Результати опитування мешканців міста
Хмельницького

З метою залучення громадськості до співпраці, дослідження думки
хмельничан щодо пріоритетних напрямків розвитку та бачення
майбутнього міста у квітні 2016 року проведено опитування, участь в
якому
прийняло
понад
2000
респондентів.
Через громадські організації та навчальні заклади міста
розповсюджено 2300 анкет, крім того на сайті Хмельницької міської ради
була розміщена google-форма анкети. До Хмельницької міської ради
надійшло 2026 заповнених анкет (з них 102 через мережу інтернет).
Незначна частка заповнених анкет (1,1%) містила відповіді “Все”, “Не
знаю”, “Нічого”, що свідчить про небажання респондентів відповідати на
запитання та незацікавленість їх у співпраці. До уваги приймались лише
анкети
з
результативними
відповідями
—
2004
анкети.
Варіанти відповідей розподілено за рейтинговими місцями відповідно до
їх кількості.

Хмельничанам було запропоновано дати
відповідь на питання:
 Що Вам подобається в нашому місті?
 Що Ви хотіли б змінити?
 Яким би Ви хотіли бачити місто через 10 років?

Відповіді на запитання «Що Вам подобається в
нашому місті?»
Місце

Варіанти відповідей

1

Велика кількість зелених зон відпочинку (парки, сквери)

32,0

2

12,1

3

Велика кількість торгово-розважальних центрів, магазинів,
ресторанів та кав’ярень
Центральні вулиці, пам’ятники, архітектура

11,0

4

Високі темпи будівництва житлових будинків

8,3

5

Компактність, зручна транспортна розв’язка

8,2

6

Річка Південний буг, пляж, набережна, інші водойми

6,6

7

Хороші умови для життя, комфорт, затишок

5,2

8

Заклади культури та культурно-молодіжні заходи

4,9

9
10
11
12

Доброзичливі люди, талановита молодь
Речовий ринок
Дитячі та спортивні майданчики, стадіони
Освітні заклади, бібліотеки, гуртки та секції для дітей та
молоді
Інше

4,3
2,9
2,0
1,8

13

0,7

Питання №1. Що Вам подобається в нашому місті?
Велика кількість зелених зон відпочинку
(парки, сквери)

826

Велика кількість ТРЦ, магазинів, ресторанів
та кав'ярень

312

Центральні вулиці, пам'ятники, архітектура

282

Високі темпи будівництва житлових будинків

215

Компактність, зручна транспортна розв'язка

212

Річка Південний буг, пляж, набережна, інші
водойми

170

Хороші умови для життя, комфорт, затишок

134

Заклади культури та культурно-молодіжні
заходи

126

Доброзичливі люди, талановита молодь

112

Речовий ринок

74

Дитячі та спортивні майданчики, стадіони

51

Освітні заклади, бібліотеки, гуртки та секції
для дітей та молоді

48

Інше

17
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Переважна більшість опитаних хмельничан (63,8%)
відзначають привабливий зовнішній вигляд міста, а
саме:

парки, сквери, алеї

річка Південний буг,
реконструйована набережна

центральні вулиці міста, площа,
пам'ятники та
старовинна архітектура

37,5% респондентів акцентують увагу на розвинутій
інфраструктурі міста та наявності місць для
проведення дозвілля, культурного та активного
відпочинку:

новобудови
торгово-розважальні комплекси
та заклади харчування
кінотеатри, театри, музеї
спортивні заклади, стадіони,
дитячі та спортивні майданчики
заклади освіти, бібліотеки
гуртки та секції

22,9% опитаних відзначили компактність міста,
відчуття комфорту, затишку та доброзичливість його
мешканців.

І лише 3,7% респондентів пишаються наявністю у
місті одного з найбільших непродовольчих
ринків в Україні.

Відповіді на запитання «Що Ви хотіли б змінити?»
Місце

Варіанти відповідей

%

1

Покращити екологічний стан міста.
Зробити місто чистішим, збільшити кількість сміттєвих баків та урн для сміття. Покращити
роботу ЖЕКів. Побудувати сміттєпереробний завод. Очистити р. Південний буг, пляж, острів

21,0

2

Відремонтувати дороги, тротуари, прибудинкові території. Побудувати велосипедні доріжки.
Облаштувати місця для паркування

19,9

3

Збільшити кількість зелених насаджень в місті, парків та місць для відпочинку. Покращити
благоустрій існуючих парків (лавочки, фонтани, зоопарк, атракціони, громадські туалети, місця
для куріння, освітлення)

14,0

4

Сприяти розвитку культури, спорту, освіти та медицини (будівництво нових закладів,
оновлення матеріально-технічної бази)

11,2

5

Покращити транспортну інфраструктуру (нові маршрути, оновити тролейбусний та автобусний
парк). Розмістити розклад маршрутів транспорту на зупинках

8,7

6

Здійснювати «розумну» забудову міста відповідно до Генерального плану. Провести
реставрацію старих будівель. Розфарбувати стіни будинків. Впорядкувати розміщення кіосків та
реклами

7,0

7

Збільшити кількість дитячих та спортивних майданчиків

5,2

8

Збільшити кількість ТРЦ, цілодобових магазинів, закладів харчування

3,9

9

Сприяти розвитку промисловості, приватного бізнесу. Сприяти розвитку нових технологій у
виробництві. Створити технопарк. Збільшення робочих місць

2,9

10

Побудувати притулок для бродячих собак

1,5

11

Покращити стан речового ринку або перенести його за межі міста

1,2

12
13

Сприяти розвитку туризму
Забезпечити відкритість і увагу влади до проблем мешканців міста, відсутність корупції

1,1
1,1

14

Провести реконструкцію залізничного вокзалу

0,5

Інші відповіді (перенести СІЗО за межі міста, відновити роботу аеропорту, покращити роботу поліції
тощо)

0,7

Питання №2. Що Ви хотіли б змінити?
Покращити екологічний стан міста

570

Відремонтувати дороги, тротуари,
прибудинкові території
Збільшити кількість зелених насаджень в
місті, парків та місць для відпочинку
Сприяти розвитку культури, спорту, освіти та
медицини
Покращити транспортну інфраструктуру

540

380
303
235

Здійснювати «розумну» забудову міста
відповідно до Генерального плану
Збільшити кількість дитячих та спортивних
майданчиків
Збільшити кількість ТРЦ, цілодобових
магазинів, закладів харчування
Сприяти розвитку промисловості, приватного
бізнесу
Побудувати притулок для бродячих собак

188
142
107
78

40
33

Покращити стан речового ринку або перенести
його за межі міста
Сприяти розвитку туризму

31
29

Забезпечити відкритість і увагу влади до
проблем мешканців міста, відсутність корупції
Провести реконструкцію залізничного вокзалу

14
20

Інші відповіді
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Майже половина опитаних хмельничан (49,4%) хотіли б покращити
екологічний стан міста, чистоту вулиць, водойм, прибережних
територій, зелених зон; забезпечити утилізацію та переробку
сміття; збільшити кількість парків, скверів та забезпечувати їх
благоустрій та чистоту; не допускати появу бродячих собак на
вулицях міста.

38,7% респондентів вважають за необхідне
покращити транспортну інфраструктуру міста,
оновити громадський транспорт, побудувати нові
маршрути, відремонтувати дороги, тротуари,
побудувати велосипедні доріжки,
облаштувати місця для парковки автомобілів.
На третьому місці (25,0%) пропозиції щодо «розумної» розбудови
міста (відповідно до Генерального плану міста) та покращення
інфраструктури міста (будівництво житла, ТРК, магазинів та
закладів харчування, збільшення кількості дитячих та спортивних
майданчиків, впорядкування розміщення кіосків та реклами на
вулицях міста, реконструкція залізничного вокзалу, аеропорту,
перенесення ринку та СІЗО за межі міста).

16,7% опитаних хмельничан бажають
розвивати освіту, медицину, культуру,
спорт (будівництво нових закладів,
реконструкція існуючих, оновлення їх
матеріально-технічного стану), сприяти
розвитку туризму, проводити масові
заходи для молоді та гостей міста.

Лише 3,9% респондентів вважають за необхідне
створювати нові підприємства, запроваджувати нові
інновації на існуючих виробництвах, створювати нові
робочі місця з високим рівнем оплати праці. Це
частково пояснюється високим рівнем зайнятості
населення на ринках міста та в сфері надання послуг.

Також незначна частка (1,4%) побажань щодо
зменшення корупції та збільшення відкритості влади
міста.

Відповіді на запитання
«Яким би Ви хотіли бачити місто через 10 років?»
Місце

Варіанти відповідей

%

1

36,7

6

Екологічно чистим, зеленим, квітучим
(чисті водойми, пляж, вулиці міста, зони відпочинку, велика кількість
контейнерів для сміття, урн). Із сміттєпереробним заводом.
З великою кількістю зелених насаджень, парків, скверів
Сучасним, європейським, економічно розвинутим, інноваційним,
інвестиційно-привабливим,процвітаючим, модернізованим
З розвинутою інфраструктурою, сучасним екологічним транспортом,
гарними дорогами, вело доріжками, аеропортом. З великою кількістю
новобудов, ТРК, магазинів, закладів громадського харчування
(Макдональдс)
Культурно-молодіжний та туристичний центр з фестивалями та
масовими молодіжними заходами
Розвиток освіти, медицини та спорту.
З великою кількістю дитячих садочків, шкіл, вищих навчальних
закладів, лікарень, спортивних закладів та майданчиків (розвиток
різних видів спорту)
Індустріально розвинутий. Бізнес-центр. Робочі місця

7

Затишним, гарним, безпечним, комфортним для проживання

5,3

2
3

4
5

30,4
27,3

14,0
9,1

8,2

Питання №3. Яким би Ви хотіли бачити місто через 10 років?
Екологічно чистим, зеленим, квітучим. Із
сміттєпереробним заводом. З великою кількістю
зелених насаджень, парків, скверів

735

Сучасним, європейським, економічно розвинутим,
інноваційним, інвестиційно-привабливим,
процвітаючим, модернізованим

610

З розвинутою транспортною інфраструктурою,
якісними дорогами, аеропортом. З великою кількістю
новобудов, торгово-розважальних центрів

548

281

Культурно-молодіжним та туристичним центром з
фестивалями та масовими молодіжними заходами

183

З розвитою освітою, медициною, спортом

164

Індустріально розвинутим (бізнес-центр, велика
кількість робочих місць)
106

Затишним, гарним, безпечним, комфортним для
проживання
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Всі пропозиції та побажання хмельничан обов ’ язково будуть враховані під час
розробки Стратегії розвитку міста Хмельницького!

чисте
зелене
культурне

сучасне
європейське

туристичне
Місто
Хмельницький комфортне
затишне

розвинуте
промислове
бізнесцентр

Дякуємо за співпрацю!

