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Цю публікацію підготовлено та видано за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру 
(UN RPP) та фінансування Європейського Союзу, а також урядів Данії, Швеції та Швейцарії в межах 
діяльності з мобілізації громад в реалізації підходу громадської безпеки та соціальної згуртованості в 
громадах Донецької та Луганської областей. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку 
ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок 
(ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО).

Програму підтримують десять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний 
банк, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

За зміст цієї публікації відповідають виключно партнери-виконавці, і її жодним чином не можна вважати 
такою, що відображає погляди Програми ООН із відновлення та розбудови миру, Європейського союзу 
або урядів Данії, Швеції та Швейцарії.

Профіль громади – це документ, створений за участі громади, який відображає погляд на спільноту 
зсередини. В сучасній Україні недостатньо розвинена культура громадської участі, розподілу 
відповідальності та спільного прийняття рішень. Водночас поступово громада стає ключовим гравцем, 
що визначає пріоритети діяльності, спрямованої на створення безпечного середовища на своїй території. 
Процес децентралізації має сенс лише за умови, що громада готова взяти на себе відповідальність за 
подальші дії і має можливість це зробити.

Мобілізація громад у підході громадської безпеки й соціальної згуртованості здійснюється навколо 
діалогових майданчиків – Робочих груп із громадської безпеки й соціальної згуртованості, що об’єднують 
активних мешканців і мешканок громади, лідерів громадських організацій, представників органів 
місцевої влади та самоуправління, соціальних служб, освіти, медицини, поліції, служби з надзвичайних 
ситуацій, інших організацій, що надають безпекові послуги для пошуку спільних скоординованих 
рішень по створенню безпечного середовища в громадах. Група функціонує як діалогова платформа, 
уповноважена громадою спільно визначати потреби, проблеми та ресурси, а також шукати ефективні 
відповіді на проблеми громадської безпеки. 

Залученість широкого кола громадян, різних за віком, статтю, релігійними вподобаннями, соціальним 
статусом, сприяє соціальній згуртованості громади. Участь, зацікавленість самих людей у житті свого 
міста, його розвитку важлива задля більш ефективного та комплексного зростання громад. Неможливо 
дати громаді відчуття безпеки, не упевнившись, що голос кожного члена спільноти є почутим і 
врахованим. 

Саме з цією метою Робочі групи упродовж грудня 2018 – квітня 2019 року працювали над створенням 
Профілів громад. Кожна партнерська громада отримала можливість взяти участь у комплексному 
дослідженні громадської думки, висловити своє бачення, озвучити потреби, звернути увагу на 
проблеми, що існують у громаді. Це стало можливим завдяки активній участі мешканців і мешканок у 
фокус-групах, опитуванні щодо основних проблем громадської безпеки та соціальної згуртованості, а 
також у картуванні громади.
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ВІЛ  Вірус імунодефіциту людини

ВНЗ  Вищий навчальний заклад

ВПО  Внутрішньо переміщена особа

ГО  Громадська організація

ДНЗ  Дошкільний навчальний заклад

ДСНС  Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ДФРР  Державний фонд регіонального розвитку

ЗНЗ  Загальноосвітній навчальний заклад

ЗОШ  Загальноосвітня школа

КЛЗ  Комунальний лікувальний заклад

КЛПУ  Комунальна лікувально-профілактична установа

КНП  Комунальне некомерційне підприємство

ЛГБТ  Лесбійки, геї, бісексуали та трансґендерні люди

МБФ  Міжнародний благодійний фонд

ООН  Організація Об’єднаних Націй

ОТГ  Об’єднана територіальна громада

ПАТ  Публічне акціонерне товариство

ПрАТ  Приватне акціонерне товариство

ПРООН  Програма розвитку ООН

СНІД  Синдром набутого імунодефіциту людини

ТОВ  Товариство з обмеженою відповідальністю

УСЗН  Управління соціального захисту населення 

UNICEF Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

USAID  Агентство США з міжнародного розвитку
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ВСТУП

Створення Профілю громади є першою спробою комплексного підходу до вивчення 
потреб і проблем громади Дружківки у розрізі громадської безпеки та соціальної 
згуртованості. Аналітична робота зі збору матеріалу для профілю розпочалася у 
грудні 2018 року. Вона включала в себе проведення фокус-груп, анкетування, контент-
аналіз програмних документів, оцінку сильних і слабких сторін нашої громади та 
картування. Профіль громади має на меті проаналізувати, наскільки розвинений 
громадський сектор, який рівень участі у громаді, наскільки дієвими є програмні 
документи місцевого значення, чи враховують вони потреби найбільш вразливих груп у 
громаді, чи є вони гендерно-чутливими та чи включають вони питання громадської безпеки 
і соціальної згуртованості. Також він фокусується на питаннях ресурсного потенціалу 
громади, основних потребах і проблемах громад, що пов’язані з громадською безпекою та 
соціальною згуртованістю.

Профіль громади має стати документом, що задає напрямок руху для спільної роботи 
органів місцевого самоврядування та громадського сектору. Адже він повною мірою 
демонструє ті галузі та сфери, які потребують додаткової уваги. І лише фахова та 
скоординована робота усіх зацікавлених сторін зможе стати запорукою сталого 
розвитку Дружківки.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до створення Профілю на всіх його етапах, 
зокрема Сергію Пронкіну (ГО «Нова Дружківка»), Юлії Стінковій та Юлії Кох (головним 
спеціалісткам виконкому Дружківської міської ради), Світлані Агаджанян та Людмилі 
Квітко (ГО «Україна можливостей»), Ганні Колесниковій (ГО «Твій формат»), Єлизаветі 
Несен та Катерині Гашенко (ГО “Нова Дружківка”), виконавчим органам Дружківської 
міської ради, представникам і представницям Робочої групи з громадської безпеки 
та соціальної згуртованості Форуму місцевого розвитку міста Дружківки, Молодіжній 
раді при міському голові та громаді Дружківки.

Фото:  Пам’ятний знак з гербом Дружківки на в’їзді у місто. Автор – Сергій Пронкін
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ПАСПОРТ ГРОМАДИ

35626
жінки

30715
чоловіки

63641
загальна кількість

18640
15-35 років
молоді люди

14937
ДО 14 років
ДІТИ

18233
36-60 років
особи середнього віку

14531
60+ років
старші люди

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

54 %

46 %

ДНЗ

15

Первинна 
допомога

15

Музеї

2

Територіальні 
центри 
соціального 
обслуговування

1

Молодіжні 
центри/хаби

4

Вторинна  
допомога

15

Бібліотеки

15

Служби для сім’ї, 
дітей і молоді

 3

Позашкільні 
навчальні заклади 

2

Третинна 
допомога

-

Інші заклади 
культури

-
Заклади 
спорту

12

Служби/особи 
із запобігання 
та протидії 
насильству

1

Будинки 
інтернати/ 
притулки

2

Аматорські 
колективи 

-

Будинки 
культури/Театри

1

Центри інклюзії/
реабілітаційні 
центри для дітей 
з інвалідністю

2

Комунальні 
заклади 

2

зНЗ

13
ВНЗ

3
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ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА

ГРОМАДСЬКИЙ СЕКТОР

ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

ПОСЛУГИ З БЕЗПЕКИ

ДОСТУП ДО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР 

РІЧНИЙ МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

ДОСТУП ДО СУДОВИХ УСТАНОВ

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

Поліція

Державна 
служба з 

надзвичайних 
ситуацій

Громадські 
формування з 

охорони громадського 
порядку

Відділ                          1
Поліцейські станції   -
Патрулі                   +

Надходження    638937,2 тис.грн

Видатки                634421,9 тис.грн   

Інвестиції        170000,0 тис.грн

Рятувальні та пожежні служби  1
Бомбо-сховища                            21
Система оповіщення                    1

1

місцеві центри 
та бюро правової 
допомоги

1

Громадські 
організації

109

підприємства 
(великий і середній 
бізнес)

598

Розмір 
середньої 
зарплати 

8059,0 грн

Рівень 
зареєстрованого 
безробіття 

1.18 %

Розмір 
середньої 
пенсії  

2863,6 грн

приватні підприємці 
(малий бізнес)

598

соціально-відповідальні 
підприємства

9

Діалогові 
майданчики/хаби

2
Громадські ради 
(включно з молодіжними)

3

адвокатські 
бюро та 
адвокати

+

НДО, що надають 
правову допомогу

-

місцевИЙ суд загальної 
юрисдикції

1

2018 рік

ngo

ngo
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1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ГРОМАДИ
1.1  ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Дружківка (анг. Druzhkivka, рос. Дружковка) – місто обласного значення на півночі 
Донецької області України. 

Перша згадка про Дружківку датується 1781 роком («Відомості про землі 
Катеринославського намісництва»). Місто виросло з робочого селища при станції 
Дружківка Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. У 1893 році Донецьке товариство 
залізного та сталеливарного виробництва, засноване французами, починає будувати 
Торецький металургійний завод, пізніше перетворений у Дружківський машинобудівний 
завод. До початку XX століття тут діяли заводи: чавуноплавильний і сталеливарний 
(головний вид продукції – рейки), збудовані французами, механічний (обладнання для 
залізниць: вагони, ресори, пружини), збудований бельгійцями, а також цукровий завод 
(збудований у 1873 році). У селищі на той час проживало близько 6 тис. осіб.

 У 1913 році кількість населення досягла 13,5 тис. осіб. Мешканців обслуговували 
дві лікарні, чотири початкові школи. У селищі було дві церкви, костьол. У 1929 році 
збудовані завод металевих виробів, електростанція, нові цехи на Торецькому заводі. 
Великим підприємством вугільного машинобудування став після реконструкції 
Торецький завод (до 1941 році тут працювало понад 5 тис. осіб).

У 1938 році Дружківка отримала статус міста обласного підпорядкування. До 1939 року 
в ній проживало 32 тис. осіб, житловий фонд порівняно з 1913 роком збільшився в три 
рази.

Фото:  Курган Слави. Автор – Олександр Катіхін
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Під час Другої світової війни машинобудівний завод був евакуйований на Урал, а завод 
металевих виробів – на Кузбас. Звільнена Дружківка 6 вересня 1943 року частинами 
279-ї стрілецької дивізії та 1-ї гвардійської механізованої бригади 1-го гвардійського 
механізованого корпусу. Після Другої світової війни побудовано завод газової 
апаратури (1958 рік), рудоуправління (1961 рік), фарфоровий завод (1971 рік). 

Навесні 2014 Дружківка постраждала від зазіхань з боку представників незаконних 
збройних формувань так званої «Донецької народної республіки». 

5 липня 2014 року місто було звільнене від проросійських терористів силами 
Національної гвардії України та регулярними військами

На північно-східній околиці Дружківки знаходиться геологічний пам’ятник природи. 
Він має назву «Дружківські скам’янілі дерева», де знаходяться залишки скам’янілих 
араукарій, яким понад 200 млн. років. Вони зустрічаються тільки у двох місцях на 
планеті – у Дружківці та в Америці.

До міста прилягають землі багаті запасами унікальних вогнетривких глин, які 
користуються підвищеним попитом закордонних виробників.

Фото: Залишки скам’янілих араукарій. Фото з мережі Інтернет.
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1.2  НАСЕЛЕННЯ (СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ)

Показник Загальний 
показник

Гендерний 
розподіл, осіб

Гендерний 
розподіл,  %

Станом на: дата
Джерело: посилання

Кількість  % Жінок Чолов. Жінок Чолов.

Загальна кількість населення, 
з них: 66341 100 35626 30715 53,7 46,3

Станом на 13.03.2019 
Джерело: Відділ статистики у 
місті Дружківці

Діти (хлопчики та дівчатка) 
віком до 14 р. 14937 22,52 7325 7612 20,6 24,8

Молодь (юнаки та дівчата) 
15-35 р. 18640 28,1 9220 9420 25,9 30,7

Дорослі (жінки та чоловіки) 
36-60 р. 18233 27,5 9400 8833 26,4 28,8

Жінки та чоловіки літнього 
віку 60+ 14531 21,88 9681 4850 27,1 15,7

ВПО, з них: 10076 Станом на 13.03.2019 
Джерело: ASOPD УСЗН

Діти (дівчата і хлопці) 1376

Люди літнього віку (жінки і 
чоловіки) 6647

Люди з інвалідністю, з них: 3650 Станом на 13.03.2019
Джерело: ASOPD УСЗН

Дітей і молоді (дівчата і хлопці) 690

Дорослі (жінки і чоловіки) 2960

Сім’ї з дітьми з інвалідністю

Одинокі матері з дітьми з 
інвалідністю

Учасники/ці АТО 340 Станом на 13.03.2019 
Джерело: ASOPD УСЗН

Діти-сироти (дівчата і хлопці) 54

Станом на 13.03.2019 
Джерело: Служба у справах 
дітей Дружківської міської 
ради

Люди без постійного місця 
проживання (жінки і чоловіки) 33

Станом на 13.03.2019
Джерело: Центр обліку 
бездомних осіб та будинок 
нічного перебування

Інші специфічні вразливі групи 358
Станом на 06.03.2019
Дружківський міський центр 
зайнятості

Народжуваність: 355 За 2018 рік. Відділ статистики 
у місті Дружківці

Смертність: 1029 За 2018 рік. Відділ статистики 
у місті Дружківці
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1.3  ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ 
ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Дружківка знаходиться на північно-східних схилах Донецького кряжа біля злиття 
приток річок Кривого Торця та Казенного Торця, які є правими притоками Сіверського 
Дінця.

Дружківській міській раді підпорядковані м. Дружківка, Олексієво-Дружківська селищна 
рада смт Олексієво-Дружківка, Райська селищна рада (смт Райське, смт Новогригорівка, 
смт Новомиколаївка, с. Красний Кут, с. Старорайське). Станом на березень 2019 року в 
місті працює:

 � 4 заклади охорони здоров’я: комунальний лікувальний заклад «Центральна міська 
клінічна лікарня м. Дружківка», комунальна лікувально-профілактична установа 
«Дружківська міська клінічна лікарня №1», комунальна лікувально-профілактична 
установа «Дружківська міська лікарня №2», Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради.

 � 3 середньо-технічних і професійно-технічних училища: Державний навчальний 
заклад «Дружківський професійний ліцей», Дружківський технікум Донбаської 
державної машинобудівної академії, Дружківський житлово-комунальний коледж 
Донбаської національної академії будівництва та архітектури.

 � 13 загальноосвітніх шкіл (4931 учня), 1 дитячий будинок-інтернат, 15 дошкільних 
навчальних закладів (84 групи, 1641 дітей), 7 бібліотек та 1 історико-художній музей, 
4 молодіжні центри, 6 спортивних закладів.

Фото: загальноосвітня школа № 17. Автор – Юлія Стінкова
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1.4 ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ 

Середній розмір заробітної плати на ІV кв. 2018 року – 8059,0 грн. Обсяг дохідної 
частини місцевого бюджету на 2018 рік становить 680 707,6 тис. грн та складається із 
загального та спеціального фондів.

Доходи міського бюджету 

Основні джерела власних доходів міського бюджету

• Податок на доходи фізичних осіб, що збирається на території міста, обсягом 137 
158,8 тис. грн, і становить 73,5 % від усіх власних доходів загального фонду 2018 
року.

• Податок на майно – 24 951,7 тис. грн, який складається з:
 - Плати за землю – 22 869,9 тис. грн;
 - Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 836,1 тис. грн;
 - Транспортного податку – 245,7 тис. грн.

• Єдиний податок обсягом 18 059,3 тис. грн;
• Акцизний податок – 4 158,6 тис. грн, який складається з:

 - Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизними товарами (тютюн і алкоголь) – 2 745,8 тис. грн; 

 - Відрахувань з Державного бюджету з виробленого в Україні та імпортованого 
палива – 1 412,8 тис. грн.

28 %

7 %

62,7 %

8 %

50 %

35,9 %

0,9 %
0,4 %

7 %

спеціальнИЙ фонд

загальнИЙ фонд

657 794,5 
ТИС. ГРН

22913,1 
ТИС. ГРН

    186 624,9 тис. грн. – власні надходженя (податки та збори, 
неподаткові надходження) 

    44 881,7 тис. грн. – освітні субвенції з державного бюджету

    55 684,6 тис. грн – медичні субвенції з державного 
бюджету

    326 292,5 тис. грн – субвенцій на соціальний захист

   44 310,8 тис. грн – інших субвенцій

   14 364,4 тис. грн – власні надходження бюджетних установ

    102,0 тис. грн. – екологічний податок 

    215,0 тис. грн – бюджет розвитку,кий складається з 
надходжень від відчуження комунального майна

    8 225,1 тис. грн – субвенції з державного й інших місцевих 
бюджетів
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Видаткова частина БЮДЖЕТУ міста на 2018 рік 

Загальній фонд
тис. грн

Спеціальний 
фонд тис. грн

Всього 
тис. грн

 Соціальний захист і соціальне 
забезпечення 340 787,7 391,5 341 179,1

Освіта 123 973,0 11 893,9 135 866,9

 Охорона здоров’я 79 935,6 8 774,1 88 709,7

 Органи місцевого самоврядування 33 275,2 19 959,4 53 234,6

Житлово-комунальне господарство 11 177,2 14 547,9 25 725

Культура та мистецтво 9 727,3 2633,3 12 360,6

Фізична культура та спорт 4 470,4 209,7 4 680,1

Економічна діяльність 6 325,2 20 369,2 26 694,4

Міжбюджетні трансферти 2 928,7 3 095,6 6 024,3

Інша діяльність 20 746,0 766

612 620,3 82 620,6 695 240,9

Фото: інформаційна листівка “Громадський бюджет Дружківки”. Автор – Антоніна Полухина



14

1.5 ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ  

56.14  % від загальної кількості населення Дружківської громади становлять жінки. При 
цьому привертає увагу той факт, що кількість чоловіків дещо переважає кількість жінок 
у вікових категоріях від 0 до 14 років, від 15 до 35 років, від 36 до 60 років, тоді як у 
віковій категорії понад 60 років кількісно переважають жінки.

До вразливих категорій, що проживають у громаді, можна віднести переселенців, 
дітей, дітей-сиріт, безпритульних осіб, людей похилого віку, матерів, які самотужки 
виховують дітей і людей з інвалідністю. Інформація щодо гендерного розподілу 
соціально-демографічних даних у громаді наявна не в повному обсязі.  

Жінки серед депутатів Дружківської міської ради становлять 39 %, серед членів 
виконкому – 60 %, серед керівників закладів освіти – майже 100 %, закладів охорони 
здоров’я – 0 %.

Результати опитування, проведеного в процесі створення профілю Дружківської 
громади, показали значні гендерні відмінності в оцінці деяких проблемних питань 
громади. Так, респонденти відзначили наявність у громаді проблем щодо бродячих 
тварин, незадовільного вуличного освітлення, незадовільного стану доріг і 
транспортного сполучення та низького рівня медичних послуг. Респонденти-чоловіки 
назвали основними проблемами такі: відсутність громадських майданчиків і діалогових 
платформ, відсутність можливостей для повноцінного дозвілля та відпочинку, культури 
і спорту, наявність корупції.

Фото: Озеленення скверу “Ювілейного”. Автор – Єлизавета Несен



ДРУЖКІВКА. ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ-2019 15

Гендерних відмінностей в оцінці рівня соціальної згуртованості громади не зафіксовано. 
Певні гендерні відмінності у відповідях жителів громади можна відзначити у визначенні 
таких причин небезпеки, як алкоголізм і наркоманія, бродячі собаки, недостатнє 
вуличне освітлення, люди з травмованою психікою внаслідок конфлікту, мародерство. 
Ці проблеми більш гостро відчувають жінки. Більшість респондентів дослідження 
відповіли, що відчувають себе у безпеці «вдома» «вдень та вночі». Водночас «у 
населеному пункті» «вночі» переважає відчуття небезпеки та оцінка «50/50». Слід 
зауважити, що частка респонденток-жінок, яка відчуває небезпеку «у населеному 
пункті вночі» набагато більша, ніж частка респондентів-чоловіків, яка відзначила цей 
вид небезпеки. Жінки також більшою мірою (порівняно з чоловіками) вважають, що 
серед груп населення у найбільшій небезпеці перебувають діти та підлітки. 

Стосовно гендерних відмінностей в оцінці доступності та якості послуг (медичних, 
освітніх, безпекових тощо), що надаються у Дружківській громаді, існує єдина суттєва 
різниця – жінки оцінюють якість надання соціальних послуг більш негативно порівняно 
з чоловіками.

Щодо позитивного досвіду звертання до інституцій безпеки та правосуддя жінки мають 
більший ніж чоловіки позитивний досвід звернення до родичів та друзів і приватних 
юристів. Чоловіки ж мають більший позитивний досвід звернення до військових. Щодо 
негативного досвіду звернень дослідження гендерних відмінностей не виявило.

У громаді міста Дружківка станом на кінець 2018 року завдяки проекту «Просування 
прав людини та ґендерної рівності за допомогою мобілізації громад задля розширення 
можливостей», що впроваджувався Українським жіночим фондом в рамках проектів 
Структури ООН Жінки на сході України за фінансування урядів Норвегії та Данії, 
працювали групи самодопомоги, частина з яких опікується потребами та проблемами 
саме жіноцтва та вразливих верств населення. Станом на 19 травня у другій фазі 
проекту створено та працює 5 груп самодопомоги: Соцгурт, Мрія, Розправ крила, 
Квітка життя, Україна можливостей. 

У громаді діють служби, які надають допомогу постраждалим від гендерно-
обумовленого насильства та насильства в сім’ї: відділ з питань культури, сім’ї, молоді, 
спорту та туризму Дружківської міської ради, служба у справах дітей Дружківської 
міської ради, міський Центр соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді, міський відділ 
охорони здоров’я. До переліку послуг, які можуть отримати потерпілі від насильства, 
що надаються у громаді або в безпосередній близькості до неї належать: надання 
медичної та психологічної допомоги, направлення кривдника на проходження 
корекційної програми, здійснення соціального супроводу родини. Також потерпілі 
від насильства можуть звертаються до правоохоронних органів. Зокрема, в громаді 
працюють дільничні поліцейські, які проводять роботу в цьому напрямку.
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2.     ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ 
МІСЦЕВОГО РІВНЯ

№ Назва документу Терміни 
реалізації Короткий зміст Бюджет, 

тис. грн

1 Програма 
економічного і 
соціального розвитку 
м. Дружківка на 2019 
рік та основні напрями 
розвитку на 2020 і 2021 
роки

2019 рік Створення сприятливих умов для 
розвитку реального сектору економіки, 
залучення внутрішніх і зовнішніх 
інвестицій, максимального використання 
потенціалу громади, розвитку 
підприємницької діяльності, надання 
якісних публічних послуг населенню та 
суб’єктам підприємницької діяльності

В межах 
бюджетних 
призначень

2 Комплексна програма 
«Ветеран»

2018-2022 
рр.

Соціальний захист ветеранів війни та 
праці (соціальна підтримка, побутове та 
медичне обслуговування)

В межах 
бюджетних 
призначень

3 Міська цільова 
програма 
«Громадський бюджет 
міста Дружківка»ц

2018-2020 
рр.

Сприяння розвитку самоврядування, 
громадської активності та залученню 
мешканців до розподілу коштів бюджету 
міста

1000,0 
на кожний рік

4 Міська Програма 
розвитку фізичної 
культури та спорту м. 
Дружківка

2017-2021 
рр.

Створення належних умов для розвитку 
фізичної культури і спорту

53238,6

5 Програма основних 
напрямків розвитку 
культури м. Дружківка

2017-2021 
рр.

Залучення громади міста до участі у 
національно-культурному відродженні 
українського народу, створення умов для 
творчого, інтелектуального, духовного 
розвитку дітей, організації їх змістовного 
дозвілля, удосконалення виховної роботи, 
виявлення та підтримку обдарованих 
дітей, участь громадських організацій у 
міні-проектах, спрямованих на реалізацію 
соціальних проблем міської громади

2274,0

6 Програму розвитку 
освіти на території м. 
Дружківка

2017-2020 
рр.

Забезпечення підвищення якості 
освіти, перетворення освіти на чинник 
економічного зростання, джерела 
національної єдності, забезпечення 
інноваційного розвитку галузі через 
підготовку успішних педагогів нової 
формації, удосконалення системи 
управлінської діяльності

106459,271
(кошти міського 
бюджету 
44292,054 тис. 
грн., коштів 
обласного 
бюджету 
55979,217 тис. 
грн., кошти 
інших джерел 
6188,0 тис. грн.)

7 Програма 
економічного та 
соціального розвитку 
у м. Дружківка

2019 рік Підвищення якості та ефективності 
надання медичної допомоги, сприяння 
зміцненню стану здоров’я та збільшенню 
тривалості життя населення через 
забезпечення доступності кваліфікованих 
медичних послуг та профілактику і раннє 
виявлення захворювань

8237,0

8 Програма 
«Репродуктивне та 
статеве здоров’я 
населення міста 
Дружківка»

2018-2022 
рр.

Поліпшення репродуктивного здоров’я 
населення міста, що впливає на 
демографічну ситуацію та забезпечення 
соціально-економічного розвитку міста

3285,0
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3.  ОСНОВНІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ 
У МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАДИ

Мобілізація громади – це процес об’єднання якомога більшої кількості зацікавлених 
сторін для підвищення обізнаності людей стосовно потреб самої громади, 
взаємодопомоги під час пошуку ресурсів і надання послуг, а також посилення участі 
громадян у процесах прийняття рішень на місцевому рівні для сталого розвитку та 
самодостатності. Мобілізація громади полягає в охопленні різних секторів спільноти та 
створенні партнерських відносин, для того щоб зосередити увагу та знайти ефективні 
способи вирішення найбільш складних проблем.
Мобілізація – це можливість консолідації людей – представників громади, зацікавлених 
у змінах та готових їх втілювати. При цьому фокус уваги має бути зосереджений саме на 
пріоритетах громади, які виявлені шляхом залучення до цього процесу представників і 
представниць різних груп населення, зокрема й вразливих.
Це інструмент самоорганізації, що сприяє підвищенню ефективності в реалізації проектів 
й ініціатив, а також якості життя громади загалом. Це інструмент конструктивного 
діалогу всередині громади, що дозволяє відчути її власну спроможність і колективну 
силу.
Мобілізація сприяє відходу від патерналістського існування та спонукає членів громади 
до партнерства. Вона змінює відносини між владою та громадою, сприяє залученню 
людей до формування порядку денного змін та подальшої участі у його імплементації. 
Це суттєва інвестиція, що підвищує загальну вартість людського капіталу в громаді.

Назва організації/
установи Керівник/ця

Контактна 
особа/
контакти

Поштова адреса
Посилання на 
сайт чи сторінки 
соціальних мереж

Органи місцевої влади та самоврядування

Дружківська міська 
рада

Гнатенко 
Валерій 
Сергійович

(06267) 42826 84205, м. Дружківка, 
Соборна, 16

https://druisp.gov.
ua

Райська селищна 
рада

Левчинський 
Вадим 
Валентинович

(06267) 42283 84291, Донецька обл., м. 
Дружківка, смт. Райське, 
вул. Дорошенка,1 

https://druisp.gov.
ua

Олексієво-
Дружківська 
селищна рада

Світленко 
Олександр 
Вікторович

(06267) 52351 84293, м. Дружківка, 
Смт. Олексієво-
Дружківка,
вул. Каштанова,16

https://druisp.gov.
ua

Організації та установи, що надають послуги із безпеки

Дружківське 
відділення поліції 
Краматорського 
відділу поліції ГУНП 
в Донецькій області

т.в.о. начальника 
полковник 
Сандросян 
Михайло 
Артемович

(06267) 33415, 
(050) 8645046

84200, м. Дружківка, 
вул. О. Кошового 6-а

http://krama-
torsk-police.dn.ua/

ДПРЧ-45 ГУ ДСНС 
України у Донецькій 
області

Самсоненко 
Олег Віталійович

84205, м. Дружківка, 
вул. Соборна, 2
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Назва організації/установи Керівник/ця Контактна 
особа/контакти Поштова адреса

Освітні заклади

Дружківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1Дружківської міської 
ради Донецької області

Шевченко Лариса 
Володимирівна

(06267) 46359 м. Дружківка, вул. Олеся 
Гончара, 111

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ст.–
дитячий садок» № 3 Дружківської 
міської ради Донецької області

Шевцова Тетяна 
Михайлівна

(06267) 35566, 
0508809497

м. Дружківка, вул. Я. 
Мудрого, 31

Філія Дружківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 17 
Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І – ІІ ст. – 
дитячий садок» № 4 Дружківської 
міської ради Донецької області

Воробей Людмила 
Володимирівна

(06267) 46571 м. Дружківка, 
вул. Трояндова,77

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№6 Дружківської міської ради 
Донецької області

Кулик Тетяна 
Іванівна

(06267) 43916, 
0506066878

м. Дружківка, 
вул. Косарева, 7

Дружківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №7 Дружківської міської 
ради Донецької області

Рябченко 
Олександр 
Леонідович

(06267) 34680 м. Дружківка, 
вул. Космонавтів, 37

Дружківська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів №8 Дружківської міської 
ради Донецької області

Міхеєв Олександр 
Сергійович

(06267) 42458, 
0668604928

м. Дружківка, 
вул. Б. Хмельницького, 
28

Дружківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №9 Дружківської міської 
ради Донецької області

Єрохова Лідія 
Олександрівна

(06267) 43206, 
0663896417

м. Дружківка, вул. 
Туполєва, 4

Філія Дружківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №17 
Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – 
дитячий садок №10» Дружківської 
міської ради Донецької області

Бондаренко Марія 
Дмитрівна

(06267) 43415, 
0990706958

м. Дружківка, вул. 
Мінська, 12, 

Філія Дружківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №17 Райський 
навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-
дитячий садок» №11 Дружківської 
міської ради Донецької області

Урда Тетяна 
Володимирівна

м. Дружківка,
смт. Райське, вул. 
Дорошенка, 1

Дружківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 12 Дружківської 
міської ради Донецької області

Чуприна Анатолій 
Степанович

(06267) 32584 м. Дружківка, 
вул. О. Кошового, 31

Олексієво-Дружківський 
навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – 
дитячий садок № 14» Дружківської 
міської ради Донецької області

Вовкотруб Наталя 
Василівна

(06267) 52042, 
0664471298

м. Дружківка, 
смт Олексієво-
Дружківка, 
вул. Первомайська, 83

Дружківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 17 Дружківської 
міської ради Донецької області

Єлагін Вадим 
Аркадійович

(06267) 40128, 
0990438972

м. Дружківка, вул. 
Козацька, 86
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Назва організації/установи Керівник/ця Контактна 
особа/контакти Поштова адреса

Освітні заклади

Дружківська гімназія «Інтелект» 
Дружківської міської ради Донецької 
області

Лугова Валентина 
Миколаївна

(06267) 32861 м. Дружківка, 
вул. Космонавтів,16

Дошкільний навчальний заклад 
ясла садок комбінованого типу №1 
«Дюймовочка» Дружківської міської 
ради Донецької області

Тимочка Ірина 
Борисівна

(06267) 46418, 
0954149325

м. Дружківка, 
вул. Толстого, 72А

Дошкільний навчальний заклад 
ясла садок комбінованого типу № 2 
«Теремок Дружківської міської ради 
Донецької області

Пронь Інесса 
Миколаївна

(06267) 42743, 
0662044348

м. Дружківка,
вул. Леваневського, 1В

Заклад дошкільної освіти ясла- садок
№3 «Колобок» Дружківської міської 
ради Донецької області

Мазурчак Світлана
Миколаївна

0506654429
(06267) 52521

м. Дружківка, вул. 
Бабушкіна,1

Дошкільний навчальний заклад 
ясла садок комбінованого типу № 4 
«Сонечко» Дружківської міської ради 
Донецької області

Хохлова Лілія 
Іванівна

(06267) 35835, 
0502939485

м. Дружківка, вул. 
Матросова,1

Дошкільний навчальний заклад 
ясла садок комбінованого типу № 
5  «Красна шапочка» Дружківської 
міської ради Донецької області

Савіна Вікторія 
Вікторівна

(06267) 44672, 
0502985509

м. Дружківка, 
вул. Кошелева, 4

Дошкільний навчальний заклад 
ясла садок комбінованого типу № 
6 «Дзвіночок» Дружківської міської 
ради Донецької області

Житченко Наталя 
Павлівна

(06267) 44043, 
0507688239

м. Дружківка, вул. 
Чернігівська,11

Дошкільний навчальний заклад 
ясла -садок комбінованого типу № 7 
«Зірочка» Дружківської міської ради 
Донецької області

Бадасен Алла 
Володимирівна

(06267) 44065, 
0958856283

м. Дружківка, 
вул. Індустріальна, 20

Дошкільний навчальний заклад ясла 
садок комбінованого типу № 23 
«Чебурашка» Дружківської міської 
ради Донецької області

Ковляшенко 
Валентина 
Федорівна

((06267) 53699,
0501941140

м. Дружківка, 
вул. Козацька, 50 

Дошкільний навчальний заклад ясла 
садок комбінованого типу № 34 
«Дельфін» Дружківської міської ради 
Донецької області

Басістова Олена 
Василівна

(06267)32841,
0953514748

м. Дружківка, 
вул. Енгельса, 82

Дошкільний навчальний заклад ясла 
садок комбінованого типу № 35 
«Лелека» Дружківської міської ради 
Донецької області

Зуєва Тетяна 
Олексіївна

(06267) 30556, 
0954506423

м. Дружківка,
вул. Козацька, 84    

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ст.-дитячий 
садок» № 3 Дружківської міської 
ради Донецької області

Шевцова Тетяна 
Михайлівна

(06267) 35566, 
0508809497

м. Дружківка, 
вул. Я. Мудрого, 31
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Назва організації/
установи Керівник/ця

Контактна 
особа/
контакти

Поштова адреса
Посилання на 
сайт чи сторінки 
соціальних мереж

Медичні установи

КЛЗ «Центральна 
міська клінічна лікарня 
м. Дружківка»

Федоренко 
Вадим 
Миколайович

(06267) 44335, 
0991478683

м. Дружківка, вул. 
Короленка, 12

КНП «Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги»

Чубенко Сергій 
Геннадійович

(06267) 43403, 
0991478721

м. Дружківка, вул. 
Короленка, 12

КЛПУ «Дружківська 
міська лікарня №2»

Нещотний Сергій 
Федорович

0991478715 м. Дружківка, вул. 
Машинобудівників, 56

Організації та установи, що надають послуги із безпеки

Управління соціального 
захисту населення 
Дружківської міської 
ради

Бардар 
Ірина 
Миколаївна

(06267) 33750 м. Дружківка, вул. 
Машинобудівників, 64

Центр надання 
адміністративних 
послуг

Іваницька Ганна 
Борисівна

0958070765 м. Дружківка, вул. 
Машинобудівників, 64

Територіальний 
центр соціального 
обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)

Ченцова Ольга 
Володимирівна

(06267) 43206, 
0663896417

м. Дружківка, вул. 
Туполєва, 4

Служба у справах 
дітей 

Штагер Ірина 
Володимирівна

(06267) 54150 м. Дружківка, вул. 
Соборна, 16

Центр обліку 
бездомних осіб та 
будинок нічного 
перебування 

Григоренко 
Наталя 
Вікторівна

(06267) 42770 м. Дружківка, вул. 
Індустріальна, 14

Східний центр 
комплексної 
реабілітації для осіб з 
інвалідністю

Бондар Андрій 
Олексійович

(06267) 46444 м. Дружківка, вул. 
Тверська, 6

Дружківський міський 
центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Бикова Світлана 
Анатоліївна

(06267) 31543 м. Дружківка, вул. 
Соборна, 16

Бізнес

ПрАТ «ВЕСКО» Цимарман 
Євгеній 
Віталійович

0504237059 84205, м. Дружківка, 
вул. Індустріальна, б. 
2

https://www.face-
book.com/vesco-
company/

ТОВ «Корум 
Дружківський 
машинобудівний завод»

Калугіна Тетяна 
Іванівна

84205, м. Дружківка, 
Соборна, 7

https://corum.com

ПрАТ «Грета» Анненков Віктор 
Захарович

(06267) 54010 84201, м. Дружківка, 
вул. Чайковського, 1

https://greta.ua/
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Назва організації/
установи Керівник/ця

Контактна 
особа/
контакти

Поштова адреса
Посилання на 
сайт чи сторінки 
соціальних мереж

Громадські організації/ініціативні групи

ГО «Нова Дружківка» Пронкін Сергій 
Сергійович

0661909503 84207, м. Дружківка, 
вул. Матросова, 14/8

http://newdruzhkiv-
ka.com.ua

ГО «Україна 
можливостей»

Агаджанян 
Світлана 
Сергіївна

0502733985 84207, м. Дружківка, 
вул. Матросова, 14/8

ГО «Твій формат» Колесникова 
Ганна 
Миколаївна

0660869504 84294, м. Дружківка, 
смт. Олексієво-
Дружківка, вул. Янка, 
140

https://www.
facebook.com/All.
YOURFORMAT/

Група самодопомоги 
«Українського 
жіночого фонду» ООН-
жінки

Квітко Людмила 
Валентинівна

0500530275 84201, м. Дружківка, 
вул. Яковлівська, 187

Громадська 
Організація «Радуга»

Фіалко Людмила 
Геннадіївна

0958707784 84206, м. Дружківка, 
вул. Енгельса, 98/4

Громадська 
Організація «Майора»

Хомченко 
Галина 
Федорівна

0509193352 84207, м. Дружківка, 
вул. Я. Мудрого, 38/11

https://www.
facebook.com/
Громадська-
Організація-
Майора-
353320618579974/

Громадська 
організація 
«Товариство Олекси 
Тихого»

Шаповалов 
Євген 
Олексійович

0665741153 84294, м. Дружківка, 
вул. Пролетарська, 49, 
корпус А

https://www.face-
book.com/
groups/
1424125971198818/

Громадські ради, робочі групи

Громадська рада при 
виконавчому комітеті 
Дружківської міської 
ради

Свиридова Інна 
Валеріївна

0954759486 84205, м. Дружківка, 
Соборна, 16

https://druisp.gov.
ua/gromadsyka-ra-
da

Молодіжна рада при 
міському голові

Пронкін Сергій 
Сергійович

0661909503 84207, м. Дружківка, 
вул. Матросова, 14/8

Робоча група 
із громадської 
безпеки і соціальної 
згуртованості

Поляков Олег 
Олександрович

(06267) 42826 84205, м. Дружківка, 
Соборна, 16

https://druisp.gov.
ua

Інші зацікавлені сторони

Комунальний заклад 
«Дружківська міська 
центральна бібліотека 
ім. Лесі Українки»

Романченко 
Тетяна 
Олексіївна

0965590716 84206, м. Дружківка, 
вул. Енгельса, 112

https://house-book.
com.ua/
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4.  ДОСВІД СПІВПРАЦІ З МІЖНАРОДНИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ, РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

Назва проекту
Обсяги 

фінансування, 
тис. грн

Джерело фінансування

2017 рік

КЛПУ «Дружківська міська лікарня №2»
Проект «Капітальний ремонт будівлі КЛПУ. 
Будівля дитячого інфекційного відділення»

3 191,858 Державний фонд регіонального 
розвитку та місцевий бюджет

Придбання сучасного медичного обладнання 
для клініко-діагностичної лабораторії КЛПУ 
«Дружківська міська клінічна лікарня №1»

129,2 Співпраця з Генеральним 
консульством Федеративної 
Республіки Німеччина

КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1»
Проект «Капітальний ремонт будівель КЛПУ»

12234,749 Державний фонд регіонального 
розвитку та місцевий бюджет

Модернізація роботи Центру надання 
адміністративних послуг м. Дружківка.

1702,108 ПРООН в Україні

Громадська організація «Нова Дружківка»
Проект «Місцеві громадські ініціативи»

13387,5 EUR Західноукраїнський ресурсний 
центр

Громадська організація «Нова Дружківка»
Проект «Створення культурного бренду у Дружківці»

786,731 USAID (UCBI II)

Громадська організація «Україна можливостей»
Проект «Створення алеї вічнозелених дерев та 
дитячого майданчика на території селища Сурове»

15,00 Британська рада

Громадська організація «Нова Дружківка» 
Проект «Сприяння підзвітності уряду на сході України»

20043 USD National Endowment 
for Democracy (NED)

Громадська організація «Україна можливостей»
Проект «Створення класу-транформеру на 
базі школи №4 селища Сурове: простір для 
прогресивного навчання та відпочинку дітей»

150,00 ПАТ «Веско»

2018 рік

Енергозберігаючий проект у двох навчальних 
закладах м. Дружківка: ЗОШ №6 та ЗОШ №8

748,25989 тис. 
EUR

Північна екологічна фінансова 
корпорація NEFCO

Дошкільні навчальні заклади «ясла-садки 
комбінованого типу» №34 «Дельфін», №35 
«Лелека». Проект «Розвиваємо інклюзивне 
освітнє середовище у дитячих садочках 
Донецької та Луганської областей»

33,8 UNICEF, Всеукраїнський фонд 
«Крок за кроком»

КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м. 
Дружківка» та громадська організації «Україна 
можливостей» Проект «Здорову жінку – в 
Дружківку». Придбано апарат ЕХВЧ -200 
«Надія-4» для жіночої консультації для лікування 
патології шийки матки

39,790 Програма розвитку ООН в 
Україні, місцевий бюджет

КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м. 
Дружківка». За результатами конкурсу ПРООН 
отримано Мікротом для пат- анатомічного 
відділення

63,0 Програма розвитку ООН в Україні

КЛЗ «Центральна міська клінічна лікарня м. 
Дружківка». За результатами участі у конкурсі 
ПАТ «Веско» «Місто своїми руками» отримано 
медичне обладнання для акушерського 
відділення

250,0 ПАТ «Веско»

КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1» 
Проект «Капітальний ремонт будівель КЛПУ»

17578,414 Проект реалізується за кошти ДФРР 
та місцевого бюджету у 2017-2018 рр.
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Назва проекту
Обсяги 

фінансування, 
тис. грн

Джерело фінансування

КЛПУ «Дружківська міська клінічна лікарня №1»
Проект «Surgical and diagnostic equipment to 
provide medical aid for the socialy disadvantaged 
people, affected by the hostilities, in Donetsk region, 
Ukraine». Хірургічне та діагностичне обладнання 
для надання медичної допомоги особам 
постраждалим від бойових дій у Донецькій області

397,8 Співпраця з посольством Австралії 
в Україні

Придбання обладнання для видачі паспорта 
громадянина України з безконтактним електронним 
носієм та паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон з безконтактним електронним носієм, та 
підключення до спеціального каналу зв’язку

323,0 USAID (UCBI II)

Модернізація роботи Центру надання 
адміністративних послуг м. Дружківка

110,950 ПРООН в Україні

Громадська організація «Нова Дружківка»
Проект «Шефство над чотирма молодіжними 
хабами у Донецькій області»

2442,813 USAID (UCBI II)

Громадська організація «Нова Дружківка»
Проект «Публічні обговорення проектів 
громадського бюджету»

42,500 ІСАР «Єднання» в контексті 
Програми ПРООН «Відновлення та 
розбудови миру»

Громадська організація «Нова Дружківка»
Проект «Clean country»

39,364 ГО «СКЦ «Задзеркалля» та UNICEF

Громадська організації «Освітня фундація 
«Потенціал»
Проект «Взаємодія громади і поліції»

65,00 Програма розвитку ООН в Україні

Громадська організація «Україна можливостей»
Проект «Чиста вода – безпечне життя»: встановлення 
систем очистки у 8 школах міста Дружківки»

200,937 Програма розвитку ООН в Україні, 
місцевий бюджет

Громадська організація «Україна можливостей»
Проект «Сурове без сміття»

21,00 МБФ «Карітас»

Громадська організація «Україна можливостей»
Проект «Впровадження технології дебатів в 
освітній процес Дружківки»

51,400 ІСАР «Єднання» в контексті 
Програми ПРООН «Відновлення та 
розбудови миру»

Фото: спеціалістка ЦНАПу. Автор – Ірина Мамцева
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5. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
5.1 РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У грудні 2018-березні 2019 рр. робочою групою зі створення Профілю громади було 
проведено соціологічне дослідження «Умови життя, безпека та перспективи розвитку 
громади».

Мета дослідження: визначення глибини найбільш актуальних проблем громади, 
оцінка якості послуг, що надаються в громаді, діагностика проблематики, пов’язаної 
з питаннями соціальної згуртованості та громадської безпеки, а також визначення 
пріоритетних напрямків розвитку громади.

Для отримання інформації були застосовані такі методи: 

• Масове стандартизоване (кількісне) опитування мешканців громади.

Під час кількісного дослідження було проведено анкетування жителів Дружківки за 
квотною вибіркою. Обсяг вибіркової сукупності (загальна кількість опитаних) – 473 
особи. Обсяг вибіркової сукупності був визначений відповідно до загальних вимог 
репрезентативності і завдань подальшого аналізу. Довірча ймовірність – 97 %. Похибка 
вибірки не перевищує 5 %.

• Фокусовані групові інтерв’ю (загальна кількість – 2).

Фокус-групи включали такі категорії респондентів: жителі окремих населених пунктів, 
що входять до складу міста, представники малого та середнього бізнесу, освітяни, 
місцеві спортсмени, люди з інвалідністю, а також громадські діячі та представники 
органів місцевого самоврядування.

• Глибинні інтерв’ю (загальна кількість – 2).

Інтерв’ю проведено з місцевими соціально відповідальними підприємцями. 

У дослідженні взяли участь жителі Дружківки та сусідніх селищ, яким на момент 
опитування було 15 років і більше.

СТАТЬ

53 %
жінки

47 %
чоловіки

ВІК

22 %
15-35 років
молоді люди

51 %
36-59 років
особи середнього віку

27 %
60+ років
старші люди
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РІВЕНЬ ОСВІТИ 

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС 

МАТЕРІАЛЬНИЙ СТАТУС

5 %
неповна середня 
(8-9 класів)

14 %
грошей не вистачає 
навіть на їжу

41 %
грошей вистачає на їжу, 
предмети першої 
необхідності

37 %
грошей вистачає на їжу,
предмети першої 
необхідності, але на 
товари довготривалого 
вжитку (побутова техніка) 
вже не вистачає

9 %
грошей вистачає майже 
на все 

26 %
працівник (-ця) 
бюджетної сфери 24 %

пенсіонер (-ка) 21 %
робітникик (-ця) 

7 %
держслужбовець

7 %
студент (-ка)

4 %
безробітний (-на)

6 %
підприємць

3 %
домогосподарка

3%
інше 
(менеджери, 
громадські 
діячі, учні)

12 %
повна загальна середня 
(10-11 класів) 

37 %
середня спеціальна 

46 %
вища
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НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ВИРІШЕННЯ

   Всього

   Жінки

   Чоловіки

Незадовільний стан доріг і 
транспортного сполучення

Низький рівень медичних послуг

Безробіття, неможливість 
працевлаштування

Корупція

Бродячі тварини

Зловживання алкоголем та 
наркоманія

Забруднення довкілля, екологічні 
проблеми

Відсутність можливостей для повноцінного 
дозвілля та відпочинку, культури і спорту

Незадовільне вуличне освітлення

Проблеми з водою та 
водопостачанням

Низька якість освітніх послуг у школах 
та дитячих садках

Проблеми в сфері соціального захисту

Недоступність безоплатної правової 
допомоги

Прибирання та вивіз сміття

Відсутність громадських майданчиків 
та діалогових платформ

Недоступність/відсутність поліції у 
населеному пункті

Проблеми з теплозабезпеченням

Інше

Домашнє насилля (насилля у сім’ї)

Обстріли, вибухонебезпечні рештки 
війни

Нерівні можливості жінок і чоловіків

Недоступність/віддаленість 
підрозділів ДСНС у населеному пункті

Недоступність судових послуг (без 
оцінки судових рішень)

265
147

118

236

233
126

107

194
86

108

169
106

63

169

151

140
60

80

131
80

75

52
25
27

51
24
27

47
21

26
35

14
21

32
8

24

25
14

11

24
12
12

21
15

6

5

5

7

3

8
6

14

18
11

7

5
8

2

4
1

40
35

51

72
79

90
79

135
101
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Топ проблем, які визначили респонденти, є типовим для регіону та відображає 
загальну ситуацію в цілому. За гендерним принципом є відчутні відмінності в позначені 
проблем бродячих тварин, відсутності громадських майданчиків та діалогових 
платформ, відсутності можливостей для повноцінного дозвілля та відпочинку, культури 
і спорту, корупції, незадовільного вуличного освітлення, незадовільного стану доріг і 
транспортного сполучення та низького рівня медичних послуг.

Більшість з найбільш важливих проблем були підтверджені і під час фокус-груп, коли 
ставилося питання щодо проблем, які існують в громаді:

Аналогичная ситуация в посёлке Алексеево-
Дружковка, 2 смерти, не хватает пешеходных 
переходов, ограничителей скорости.

Cфера медицины очень больной вопрос, 
особенно когда касается узких специалистов: 
невропатолог, окулист, лор. Специалистов 
очень мало, уровень их квалификации 
малый. Когда у тебя малые дети, 
некомфортно ездить в соседние города.

Недостаток освещения, я говорю про 
женщин. Несколько раз были нападения. 
Места достаточно неосвещенные.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ У ГРОМАДІ

   Дуже погано

   Погано

   Дуже добре

   Добре
   Не можу оцінити

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ГРОМАДІ 

14 %

34 %

1 % 1 %

39 %

10 % 15 % 13 %13 %

35 %

32 %

41 %

1 %

40 %

11 %

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У ГРОМАДІ 

1%

7 %9 % 14 %

40 %

4 %

33 %

8 %
17 %

43 %

30 %

2  %

20 %

46 %

26 %

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ У ГРОМАДІ 

8 %

31 %

1 %

23 %

37 %

13%

31 %

25% 3 %

28 %

18 %

26%

5%

28 %

23 %

% тих, хто взяв участь в опитуванні
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ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (ШКОЛА) У ГРОМАДІ 

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ У ГРОМАДІ 

   Дуже погано

   Погано

   Дуже добре

   Добре
   Не можу оцінити

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ (ДИТСАДОК) У ГРОМАДІ 

26 %
21 %

31 %

2 % 3 %1 %
15 %

19 %
10 %

10 %

7 %

13 %

47 % 50 %45 %

2 % 1 %
14 %

50 %

12 %

4 %

27 %

7 %
46 %

16 %
23 %20 %

10 %

48 %

20 %

13 % 10 % 15 %

35 %

17 %

28 %

5 %

28 %

9 %26 %

27 %

31 %

7 %

27 %

22 %
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ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ГРОМАДІ 

   Дуже погано

   Погано

   Дуже добре

   Добре
   Не можу оцінити

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ СУДОВИХ ПОСЛУГ У ГРОМАДІ

ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ДСНС У ГРОМАДІ

14 % 15 % 13 %

26 % 23 %
28 %

1 % 1 %
1 %

12 % 12 % 13 %

47 %
49 % 45 %

7 % 8 % 7 %

23 % 23 % 23 %

1 % 1 % 1 %

13 % 10 % 16 %
56 %

58 %

53 %

6 %

15 %

7 %

33 %

39 %

8 %
3 %5 %

5 %

11 %

33 %

46 %

3 %

53 %

33 %



ДРУЖКІВКА. ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ-2019 31

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ГРОМАДІ 

   Дуже погано

   Погано

   Дуже добре

   Добре
   Не можу оцінити

11 %

25 %

9 %

19 %

22 %

12 %

32 %

4 %

30 %

6 %

35 %

31 %

5 %

32 %

27 %

Немає жодної категорії послуг, яку б респонденти оцінили однозначно добре або 
погано. Лідерами антирейтингу є якість медичних послуг, робота поліції, послуги у 
сфері дозвілля та безоплатної правової допомоги. Найвище респонденти оцінили 
освітні послуги (дитсадок та школа) та роботу ДСНС. Але треба розуміти, що найнижчий 
та найвищий рейтинг ґрунтується на тлі загально невисокої оцінки респондентами 
послуг у громаді.

Подібні твердження лунали під час дискусії фокус-групах:

Cейчас могут спокойно побить, полиция 
приезжает, забирает этого человека. А через 
20 минут он уже выходит.

Меня пугает, что полиция, как была, так и 
осталась. «Троечка» натянутая безопасности 
в городе.

По поводу судейских решений. Все реша-
ет «панибраство». Уровень твоей безопас-
ности зависит от твоих знакомств.

Из проблем безопасности – оказание первой 
медицинской помощи.

Не можу сказати однозначно. Для мене гро-
мада не є безпечною, тому що пасіонарність, 
інфантилізм іноді просто вражає.
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Більшість респондентів не змогли однозначно визначитися з оцінкою ситуації, 
оцінивши рівень згуртованості 50/50. Але сегмент незгуртованості (відповіді «не 
згуртована» та «скоріше не згуртована») майже втричі (43 % проти 15 %) переважає 
сегмент згуртованості (відповіді «згуртована» та «скоріше згуртована»). Жінки 
вважають громаду більш згуртованою, ніж чоловіки.

Подібні  результати відображають і відповіді фокус-груп:

ОЦІНКА ЗГУРТОВАНОСТІ ГРОМАДИ 

4 %
15 %

11 %

42 %28 %

3 %
9 %

40 %

28 %

20 %
5 %

13 %

44 %

27 %

11 %

   Згуртована

   Скоріше згуртована

   50/50

   Скоріше не згуртована

   Не згуртована

Если брать Дружковку и Алексеево-Друж-
ковку, то не сплочены. Город не слышит 
поселок. Сплоченность в самом поселке 
тоже на нуле. Многие руководствуются 
политикой «моя хата с краю».

В громаде есть сплоченность, если попросить 
помощь. Но не всегда. У нас в посёлке 
проходили акции и всегда со скрипом.

Инертные, каждый живет своими интересами.

В зависимости от проблемы. Когда была 
проблема с водой, люди объединялись хо-
рошо. Легче объединяются вокруг проблем.

Две стороны. Кто-то созидает, кто-то наобо-
рот разрушает. Люди не ощущают свою ответ-
ственность за громаду.

% тих, хто взяв участь в опитуванні
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152

240
132

149
86

63

108

109

90
45

72

39
33

57
22

13
6
7

2
2

35

45

69
40

108

День міста, день села

Толоки

Концерти

Збір матеріальної 
допомоги 

Громадські слухання

Участь у волонтерському 
русі

Акції протесту (страйки, 
мітинги тощо)

Участь у робочій групі з 
громадської безпеки

Інше

ДОСВІД ОСОБИСТОЇ УЧАСТІ У ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДАХ 

260

259
151

108

231
129

102

160
90

70

153
91

62

150
89

61

148
92

56

92
39

53

66
28

38

1
1

День міста, день села

Толоки

Громадські слухання

Концерти

Збір матеріальної 
допомоги 

Участь у волонтерському 
русі

Акції протесту (страйки, 
мітинги тощо)

Участь у робочій групі з 
громадської безпеки

Інше 

ПОТЕНЦІАЛ УЧАСТІ У ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДАХ

   Всього    Жінки    Чоловіки
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ОЦІНКА УМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

22 %
18 %

41% 39 %
42 %

25 %

21 %

12 %17 % 24 %

20 %

19 %

    У нас створені сприятливі умови для громадської активності усіх мешканців/мешканок

    У нас створені сприятливі умови для громадської активності тільки для окремих категорій населення

   У нас відсутні умови для громадської активності

   Важко відповісти

ВІДЧУТТЯ БЕЗПЕКИ У СВОЕМУ НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТІ

ВСЬОГО ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА
248

121

27

127

57

100
117

107

76

108

57

18
31

84

176

224

49

165

так 50/50 ні
жінки жінки жінкичоловіки чоловіки чоловікитак 50/50 ні

   Вдень    Вночі

% тих, хто взяв участь в опитуванні
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   Вдень    Вночі

Більшість респондентів відповіли, що відчувають себе у безпеці вдома вдень та вночі. 
Проте вночі в населеному пункті переважає відчуття небезпеки та оцінка «50/50».
Частка жінок, що відчувають небезпеку у населеному пункті вночі значно більша, ніж 
відповідна частка чоловіків.

Подібну тезу транслювали і учасники фокус-груп:

Безопасно в семье, опасно, когда нет рядом 
мужа.

Безопасно дома, опасно, когда начинаешь 
соприкасаться с социальными службами.

В нашому місті безпека та небезпека залежить 
від погодних умов. Влітку нормально, взимку 
ожеледиця.

ВСЬОГО ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА

ВІДЧУТТЯ БЕЗПЕКИ У СВОЕМУ ДОМІ

342

276

93

139

173

127

169

149

85

40
54

26
40

1813

53
58

39

так 50/50 ні
жінки жінки жінкичоловіки чоловіки чоловікитак 50/50 ні
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Найбільш поширеним факторами, через які у респондентів виникає відчуття небезпеки, 
знаходяться алкоголізм, наркоманія, бідність, недостатнє вуличне освітлення та неякісна 
робота правоохоронних органів. Чинники, що були виявленні під час опитування, не 
є занадто специфічними, вони прогнозовані та типові для регіону. Це підтвердили і 
відповіді учасників фокус-груп:

ПРИЧИНИ ВІДЧУТТЯ НЕБЕЗПЕКИ

Алкоголізм і наркоманія

Бродячі собаки

Бідність

Недостатнє вуличне 
освітлення

Неякісна робота 
правоохоронних органів 

Наркоманія

Люди з травмованою психікою 
в результаті конфлікту

Безробіття

Корупція

Забруднення довкілля

Мародерство

Обстріли, військові дії

Міни

Пристрої, що не вибухнули

Напруженість між ВПО та 
приймаючою громадою

Інше

172
128

231
141

90

197
99
98

187
120

67

181

171

170

150

142

115

88

96

90

101

66

60

54

62

85

81

69

84

82

61

26

53
30

23

26
15

11

20
15

5

10
3

7

9
3
6

300

   Всього    Жінки    Чоловіки

Социально-экономические причины. Если 
у человека не хватает денег, начинаются 
ограбления, кража металла.

Люди, употребляющие алкоголь, 
провоцирует разнообразные драки.
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ДОСВІД ЗВЕРНЕННЯ ДО ІНСТИТУЦІЙ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОСУДДЯ 

До родичів та друзів

До соціальної служби

До приватних юристів

До органів місцевого 
самоврядування 

До органів державної влади 
(адміністрації)

До громадських організацій

До поліції

До суду

До підрозділів ДСНС/центру 
безпеки

До військових

До громадських організацій/ 
параюристів

До Центру (бюро) надання 
правової допомоги

До прокуратури

61 %

21 %

20 %

18 %

68 %16 %

14 %

13 % 24 %

11 %

5 %

5 % 2 %

3 %7 %

7 %

8 %

8 %

4%

2 %

6 %

9 % 86 %

93 %

90 %

91 %

88 %

81 %

80 %

63 %

16 %

18%

18 %

6 %

61 %

74 %

64 %

2 % 37%

У топі груп та інституцій, до яких зверталися для вирішення питання, пов’язаних з 
безпекою та правосуддям та отримували позитивний результат, є родичі та друзі. 
Далі йдуть соціальні служби, приватні юристи та органи місцевого самоврядування. 
Найбільша кількість випадків негативного досвіду у респондентів була після звертання 
до поліції, соціальних служб, органів місцевого самоврядування та органів державної 
влади. Слід відзначити, що після звернення до соціальних служб, органів місцевого 
самоврядування та державної влади у респондентів позитивний та негативний досвід 
відображується майже в однакових показниках.

   Позитивний досвід    Негативний досвід    Ніколи не зверталися

% тих, хто взяв участь в опитуванні
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Діти 

Пенсіонери/пенсіонерки

Люди з інвалідністю

Підлітки

Жінки

ВПО (переселенці, 
переселенки)

Прихильники/прихильниці 
окремих політичних партій

Люди, що живуть з ВІЛ 
(СНІД)

Представники/представниці 
ЛГБТ-спільноти 

Чоловіки

Колишні військові,  що брали 
участь у бойових діях

Представники/представниці 
окремих релігійний груп

Представники/представниці 
окремих національностей 

Інші мешканці/мешканки 

268
145

123

236
126

110

181
99

82

145
87

58

135
66
69

60
31

29

35
18
8

21
13

8

20
5

15

18
5

13

15
7
8

13
9

4

12
5
7

5
4

1

ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШІЙ НЕБЕЗПЕЦІ

   Всього    Жінки    Чоловіки
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Підлітки

Чоловіки

Колишні військові, що брали 
участь у бойових діях

Прихильники/прихильниці 
окремих політичних партій

Представники/представниці 
окремих національностей 

Люди, що живуть з ВІЛ 
(СНІД)

Алкоголіки та наркомани

ВПО (переселенці, 
переселенки)

Представники/представниці 
окремих релігійний груп

Діти 

Пенсіонери/пенсіонерки

Представники/представниці 
ЛГБТ-спільноти 

Жінки

Люди з інвалідністю
5

5

2

10

15

16

18

18

24

29

32

32

32

58

199
113

86

147
77

70

97
50

47

81
39
42

15
17

9
20

22

26

8
16

10

10

8

11

2
14

7

7

ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ

   Всього    Жінки    Чоловіки
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МОЖЛИВІСТЬ ДОМОГТИСЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ, СТАВШИ ЖЕРТВОЮ ЗЛОЧИНУ  

10 %

39 %

51 % 51 % 52 %

7 %

42 %

12 %

36 %

   Так    Ні    Важко відповісти

   Всього    Жінки    Чоловіки

НАЯВНІСТЬ ЦЕНТРУ (БЮРО) З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

98

63

35

79

38 41

246

137

109

50

14

36

так, є ні, немає не знаю, чи є, чи немає не знаю, про що йде 
мова

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕЇХАТИ З ВАШОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ  

11 %

29 %
60 %

49 %

2 %

18 %

31 %

1 %
14 %

30 %
55 %

    Переїхав (-ла) в інший район Луганської/

Донецької області

   Переїхав (-ла) в іншу область України

   Переїхав (-ла) в іншу країну

    Залишився (-лась) в своєму населеному пункті

% тих, хто взяв участь в опитуванні

% тих, хто взяв участь в опитуванні
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5.2 СОЦІАЛЬНЕ КАРТУВАННЯ ГРОМАДИ

ДРУЖКІВКА: ОНЛАЙН МАПУВАННЯ (НЕБЕЗПЕЧНІ ТА БЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ)

Картування було зосереджено на питаннях безпечних та небезпечних місць у 
Дружківці. Найбільшу увагу отримали локації, що є небезпечними з огляду на дорожню 
інфраструктуру (незадовільний стан пішохідних переходів біля закладів освіти та 
зупинок громадського транспорту, стихійні переходи, необлаштовані переходи в 
бордюр).

Посилання на мапу – http://bit.ly/2TYUbaW

ГРАФІК ТА МІСЦЯ ПРИЙОМУ ДЕПУТАТІВ ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Посилання на мапу – http://bit.ly/2Ue1Dy7 
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5.3 СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ГРОМАДИ

1. Ґрунтуючись на виявлиних сильних сторонах, слід підсилювати в громаді безпековий 
компонент, а саме розвивати інфраструктуру відеоспостереження та кількість районів 
міста з сучасною системою освітлення. Досягнення громадського сектору Дружківки є 
позитивним індикатором, що спільна робота представників влади, фахових спеціалістів 
громадських організацій та місцевого бізнесу – це вірний напрям на шляху створення 
відповідального громадянського суспільства.

2. Втілення сучасних елементів громадської участі (Громадський бюджет та Система 
відкритих бюджетів закладів освіти) створило необхідне підґрунтя для подальшого 
розвитку електронно-цифрових технологій, які будуть працювати на дружківську громаду.

3. Наявна соціальна інфраструктура завдяки синергії громадського сектору та виконавчих 
органів влади має необхідний потенціал для розвитку, аби стати фундаментом для 
запровадження культурних, спортивних та фестивальних традицій громади міста.

4. Беручи до уваги слабкі сторонах, що були виявлені під час аналізу, треба зробити акцент 
на впровадженні ефективної та дієвої системи комунікації влади та громади. Це допоможе 
актуалізувати нагальні питання щодо транспортного сполучення та розвитку віддалених 
територій міста.

5. Створення діалогового майданчику для консультацій та комунікації влади, громади та 
інших стейкхолдерів зможе стати основою для рівномірного сталого розвитку громади за 
принципом «нічого для нас без нас».

ВИСНОВКИ

1.  Реалізація програми «Громадський бю-
джет»

2.  Наявність освітлення пішохідних перехо-
дів ліхтарями з сонячними панелями

3.  Функціонування системи відеоспостере-
ження за громадським порядком

4. Цілодобове водопостачання
5.  Оновлення трамвайного парку та впрова-

дження нічних рейсів
6.  Функціонування ЦНАПу, басейну та льо-

дової арени
7.  Впровадження Системи відкритих бюдже-

тів закладів освіти
8.  Наявність громадських організація, ді-

яльність яких спрямована на розвиток 
громади та впровадження нових підходів

1.  Нерівномірний розвиток інфраструктури 
(місто-селища)

2.  Проблеми з транспортним сполученням 
місто-селища

3.  Відсутність відремонтованих доріг за 
межами центру міста

4.  Відсутність контролю з боку поліції без-
пеки дорожнього руху, як водіїв, так і 
пішоходів

5.  Відсутність ефективної системи комуні-
кації влади та громади

6.  Нестача різнопрофільних та різно-
фахових громадських організацій

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ
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Ефективним інструментом для впровадження позитивних змін у громаді може стати 
створення системи діалогових майданчиків для спілкування громади, влади та інших 
стейкхолдерів. Спільні скоординовані дії та ініціативи, які будуть направлені на 
покращення умов у різних сферах життя громади, зможуть відповідати сучасним 
викликам лише за умови партисипації. Це зі свого боку збільшить рівень згуртованості 
в громаді, що дасть змогу впроваджувати сучасні зміни набагато швидше, ефективніше 
та прозоріше.

Не треба забувати про безпековий компонент життя громади. Він може виражатися у 
відчутті економічної, екологічної, медичної, освітньої та фізичної захищеності. У межах 
кожного напряму проекти мають впроваджуватися за умови залучення бенефіціарів 
до процесу планування та реалізації. Адже найголовніше питання сьогодення – 
забезпечення рівних умов для кожного члена громади.

Таким чином майбутні проекти та ініціативи будуть сконцентровані на покращені послуг 
у сфері освіти, медицини, судочинства та безпеки, впровадженні сучасних технологій 
управління містом Smart city, розвитку культурного, туристичного та фестивального 
потенціалу Дружківки, створенні рівних умов доступності до соціальних об’єктів для 
маломобільних верств населення, наповненні контентом молодіжних і громадських 
просторів, запровадженні системи комунікації членів громади для вирішення нагальних 
питань та створення умов для економічної незалежності членів громади.

5.4 МОЖЛИВІ ТА БАЖАНІ ІНІЦІАТИВИ
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ВИСНОВКИ

Робота над створенням Профілю громади сприяла підвищенню уваги громадськості 
до питань безпеки та соціальної згуртованості. Жителі змогли долучитись до процесу 
створення документу, і в такий спосіб  актуалізувались важливі потреби та проблеми, 
вирішення яких є першочерговим для громади. Водночас зросла увага до діяльності 
Робочої групи із громадської безпеки і соціальної згуртованості, яка працює в громаді. 
Збільшилась кількість людей, які залучаються до її засідань.

Також, за відгуками учасників фокус-груп та соціологічного опитування, у жителів 
поступово формується віра в те, що органи місцевого самоврядування та державної 
влади готові дослухатись до думки людей і враховувати її в подальшій діяльності. Це 
також сприяє підвищенню рівня громадського інтересу до життя громади, бо подібна 
робота з широким залученням людей проводилася вперше. 

Створення Профілю громади стало підґрунтям для подальшої взаємодії всіх 
зацікавлених у розвитку Дружківки сторін. Профіль громади – дійсно партисипативний 
документ, в якому окреслені пріоритетні, стратегічно важливі напрямки для майбутніх 
дій.

Впровадження подальших позитивних змін у громаді може відбуватися завдяки 
створенню системи діалогових майданчиків для спілкування громади, влади й 
інших стейкхолдерів. Спільні скоординовані дії та ініціативи, які будуть направлені 
на покращення умов у різних сферах життя громади і засновані на принципах 
партисипації, відповідатимуть сучасним викликам, що зі свого боку збільшить рівень 
згуртованості в громаді, дозволить впроваджувати сучасні підходи набагато швидше, 
ефективніше та прозоріше. 

Фото: учасники велозмагань Druzhkivka Urban Fest ‘17. Автор – Антоніна Полухина
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Безпековий компонент життя громади виражається у відчутті економічної, екологічної, 
медичної, освітньої та фізичної захищеності. У межах кожного напряку мають 
впроваджуватися відповідні проекти, причому до процесу їх планування та реалізації 
повинні залучатися бенефіціари. 

Майбутні проекти та ініціативи варто сконцентрувати в напрямах покращення послуг 
у сфері освіти, медицини, судочинства та безпеки, впровадження сучасних технологій 
управління містом Smart city, розвитку культурного, туристичного та фестивального 
потенціалу Дружківки, створення рівних умов доступності до соціальних об’єктів для 
маломобільних верств населення, наповнення контентом молодіжних і громадських 
просторів, запровадження системи комунікації членів громади для вирішення 
нагальних питань і створення умов для економічної незалежності членів громади.

Досвід, який був отриманий під час створення цього профілю обов’язково має 
масштабуватися для вивчення потреб і проблем майбутньої Дружківської ОТГ. У 
короткостроковій перспективі соціологічне дослідження має проводитися повторно, 
аби в динаміці відслідковувати найважливіші показники соціальної згуртованості та 
громадської безпеки, з метою їх всебічного врахування у життєдіяльності громади.

Фото: головна алея Druzhkivka Urban Fest ‘17 . Автор – Антоніна Полухина



46

ДОДАТОК №1

1. Кількість фокус-груп: 2.
2. Кількість глибинних інтерв’ю: 2
3.  Кількість учасників/-ць однієї фокус-групи: 6-12, респонденти або незнайомі, або 

малознайомі між собою; не запрошуються: партійні активісти/-ки, журналісти/-ки, 
соціологи/-ні, психологи/-ні.

4.  Характер фокус-груп: 2 змішані (учасники/-ці різного віку, різного статусу, з різних 
населених пунктів).

1. Звернення до учасників (5 хвилин)

Шановні учасниці та учасники, ми проводимо опитування, яке допоможе нам більше 
дізнатися про умови життя в нашій громаді і отримати допомогу для реалізації 
ініціатив, спрямованих на підвищення рівня безпеки та згуртованості нашої громади. 
Дослідження проходить у вигляді дружньої бесіди, тож почувайтеся як вдома. Правила 
нашого спілкування дуже прості:
•  Тут немає правильних чи неправильних відповідей. Це не екзамен. Ви можете 

висловлювати будь-яку свою думку. 
• Будьте якомога щирішими. Ми зацікавлені в правді, навіть якщо вона гірка.
•  Наша зустріч анонімна, тому ми не фіксуємо ваших персональних даних – 

прізвище, номер паспорта нас не цікавлять.
•  Я зафіксую нашу бесіду на телефон, але це тільки для того, щоб не забути того, 

що ви скажете. Цей запис не буде ніде оприлюднюватися. Його буде використано 
лише для написання аналітичного звіту, де всі дані представлятимуться в 
узагальненому вигляді.

• Прохання виключити телефони і ми починаємо.

2. Знайомство (5 хвилин)

Всі учасниці та учасники представляються (починаючи з модератора) і називають свій 
вік, сімейний стан, вид зайнятості, улюблену справу (як проводять вільний час).

3. Розігрів. Загальний блок (20 хвилин)

3.1. Переваги громади. Розкажіть мені, будь ласка, про вашу громаду. Як би ви описали 
свій населений пункт? Чим він відрізняються від інших? Які в нього переваги? Чим або 
ким відома ваша громада? Чим пишаються мешканці вашого населеного пункту? Якими 
чоловіками і якими жінками пишаєтесь? Що б ви показали гостям вашого населеного 
пункту, куди би зводили на прогулянку?

3.2. Проблеми громади. А куди би ніколи не повели ані гостей, ані туристів? Чого ви 
не хочете, щоб вони побачили? Які проблеми турбують чоловіків вашого населеного 
пункту? Які проблеми турбують жінок вашого населеного пункту? Назвіть три 
найболючіші проблеми, будь ласка. З чим або ким вони пов’язані? Хто в них винен? 

ФОКУС-ГРУПОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
«ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА І СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ В НАШІЙ ГРОМАДІ» 
ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ

НАСТОНОВИ ДЛЯ ФОКУС-ГРУПОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
«ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА І СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ В НАШІЙ ГРОМАДІ»
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4. Оцінювання потреб громадської безпеки (20-30 хвилин) 

4.1.  Визначення потреб у безпеці
Наскільки безпечною є Ваша громада? Фізично? Психологічно? Що становить 
найбільші три загрози захисту та безпеці у вашій громаді? З якими конкретними 
загрозами щодо безпеки ви стикаєтесь? Які групи у Вашій громаді є вразливими 
(матері-одиначки, сироти, люди, що живуть з ВІЛ, люди з інвалідністю, малозабезпечені 
сім’ї, представники ромської національності)? Чи існують загрози, з якими стикаються 
представники вразливих груп? А що ви можете сказати про безпеку жінок у вашій 
громаді? Яка ситуація з безпекою дітей у громаді? Зондування! Національні меншини, 
прихильники певної політичної групи, літні жінки та чоловіки, підлітки (хлопці та 
дівчата), особи з інвалідністю, ВПО (діти та дорослі)? Чи достатньо інтегровані ВПО у 
вашій громаді? Наскільки поширеним є домашнє насилля в сім’ях вашої громади? Хто 
від нього страждає більше? Які причини насильства проти жінок та дітей?

Де і коли ви себе відчуваєте у безпеці, а коли в небезпеці? Опишіть останню ситуацію, 
коли ви відчували себе в небезпеці? 

Скільки випадків насильства (фізичного, психологічного чи економічного) щодо 
чоловіків/жінок/дітей ви особисто бачили упродовж останнього року? Хто частіше 
страждає від фізичного насильства в громаді?

4.2. Аналіз причин проблем безпеки
Як ви вважаєте, що є причинами небезпеки у вашій громаді? Що або хто є приводом 
для виникнення конфліктів? Зондування! Може, переселенці, військові, люди з різним 
рівнем доходів, представники певних етнічних або релігійних груп, політичних сил? 
Або близькість до зони бойових дій, державного кордону, економічної специфіки 
регіону, природних умов? Або через вибухонебезпечні рештки війни, обстріли? Через 
легку можливість дістати зброю? Що ще є причинами небезпеки у вашій громаді на 
різних рівнях? Зондування! Може, алкоголізм, наркоманія, безробіття, брак освітлення 
на вулицях, бродячі собаки, екологічне забруднення, особи, травмовані внаслідок 
конфлікту особи, бездієвість поліції, відсутність банкоматів тощо.

4.3. Надання послуг із безпеки
Хто захищає вас у вашій громаді? Хто вирішує конфлікти? Хто надає у вашій громаді ті чи 
інші послуги з безпеки та правосуддя? Які державні установи надають послуги з безпеки 
та правосуддя у вашій громаді або поблизу вашого населеного пункту? Які громадські 
організації чи бізнес-структури надають послуги з безпеки та правосуддя у вашій 
громаді? Яку якість мають ці послуги? Чи завжди поліція виїжджає на виклики з ознаками 
домашнього насильства? Чи є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги? 

Чи достатня кількість працівників поліції на території і чи проводять вони профілактичну 
та роз’яснювальну роботу з питань безпеки? Чи ефективно працюють правозахисні 
механізми у випадку ґендерного насильства? 

Наскільки державні установи сприйнятливі (чутливі) до потреб громади? Наскільки ви 
довіряєте поліції у розслідуванні злочинів у вашій громаді? Наскільки ви довіряєте 
судовій владі? Якою мірою члени громади мають доступ до правосуддя? Чи надають 
правосуддя людям у різний спосіб, залежно від їх статі, віку, етнічної приналежності чи 
величини прибутків? Чи звертаються жінки до поліції із заявами про скоєння насилля 
проти них чи їхніх дітей? Як часто звертаються?
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5. Оцінювання потреб соціальної згуртованості (20-30 хвилин)

5.1. Колективна ефективність (до питання про згуртованість)
Якби ви стали свідком випадку насильства, чи повідомили б ви про це? Якщо так, то 
кому? Якщо ні, то чому? Наскільки ймовірно, що інші члени вашої громади зробили б 
що-небудь для посилення громадської безпеки? Що саме? 

Хто або що є рушійною силою миру та безпеки у вашій громаді? Чи брали ви участь у 
якихось громадських акціях (громадські слухання, толоки, підписи під зверненнями, 
збір матеріальної допомоги, волонтерська допомога чи робота тощо)? 

До яких соціальних структур або установ ви належите? Зондування! Органи місцевого 
самоврядування, громадські організації, ініціативні групи, громадські групи в 
соціальних мережах (Фейсбук, Вконтакте, Інстаграм)

5.2. Згуртованість
Як ви думаєте, чи є ваша громада такою, де люди живуть у злагоді? Чи враховуються 
у вашій громаді потреби найбільш вразливих груп? Зондувати: жінок (одиноких 
матерів, багатодітних), жінок та чоловіків літнього віку, дітей-сиріт, малозабезпечених, 
ВПО (жінок та чоловіків), людей з інвалідністю, представників/-ць) етнічних чи інших 
меншин, жінок та чоловіків, що живуть з ВІЛ, тощо. Що заважає людям жити в злагоді 
у вашій громаді? Що об’єднує або розділяє вашу громаду? Чи мають різні групи вашої 
громади одностайну думку щодо того, з якими проблемами стикається ваша громада 
та як їх слід вирішувати? Чому? Можете навести приклади співпраці між собою поліції, 
освітніх закладів, соціальних служб, громадського сектору і влади тощо? Якщо так, то 
в яких напрямках вони співпрацюють, чи є спільні ініціативи щодо профілактики та 
запобігання гендерно-зумовленому насиллю? Інші ініціативи?

6. Ідентичність (задається за потреби) – 10-15 хв.

Чи відчуваєте ви приналежність до своєї громади? До якої саме? Свого села, сільради, 
ОТГ, району, області, краю, Слобожанщини, Донбасу? Коли ви відчули, що ви є частиною 
громади? Чому? Що для вас означає бути членом (членкинею) своєї громади? 

Чи відчуваєте Ви, що до Вашої думки прислухаються? Чи задовольняються Ваші 
основні та специфічні (залежно від статі, віку, соціальної та етнічної приналежності, 
рівня життя) потреби? Якщо ні, то які саме не задовольняються? 

Чи відчуваєте Ви перевагу певних представників громади над іншими чи над Вами 
зокрема?

Поради модератору! 
• Орієнтовна тривалість фокус-групи – 1,5 години.
• Слідкуємо щоб усі учасники/-ці брали учать в обговоренні! 
• Спочатку знімайте спонтанну інформацію, а потім робіть зондування.
•  Залучайте до обговорення тих, хто відмовчується, і не давайте балакучим 

говорити за всіх.
• Найбільш важливі питання пускайте по колу.
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ДОДАТОК №2

АНКЕТА-ДОСЛІДЖЕННЯ 
«УМОВИ ЖИТТЯ, БЕЗПЕКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАШОЇ ГРОМАДИ»

Шановні мешканці та мешканки нашої громади! Просимо Вас взяти участь у 
соціологічному дослідженні, яке проводиться з метою виявлення найбільш гострих 
проблем нашої громади і визначення напрямів її подальшого розвитку. Участь в 
опитуванні є добровільною. Анкета повністю анонімна. Результати анкетування будуть 
використовуватись лише в узагальненому вигляді. Заздалегідь вдячні вам за участь в 
дослідженні. Заповнити анкету не важко. Уважно прочитайте кожне питання, виберіть 
варіант, який найбільше відповідає Вашій точці зору, обведіть цифру біля нього або 
допишіть свій варіант.
1.  Які проблеми вашої громади, на Вашу думку, є найбільш важливими і потребують 

першочергового вирішення? 
МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ НЕ БІЛЬШЕ П’ЯТИ ВАРІАНТІВ
1. Безробіття, неможливість працевлаштування
2. Бродячі тварини
3. Відсутність громадських майданчиків та діалогових платформ
4.  Відсутність можливостей для повноцінного дозвілля та відпочинку, культури і 

спорту 
5. Домашнє насилля (насилля у сім’ї)
6. Забруднення довкілля, екологічні проблеми
7. Зловживання алкоголем та наркоманія
8. Корупція
9. Незадовільне вуличне освітлення 
10. Недоступність/відсутність поліції у Вашому населеному пункті
11.  Недоступність/віддаленість підрозділів ДСНС (пожежна безпека, аварійно-

рятувальні операції) у вашому населеному пункті 
12. Недоступність безоплатної правової допомоги
13. Недоступність судових послуг (без оцінки судових рішень)
14. Незадовільний стан доріг і транспортного сполучення
15. Нерівні можливості жінок і чоловіків
16. Низька якість освітніх послуг у школах та дитячих садках
17. Низький рівень медичних послуг
18. Обстріли, вибухонебезпечні рештки війни
19. Прибирання та вивіз сміття
20. Проблеми в сфері соціального захисту
21. Проблеми з водою та водопостачанням
22. Проблеми з теплозабезпеченням
23. Інше (ЗАПИШІТЬ) _______________________________________________________
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2. Як Ви оцінюєте якість надання наступних послуг у вашій громаді? 

ПОЗНАЧТЕ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ У КОЖНОМУ РЯДКУ!

3. Наскільки згуртованою ви вважаєте свою громаду?

МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ ТІЛЬКИ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ

4. В яких громадських заходах ви особисто брали участь?

МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ УСІ ВАРІАНТИ, ЯКІ ПІДХОДЯТЬ
1. Акції протесту (страйки, мітинги та ін.)
2. Громадські слухання
3. День міста, день села
4. Участь у волонтерському русі 
5. Збір матеріальної допомоги 
6. Концерти
7. Толоки
8. Участь у робочій групі з громадської безпеки
9. Інше (ЗАПИШІТЬ)_______________________________________

Найменування послуги Дуже 
погано

Погано Добре Дуже 
добре

Не можу 
оцінити

Комунальні послуги 1 2 3 4 0

Медичні послуги 1 2 3 4 0

Освітні послуги (дитсадок) 1 2 3 4 0

Освітні послуги (школа) 1 2 3 4 0

Послуги в сфері дозвілля 1 2 3 4 0

Безоплатна правова 
допомога

1 2 3 4 0

Судові послуги (без оцінки 
судових рішень)

1 2 3 4 0

Робота поліції 1 2 3 4 0

Робота ДСНС 1 2 3 4 0

Соціальні послуги 1 2 3 4 0

1. Згуртованою 2.  Скоріше 
згуртованою

3. 50/50 4.   Скоріше не 
згуртованою

5.  Не 
згуртованою
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8. Вкажіть, будь ласка, причини, через які ви почуваєте себе у небезпеці

МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ УСІ ВАРІАНТИ, ЯКІ ПІДХОДЯТЬ
1. Акції протесту (страйки, мітинги та ін.)
2. Громадські слухання
3. День міста, день села
4. Участь у волонтерському русі
5. Збір матеріальної допомоги 
6. Люди з травмованою психікою в результаті конфлікту
7. Неякісна робота правоохоронних органів

5. В яких громадських заходах ви допускаєте свою участь?
МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ УСІ ВАРІАНТИ, ЯКІ ПІДХОДЯТЬ
1. Акції протесту (страйки, мітинги та ін.)
2. Громадські слухання
3. День міста, день села
4. Участь у волонтерському русі 5. Збір матеріальної допомоги 
5. Концерти
6. Толоки
7.  Участь у робочій групі з громадської безпеки
8.  Інше (ЗАПИШІТЬ) _________________________________________________

6.  Як ви оцінюєте умови для розвитку громадської активності у вашому населеному 
пункті?

1. У нас створені сприятливі умови для громадської активності усіх мешканців/
мешканок

2. У нас створені сприятливі умови для громадської активності тільки для окремих 
категорій населення

3. У нас відсутні умови для громадської активності
4. Важко відповісти

7. Чи почуваєтеся ви у безпеці… 
ПОЗНАЧТЕ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ У КОЖНОМУ РЯДКУ!

Так 50 на 50 Ні

…у своєму населеному пункті вдень? 1 2 3

…у своєму населеному пункті вночі? 1 2 3

…у своєму домі вдень? 1 2 3

…у своєму домі вночі? 1 2 3
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8. Напруженість між ВПО та приймаючою громадою
9. Наркоманія
10. Недостатнє вуличне освітлення
11. Обстріли, військові дії
12. Пристрої, що не вибухнули
13. Мародерство
14. Інше (ВКАЖІТЬ) _______________________________________________

9. Як ви вважаєте, чи зможете ви домогтися справедливості, ставши жертвою злочину?
1. Так
2. Ні
3. Важко відповісти

10.  Чи є у вашому населеному пункті Центр (бюро) з надання безоплатної правової 
допомоги?

1. Так, є
2. Ні, немає
3. Не знаю, чи є, чи немає
4. Не знаю, про що йде мова

11.  До яких з перелічених у таблиці інституцій або груп ви коли-небудь звертались для 
вирішення питань, пов’язаних з безпекою та правосуддям? 

ПОЗНАЧТЕ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ У КОЖНОМУ РЯДКУ!

Найменування інституції або 
групи

Звертався, маю 
позитивний 
досвід

Звертався, маю 
негативний 
досвід

Ніколи не 
звертався

До військових 1 2 3
До громадських організацій 1 2 3
До підрозділів ДСНС/центру 
безпеки

1 2 3

До органів державної влади 
(адміністрації)

1 2 3

До органів місцевого 
самоврядування (місцеві ради, 
виконкоми та їх служби)

1 2 3

До поліції 1 2 3
До прокуратури 1 2 3
До родичів та друзів 1 2 3
До соціальної служби 1 2 3
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Найменування інституції або 
групи

Звертався, маю 
позитивний 
досвід

Звертався, маю 
негативний 
досвід

Ніколи не 
звертався

До суду 1 2 3
До Центру (бюро) надання 
правової допомоги

1 2 3

До приватних юристів 1 2 3
До громадських організацій/ 
параюристів 

1 2 3

12.  Які, на вашу думку, групи населення перебувають у вашому населеному пункті у 
більшій небезпеці?

МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ
1. ВПО (переселенці, переселенки)
2. Діти 
3. Жінки
4. Люди з інвалідністю
5. Люди, що живуть з ВІЛ (СНІД)
6. Пенсіонери/пенсіонерки
7. Підлітки
8. Представники/представниці окремих національностей 
9. Представники/представниці окремих релігійний груп
10. Представники/представниці ЛГБТ-спільноти 
11. Прихильники/прихильниці окремих політичних партій
12. Чоловіки
13. Екс-комбатанти (колишні військові, що брали участь у бойових діях)
14. Інші мешканці/мешканки (ВКАЖІТЬ ХТО) ______________________________________

13.  Які групи населення, на вашу думку, частіше створюють у вашому населеному 
пункті небезпечні ситуації?

МОЖНА ВІДЗНАЧИТИ НЕ БІЛЬШЕ ТРЬОХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ
1. ВПО (переселенці, переселенки)
2. Діти 
3. Жінки
4. Люди з інвалідністю
5. Люди, що живуть з ВІЛ (СНІД)
6. Пенсіонери/пенсіонерки
7. Підлітки
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8. Представники/представниці окремих національностей
9. Представники/представниці окремих релігійних груп
10. Представники/представниці ЛГБТ-спільноти
11. Прихильники/прихильниці окремих політичних партій
12. Чоловіки
13. Екс-комбатанти (колишні військові, що брали участь у бойових діях)
14. Інші мешканці/мешканки (ВКАЖІТЬ ХТО)  ______________________________________

14.  Якби у Вас була можливість переїхати з вашого населеного пункту, то щоб ви 
зробили?

1. Я би переїхав (-ла) в інший район Луганської/Донецької області
2. Я би переїхав (-ла) в іншу область України
3. Я би переїхав (-ла) в іншу країну
4. Я б залишився (-лась) в своєму населеному пункті

15. Ваша стать:         
1. Жіноча
2. Чоловіча

16. Ваш вік:       
1. 15-35          
2. 36-60            
3. 60 і більше

 17. Ваша освіта:
1. Неповна середня (8-9 кл.)
2. Повна загальна середня (10-11 кл.)      
3. Середня спеціальна (технікум)
4. Вища (інститут, університет)

18. Чим ви займаєтесь? Ви…
1. Безробітний (-на)
2. Держслужбовець
3. Домогосподарка
4. Пенсіонер (-ка)
5. Підприємець
6. Студент (-ка)
7. Працівник (-ця) бюджетної сфери
8. Робітник (-ця)
9. Інше (ЗАПИШІТЬ)

19.  Де ви проживали до початку конфлікту 
на Донбасі:

1. В цьому населеному пункті
2. В іншому населеному пункті

20. Як Ви оцінюєте рівень доходу Вашої сім’ї?
1. Грошей не вистачає навіть на їжу
2. Грошей вистачає лише на їжу і на предмети першої необхідності
3. Грошей вистачає на їжу, предмети першої необхідності, але на товари довготривалого 

вжитку (побутова техніка) вже не вистачає
4. Грошей вистачає майже на все 

21. В якому населеному пункті Ви проживаєте? (ЗАПИШІТЬ) ________________________
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