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МЕТОДОЛОГІЯ
► Мета: вивчення оцінок киянами реалізації Стратегії розвитку міста 

Києва до 2025 року у 2022 році в умовах воєнного стану за 
соціологічними показнками

► Методи дослідження : 
► індивідуальне інтерв’ю за місцем мешкання респондента (Збір первинної 

соціологічної інформації ТОВ «Перша рейтингова система»)

Терміни: 11-18 грудня 2022 року 

Обсяг та характеристики вибірки: 1208 респондентів у віці 18 років та 
старше, які постійно проживають у столиці

Похибка вибірки: стандартні відхилення при достовірних 95% 
співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 складають 1,7-2,9% 

► Оцінки окремих критерії Стратегії, здійснювалися респондентами за 
шкалою від 1-го до 5-ти балів, де 1 бал – негативна оцінка, а 5 балів – 
позитивна оцінка. Середні бали розраховувалися як середньозважені за 
кожним показником окремого критерію оцінювання. Варіант відповіді 
«важко відповісти/не знаю» при розрахунку середніх значень не враховувався



ПОІНФОРМОВАНІСТЬ КИЯН 
ЩОДО СТРАТЕГІЇ МІСТА

Оцінка власного рівня поінформованості про 
діяльність влади в цей складний період є одним з 
основоположних моментів зв’язку містян з 
місцевою владою.

Кількість осіб, які оцінили себе як поінформованих, 
в порівнянні з минулим роком зросла з 21% до 29%.

У 2022 році показник поінфомрованості склав 3,03 
бали, і виявився більшим, ніж у довоєнний рік 
(2,82) і найвищим показником за весь період 
моніторингу з 2017 року.

Середній бал оцінки міської влади у сфері 
інформування  щодо своєї діяльності  у  2022 році 
отримав найвище значення в порівнянні з 
минулими замірами і становить 3,23 балів проти 
2,59 балів у довоєнний рік.  

Отже, під час воєнного періоду відбулося суттєве 
покращення взаємодії київської влади з містянами 
та позитивні зрушення щодо ознайомчої діяльності 
влади з її роботою.



ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ІНСТРУМЕНТІВ ВЗАЄМОДІЇ  

МІСЬКОЇ ВЛАДИ З 
КИЯНАМИ ТА НОВИХ 

СЕРВІСІВ

У 2022 році кияни були схильні краще оцінювати 
інструменти взаємодії міської влади та киян: 
Електронні петиції – 4,26 балів (3,97 у 2021 році) , 
Громадський бюджет - 3,94 бали (3,66 у 2021 
році).

Покращили свої позиції сервіси «Київ цифровий, 
(очевидно, завдяки розширенню функціоналу з 
дуже важливих питань по інформуванню киян - 
4,56 бали проти 4,06 балів у 2021 році), 
Впровадження єдиного електронного квитка (4,62 
бали проти 3,98 торік), Картка киянина (4,72 бали 
проти 4,38 балів торік).

Гірше, ніж у 2021 році були оцінені Служба мера 
1551 на 3,62 бали й Система «Розумна зупинка» – 
на 3,78 бали.
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15 16 44 7 18 4,10 3,64

Впровадження 
Єдиного 
електронного 
квитка

0 5 71 7 16 4,32 4,62

Запровадження 
системи 
"Розумна 
зупинка"

11 17 45 10 18 3,98 3,78

Картка киянина 0 2 75 7 16 4,39 4,72

Електронні 
петиції

2 10 46 19 24 3,97 4,26

Громадський 
бюджет

6 7 27 29 32 3,66 3,94

Київ цифровий 
(місто в 
телефоні)

1 4 65 12 18 4,06 4,56

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ ВЗАЄМОДІЇ МІСЬКОЇ 

ВЛАДИ З КИЯНАМИ ТА ОКРЕМИХ ІНІЦИАТИВ У 2022,% 



СЕКТОРАЛЬНА ОЦІНКА 
ЕФЕКТИВНОСТІ 

СТРАТЕГІЇ МІСТА

ОЦІНКА КИЯНАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА, бали

Загальна середня оцінка 
реалізації Стратегії за всіма 
секторами - 3,43 балиЗагальна середня оцінка реалізації 

Стратегії за всіма секторами, що 
аналізувалися, склав 3,43 бали, що є 
свідченням того, що місто впоралося з 
викликами воєнного часу в перший рік 
війни.

Найвище оцінені Адміністративні послуги – 
4,49 бали та Житлово-комунальне 
господарство – 4,18 бали.

Нижче задовільного рівня оцінені – 
Культура – 2,3 бали, Соціальна підтримка 
та допомога – 2,73 бали, праці – 2,77 бали й 
Екополітика та охорона довкілля – 2,8 бали. 

 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, бали

Показник якості у 2022 році, у порівнянні з 
попередніми замірами, підвищив свій 
середній бал до позначки 4,18 бали при 3,96 
бали у 2021 році, що є найвищим показником 
за всі попередні роки.

Якщо розглядати бальні оцінки в розрізі 
окремих послуг, то практично по всім 
складовим бальні оцінки якості послуг з 
огляду на воєнний стан виявилися вище 4 
балів (оцінка добре), або наближалися до 
них. 

Найвище оцінювали кияни якість 
газопостачання – 4,8 балів та водопостачання 
– 4,59 бали.



ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА 
МОБІЛЬНІСТЬ

У дослідженні 2022 року соціологічна оцінка по 
сектору «Транспорт та міська мобільність»  зазнала 
змін, оскільки в умовах воєнного часу, руйнації 
енергетичної інфраструктури, нерегулярність подачі 
транспортних засобів, зумовлена вимушеними 
зупинками під час сигналу тривоги й ракетних атак.

Показник якості роботи міського транспорту в умовах 
воєнного стану оцінювався як середня за двома 
позиціями «Оцінка якості роботи Автобус, тролейбус, 
трамвай» та «Метро» - який кияни оцінили в 4,01 бали.

Стан міського транспорту у 2022 році, не зважаючи на 
всі проблеми, що спричинені ракетними ударами та їх 
наслідками, оцінено киянами в 3,67 бали. Організацію 
роботи громадського транспорту - в 3,37 бали. Обидві 
оцінки вищі за минулорічні.  

ПОКАЗНИК  ЯКОСТІ РОБОТИ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, бали



ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

ПОКАЗНИК СТАНУ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, бали ПОКАЗНИК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ



СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА 
ТА ДОПОМОГА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У МІСТІ, бали

У 2022 році до аналізу сектору крім  показників: 
оцінка зусиль міської влади у здійсненні допомоги 
малозабезпеченим, оцінка зусиль міської влади у 
здійсненні допомоги пенсіонерам, оцінка зусиль 
міської влади у здійсненні піклування про громадян з 
особливими потребам було долучено показник 
«допомога вимушено переміщеним особам». 

Констатуємо, що за рік відбулося зростання 
позитивних оцінок за всіма складовими напрямків 
соціальної політики при зменшенні негативних 
оцінок. Позитивні оцінки зросли більш як вдвічі, а 
негативні скоротились мінімум на 20%.



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ОЦІНКА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У МІСТІ, бали

У 2022 році до аналізу сектору крім  
показників: оцінка зусиль міської влади у 
здійсненні допомоги малозабезпеченим, 
оцінка зусиль міської влади у здійсненні 
допомоги пенсіонерам, оцінка зусиль міської 
влади у здійсненні піклування про громадян з 
особливими потребам було долучено показник 
«допомога вимушено переміщеним особам». 

Констатуємо, що за рік відбулося зростання 
позитивних оцінок за всіма складовими 
напрямків соціальної політики при зменшенні 
негативних оцінок. Позитивні оцінки зросли 
більш як вдвічі, а негативні скоротились 
мінімум на 20%.



ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ОЦІНКА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У МІСТІ, бали

У дослідженнях  2020-2021 років показники 
доступності медичної допомоги та якості 
медичних послуг після запровадження 
медичної реформи були деталізовані та 
актуалізовані відповідно вимог часу та змін 
в системі охорони здоров’я, тому при 
обчисленні загальних показників 
використовуються нові складові. 
При порівнянні з попередніми показниками 
відзначаємо зростання рівня бальної оцінки 
по сектору до 4,18 балів.

Це можна пояснити, перш за все, більшою 
уважністю та вдячністю реципієнтів 
медичної сфери до  тих, хто за будь-яких 
умов продовжує виконувати свою роботу, 
зміну в оцінці своїх потреб та зменшенні 
вимог до інших. 



РИНОК ПРАЦІ
ОЦІНКА ПОЛІТИКИ МІСТА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ, бали

Сектор Ринку праці цьогоріч не був розглянутий за 
стандартними показниками.
Головними у даному секторі за 2022 рік стали 
показники «відкриття нових виробництв та 
відновлення роботи підприємств для забезпечення 
киян робочими місцями», «можливості оволодіння 
новими професіями для безробітних киян» та 
новий за суттю показник «створення або 
збереження робочих місць в умовах воєнного 
стану».

Загальний середній  бал за сектором - 2,77 бали, 

що нижче середнього рівня.
 



ЕКОПОЛІТИКА ТА 
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЙ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ В 

УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ В МІСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, %

Показник оцінки за сектором з огляду на воєнний стан в 
звичному форматі не досліджувався. В період збройної 
агресії, постійних руйнацій,  пожеж, спричинених 
обстрілами, використання різних видів озброєнь, що 
самі по собі несуть забруднення територій, екологічна 
ситуація потребує особливої фахової уваги.  

У 2022 році респондентам було запропоновано надати 
оцінку результативності дій Київської міської влади 
щодо покращення екологічної ситуації в місті в умовах 
воєнного стану. Кількість негативних оцінок у цьому 
сенсі дещо перевищує кількість позитивних, а  
середній бал становить 2,8.



АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
ОЦІНКА ЯКОСТІ ОТРИМАНИХ ПОСЛУГ В ЦНАПАХ МІСТА 

КИЄВА, %
На Центри надання адміністративних послуг в період 
агресії покладено ще більше відповідальності щодо 
отримання послуг громадянами. 
При обчисленні даного показника використовувались 
оцінки лише тих опитаних киян, які протягом останнього 
року звертались до Центрів надання адміністративних 
послуг – 32,1%. 

Середній бал за сектором у 2022 році становить 4,49 
бали. Приблизний рівень такої оцінки зберігається 
протягом останніх 4-ох років, що свідчить про достатній 
рівень роботи всієї структури загалом.



ОСВІТА

2022 рік для сфери освіти створив нові виклики, зумовлені воєнними діями та їх 
наслідками. Ковідні роки певним чином дозволили адаптуватися як освітянам, так 
і реципієнтам освітнього процесу до складних умов отримання/передачі знань, 
проте повномасштабна війна надзвичайно вплинула на сферу освіти через 
руйнації закладів, відсутності електроенергії, засобів зв’язку та постійної загрози 
ракетних ударів по місту. Попри те освітяни зробили все від них залежне і 
незалежне, щоб не порушити навчальний рік. 
Тому оцінки з доступності та якості освітніх послуг виявилися в 2022  році 
достатньо високими. Лише позашкільні заходи отримали нижчі бальні оцінки. 

Середня оцінка доступності закладів освіти становить 3,93 бали  та середній бал  
якості надання освітніх послуг становить 3,95 бали. 



ОСВІТА

ОЦІНКА НАЯВНОСТІ ПРОБЛЕМ З ВЛАШТУВАННЯМ 

ДИТИНИ/ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА, бали

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У 

ЗАКЛАДАХ МІСТА КИЄВА, ЩО ВІДВІДУЄ ДИТИНА/ДІТИ 

РЕСПОНДЕНТІВ, бали



БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
СХВАЛЕННЯ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ, %

Для аналізу Сектору до уваги беруться показники: оцінка 
стану криміногенної ситуації у місті Києві та оцінка 
криміногенної ситуації у районі мешкання респондента 
(опитування охоплює всі райони міста), оцінка якості роботи 
поліції.

Середній бал оцінок респондентів: криміногенна ситуація в 
місті та районах проживання респондентів - 3,45 бали, 
середній бал оцінки якості роботи поліції – 3,65 бали, 
показник схвалення роботи – 3,62 бали та показник довіри – 
3,59 бали.

Загальний показник по сектору – 3,58 бали. 



БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ОЦІНКА ДОВІРИ ПОЛІЦІЇ, %ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ ПОЛІЦІЇ В МІСТІ КИЄВІ, %



ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА 
СПАДЩИНА

В 2022 році всі показники по сектору «Історико-культурна 
спадщина» не досліджувався в повному обсязі, він 
оцінювався  через призму результативності  збереження 
архітектурних пам’яток та історичного «обличчя міста» в 
умовах воєнного стану. 

Більше як 40% опитаних позитивно оцінюють намагання 
влади міста зберегти історичне обличчя столиці.

Середній бал за показником - 3,5 бали.

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЙ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

АРХІТЕКТУРНИХ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНОГО «ОБЛИЧЧЯ 
МІСТА» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ, %



КУЛЬТУРА

Не зважаючи на складні умови через небезпеку 
ракетних ударів, періодичної відсутності 
електрики, води чи опалення, місто продовжує 
жити, намагаючись забезпечувати містян і 
культурною складовою в тому числі. 

Середній бал за напрямком - 2,3 бали.

ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ КИЯН ЗА СЕКТОРОМ 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ «КУЛЬТУРА», %



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА 
СПРЯМОВАНОСТІ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
КИЄВА, ОЦІНКА ЗМІН В ЖИТТІ 

МІСТА, СХВАЛЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ

Нові виклики 2022 року зумовлені військовими 
діями в країні та воєнним станом в місті зокрема, 
потребували від владних структур напрацювання 
нових рішень, швидкого реагування на наслідки 
руйнування критичної енергетичної 
інфраструктури, житлових будівель, зупинки 
економічної діяльності, організації надання послуг 
життєзабезпечення містянам.

 «Схвалення діяльності міського голови» - 61,9%.

«Схвалення діяльності виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА)» -41,2%.

«Мешканці міста, що пишаються Києвом» - 89,3%.

ОЦІНКА КИЯНАМИ ЗМІН В ЖИТТІ МІСТА ТА 

СХВАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ, бали

Загальний середній бал 
оцінки змін в житті міста та 
схвалення діяльності міської 

влади - 3,65 бали 



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СПРЯМОВАНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО 
РОЗВИТКУ КИЄВА, ОЦІНКА ЗМІН В ЖИТТІ МІСТА, 

СХВАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СПРЯМОВАНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО 
РОЗВИТКУ КИЄВА, ОЦІНКА ЗМІН В ЖИТТІ МІСТА, 

СХВАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ ВЛАДИ

«Чи можете Ви сказати, що пишаєтеся Києвом?»,%



ВИСНОВКИ
► Оцінки реалізації Стратегії розвитку Києва у 2022 році за більшістю секторів, які аналізувалися за 

соціологічними показниками з 2017 року з корекцією на умови воєнного стану, на достатньо високому рівні. 

► Загальний показник оцінки реалізації Стратегії розвитку столиці за 2022 рік за всіма соціологічними 
показниками  розрахований як середнє Загальної оцінки реалізації Стратегі по секторам економіки (3,43 
бали) та Загальний середній бал оцінки змін в житті міста та схвалення діяльності міської влади (3,65 бали) 
становить 3,54 бали. Це дає підстави стверджувати, що в цілому місто впоралося з викликами воєнного часу 
в перший рік війни.

► Оцінки роботи міської влади, де 5 балів – оцінка «позитивно», а 1 бал – оцінка «негативно»,  за більшістю 
напрямків забезпечення життєдіяльності міста в умовах воєнного стану виявилися на достатньо високому 
рівні:

▪ забезпечення роботи громадського транспорту в умовах воєнного стану (62% позитивних оцінок, середній бал 
- 3,74 балів), 

▪ забезпечення чистоти на вулицях (57% позитивних оцінок, середній бал - 3,63), 
▪ забезпечення надання житлових послуг (58% позитивних оцінок, середній бал 3,6), 
▪ робота з відновлення зруйнованих будівель внаслідок ракетних ударів (53% позитивних оцінок, середній бал 

3,55), 
▪ забезпечення надання та доступності  медичних послуг (51% позитивних оцінок, середній бал 3,48). 

► Вище середнього рівня оцінені також зусилля міської влади щодо збереження архітектурних пам’яток та 
збереження історичного обличчя столиці в умовах воєнного стану  (3,5 бали), робота з розгортання та 
облаштування пунктів незламності (3,41 бал), безпеки городян та сприяння боротьбі зі злочинністю (3,37 
бали).



ВИСНОВКИ

► До відносно проблемних послуг можна віднести доступність  укриттів та бомбосховищ під час 
повсякденної активності киян, яка в середньому по всім локаціям склала 2,98 балів. 

▪ Зокрема, найбільшою проблемою виявилася доступність до укриттів/бомбосховищ під час ракетного 
удару для пасажирів громадського наземного транспорту - 2,53 бали ( найнижчий з оцінок доступності 
усіх тестованих послуг). Тому необхідно розробити рекомендації для киян з урахуванням маршрутів 
наземних транспорту, де б можна було знайти інформацію про найближчі укриття по ходу маршруту 
транспортного засобу.

► Доступність послуг пунктів незламності (обігріву) оцінена вище середнього рівня на 3,48 балів з п’яти 
можливих.

► В цілому рівень доступності  більшості розглянутих послуг та благ життєзабезпечення киян є не нижче 3 
балів, що є також свідченням ефективності роботи влади міста в умовах воєнного стану.

► Діяльність міської влади за всіма напрямками, які розглядалися в дослідженні, оцінено вище середнього 
рівня на 3,25 бали. Ці оцінки зумовили зростання всіх схвальних оцінок діяльності виконавчої гілки влади 
міста у воєнний період: міського голови з 37% у довоєнний час до 62% в грудні 2022 року, КМДА з 25% до 
31%. 

► Схвалення напрямку розвитку міста також в порівнянні з усіма попередніми замірами має найвищий 
рівень позитивних оцінок, як і показника гордості за своє місто. Дев’ять киян з десяти за даними 
опитування 2022 року пишаються своїм містом.


