол, волейбол, туризм, шахи, фітнес, тренажерний зал), 

культурне дозвілля (танці, музика, театр, кінотеатр, клуб за інтересами, 

декоративно-прикладне мистецтво), волонтерство (прагнення змінити на краще не 

тільки своє життя), тематичні вечори. Трохи меншим попитом користуються 

зелений патруль та розмовний клуб. В цілому, молодь бачить себе у декількох 

сферах одночасно. 

 

12. Топовими джерелами, з яких молодь 

отримує інформацію про можливості в 

громаді, є соціальні мережі:  

▪ Фейсбук (68,7%) 

▪ Інстаграм (55,9%) 

▪ Viber (45,1%) 

▪ Телеграм (34,9%) 

Значно менша частка респондентів/ок 

отримують інформацію з оголошень в 

адміністративних будівлях, в транспорті, на 

зупинках (від 23,1% по 0,5%).  

 

13. Не може не тішити, що переважна 

більшість молоді (61,1%) знає, що таке Молодіжна рада, і навіщо вона потрібна 

громаді. Але 28,5 % опитаних не впевненні в досконалості своїх знань, а 10,4 % зовсім 

не знають, що це таке.  



Це питання є важливим і вказує на те, що треба посилити інформування про роботу 

Молодіжної ради, її заходи та можливості для кожного/кожної долучитись. 

14. Незважаючи на деякий брак поінформованості молоді, більше половини 

респондентів/ок (65,6%) хотіли б долучитися до організації та проведення заходів 

Молодіжної ради.  

Вважаємо, що активне залучення охочих до заходів Молодіжної ради може з часом 

мотивувати до участі і тих респондентів/ок (34,4%), які зараз не готові долучатися.  

 

 

15. Думки молоді стосовно того, яким саме має бути молодіжний центр, здебільшого 

збігаються. Більша частина вважає, що центр все ж таки потрібен та повинен бути 

сучасним, креативним і доступним в вечірній час. Тут мають приділяти більше 

уваги популяризації здорового способу життя, правильного харчування, спорту, а 

також враховувати актуальні молодіжні потреби, реалізовувати бажання, 

пропонувати цікаве дозвілля. 

 

Для успішної роботи молодіжного центру, на думку молоді, важливим є ініціативний 

молодіжний працівник, який живе своєю справою, в якого «горять» очі та який 

уважно стежить за тенденціями розвитку молоді, бере до уваги вікові відмінності. До, 

до складу МЦ мають входити представники молоді різного віку. 

 

І звісно ж, такий центр має бути у всіх населених пунктах Широківської громади. Це 

вочевидь фізично неможливо, проте вдалим рішенням може бути створення 



молодіжних центрів на рівні старостинських округів, облаштування розгалуженої 

системи молодіжних осередків при діючих закладах культури, що вдихне нове життя 

в уже існуючі об’єкти. Також відзначився варіант мобільного центру дозвілля, який 

зможе охопити навіть найвіддаленіші села нашої громади, де відсутні установи 

культури. Це допоможе зацікавити та залучити до активного життя в громаді ще 

більше молоді.  

16. Більше половини (54,4%) опитаних  молодих людей бачать можливості для 

самореалізації (самозайнятості) на території своєї громади. 

Водночас невтішним показником є те, що 40% молоді не бачать достатньої 

кількості можливостей для самореалізації.  

Можливо, це пов’язано зокрема з браком поінформованості про можливості в громаді. 

Тоді цей відсоток можна зменшити за рахунок активнішого інформування молоді за 

допомогою соціальних мереж та інформаційних стендів.  

Невеликий відсоток (в межах 0,5%) відповіли інакше на це запитання. 

 



17. Позитивним є те, що 80,5 % опитаних планують і далі жити у Широківській 

ТГ. 

Лише 13,3 % планують в подальшому виїхати з території громади і 6,2 % планують і 

зовсім виїхати з країни.  

За рахунок створення умов для працевлаштування молоді на території громади можна 

зменшити відтік населення та втрату цінних кадрів.  

 

 

18. Які кроки ви б зробили в першу чергу на місці голови громади?  

Відповідає молодь Широківської ТГ:  

 

▪ зробити те, чого хочуть люди і молодь; 

▪ обмін між учнями і молоддю з інших областей території України; 

▪ пропаганда здорового способу життя, підтримка спорту на території 

громади; 

▪ будівництво місць для відпочинку та дозвілля молоді; 

▪ знайомство з молоддю і зацікавленість в подальшому її розвитку; 

▪ допомога вразливому населенню громади;  

▪ контроль якості товарів в продуктових магазинах; 

▪ залучення молодих спеціалістів на території ТГ; 

▪ поточні ремонти у всіх сферах; 

▪ допомога пенсіонерам та людям з інвалідністю; 

▪ реалізація проєктів громадян; 



▪ створення робочих місць за рахунок будівництва нових підприємств; 

▪ підтримка волонтерських проєктів; 

▪ відкриття молодіжних центрів; 

▪ підтримка молодих фермерів-початківців; 

▪ проведення водопостачання, ремонт доріг; 

▪ побудова розважального центру для дітей, супермаркет, кафе-бар; 

▪ забезпечення новітніми технологіями закладів освіти громади; 

▪ зайнявся пошуком активних громадян на території ТГ; 

 

Більше половини опитаних відповіли, що їх повністю влаштовує чинний голова 

Широківської громади і якихось значних змін вони не потребують. Водночас 

більшість із зазначених вище напрямків виконується в поточному режимі або ж є 

пріоритетом на наступні роки. 

 

19. ТОП-10 ідей молодіжних проєктів Широківської громади для реалізації в 

рамках Програми USAID/DOBRE: 

  

1. Створення мережі відкритих молодіжних просторів у Широківській громаді 

(облаштування молодіжних просторів на базі приміщень установ культури в 

різних старостинських округах – придбання мультимедійної, комп’ютерної 

техніки та мобільних меблів). 

2. Облаштування ігрово-спортивних майданчиків (антивандальні майданчики на 

прилеглих територіях установ культури та паркових/зелених зонах). 

3. Мобільний кінотеатр під відкритим небом. 

4. Творчий мобільний простір «Гуртобус» (пасажирський автобус 

переобладнаний під проведення майстер-класів, воркшопів, перегляд фільмів та 

інших просвітницьких заходів). 

5. Створення профорієнтаційного простору для молоді (умови та ресурси для 

проведення профорієнтаційної роботи, залучення профільних фахівців). 

6. Облаштування веломаршрутів основними історичними та туристичними 

місцями Широківської громади. 

7. Модернізація музейного простору в селі Лукашеве. 

8. Фестиваль «Спортивна громада». 

9. Фестиваль фарб «Холі». 

10. Фестиваль-конкурс дитячих та молодіжних талантів.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Молодь Широківської ТГ – активна і небайдужа, готова долучатись до розвитку і 

розбудови громади. Цікавиться розробкою молодіжних проєктів, реалізацієї 

молодіжних ініціатив, створенням молодіжних організацій, а також конкретними 

інструментами участі (громадські збори, стратегія розвитку, представництво у 

виконавчих органах, Молодіжна рада).  

При цьому певна частина молодих людей (30% опитаних) очікують своєрідного 

«запрошення» до участі. Така молодь потенційно готова долучатись до активного 

життя громади, але не знає, як саме це можна зробити. В свою чергу це свідчить про 

недостатнє інформування про можливості молодіжної участі.  

Поза межами навчального процесу молодь бере участь переважно в  масових заходах, 

що проводяться в громаді, а також позашкільних тренінгах і майстер-класах. Близько 

1/4 опитаних долучаються до роботи громадських об’єднань та учнівських рад.  

Головними причинами неучасті молодих людей у заходах, що проводяться для 

молоді, є брак часу та велике навантаження за місцем навчання/роботи, брак 

інформації про заходи, проживання у віддалених населених пунктах, незручний час 

роботи установ, які пропонують можливості дозвілля, або інші інтереси. Ця 

інформація важлива для планування заходів і врахування реальних потреб молоді. 

Респондент/ки вказують на недостатню кількість розважальних, спортивних і 

профорієнтаційних заходів (сприяння в працевлаштуванні); висловлюють 

зацікавлення в неформальній освіті, у т.ч. курсах, що б дозволили набувати і 

розвивати конкретні навички (вивчення мов, ІТ, дизайн та інші). Вважають 

пріоритетним напрямком молодіжної роботи на сьогодні популяризацію здорового 

способу життя, підтримку талановитої молоді та розвиток молодіжної 

інфраструктури.  

Є потреба в створенні сучасного, креативного, доступного у вечірній час 

молодіжного центру, молодіжних осередків у старостинських округах (на базі 

наявних центрів дозвілля та бібліотек), а також покращення транспортного 

сполучення, щоб молодь могла активніше долучатись до заходів поза межами своїх 

населених пунктів.  

На сьогодні єдиний оснащений молодіжний хаб знаходиться в с. Широке. Також 

оновлені міні-футбольні поля в Широкому і Сонячному, завершується проєкт з 

реконструкції футбольного поля в Лукашевому. Є проєкт будівництва стадіону в с. 

Володимирівське, цього року його подано на конкурс Державного фонду 

регіонального розвитку.  

В Стратегії громади є окрема операційна ціль, якою передбачено підвищення 

привабливості громади для молоді і сімей. Проте тема дітей, молоді, сімей 

проходить наскрізною лінією і в інших цілях, що стосуються покращення умов 



надання послуг у сфері культури і дозвілля, соціалізації та інтеграції людей з 

інвалідністю, розвитку громадської активності, покращенню освітніх і соціальних 

послуг. В документах громади чітко прописані комплексні кроки щодо підтримки 

та розвитку молодіжного потенціалу громади через заклади соціально-

культурного призначення та визначені потреби в розвитку спортивної 

інфраструктури. 

Актуальним питанням залишаються розробка місцевої програми «Молодь 

Широківської громади», яка б визначила комплекс систематичних заходів для 

задоволення потреб молоді, а також визначення відповідальної особи за роботу з 

молоддю в апараті Широківської сільської ради. Окремим завданням місцевої 

програми може стати створення профорієнтаційного центру та сприяння 

працевлаштуванню молоді на території громади. 

Молодіжна рада створена, зараз перебуває в процесі «перезавантаження» 

(переглядається Статут, плануються заходи по залученню молоді з усіх населених 

пунктів). Більшість учасників/ць опитування знають, що таке Молодіжна рада та 

готові долучатись її заходів. Водночас їхня обізнаність залишається недостатньою, 

про що зазначають самі респондент/ки. Тож потрібно налагодити краще 

інформування про роботу Молодіжної ради та можливості, що вона пропонує, у т.ч. з 

використанням тих соціальних мереж, звідки молодь бере інформацію про події в 

громаді.  

 

 


