
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ
НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 - 18  ГРУДНЯ 2021    
ГО "ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ В.А.МАКОВЕЦЬКОГО"



За  результатами  опитування,  проведеного  ГО  "Інститут соціології В.А. Маковецького", стан справ в Чернівецькій
області в цілому   як    такий,   що   йде    в   правильному   напрямку    оцінили   44,2 %   опитаних,   38,7 %   вважає, 
 що   справи йдуть  в неправильному напрямку і 17,1 % респондентів не змогли дати оцінку. 
Щодо того, які зміни, на думку опитаних, відбулись у населеному пункті внаслідок децентралізації, відповіді
розподілились наступним   чином: 14,1 % вважають,   що  точно  відбулись  позитивні  зміни, що зміни відбулись
скоріше позитивні вважають 32,3%,  те  що відбулись   скоріше    негативні    зміни   вважають   12,2 %,  точно  
 негативні  12,7 %,  20,8 %   вважають,  що  не  відбулось  жодних  змін, не визначились 7,9 % респондентів.
На запитання "Чи відомо Вам про Програму Президента "Велике будівництво ?" 48,8 % дали відповідь, що їм багато
відомо про  цю  програму,  31,9 % відповіли,  що їм відомо про цю програму, але не володіють достатньою кількістю
інформації,  19,3 % відповіли, що вперше чують про цю програму.
Респондентам, яким відомо про Програму Президента  "Велике Будівництво", було запропоновано дати оцінку
виконанню програми  в області. 11,7 %   вважають  виконання  програми  на  "відмінно",  34,5 %  дали оцінку  "добре",  
22,8 % відповіли, що оцінюють "задовільно", "не задовільно" оцінили 15,1 % опитаних, ще 15,9  % не змогли дати
оцінку.
Опитуваним   було   запропоновано   вказати   проблеми   населеного  пункту, які   турбують   найбільше.  
 Найактуальнішою проблемою,   яка   турбує   59,3 %   населення     краю    виявився    стан    доріг, стан    тротуарів    та
пішоходних    доріжок   турбує         34,2 %, безпритульні тварини на вулицях - 32,2 %, стихійні сміттєзвалища - 30,1 %,
якість прибирання вулиць - 22,1 %, погане освітлення вулиць у вечірній   час - 21,5 %,     невпорядкованість   парків, 
 скверів,  лісів - 21,2 %,  проблема   наркоманії  та  алкоголізму -   18,4 %,   якість послуг громадського   транспорту -
15,6 %,   низький   фаховий   рівень   медиків - 14,9 %,  поганий   матеріальний  стан  шкіл   турбує 10,3 % опитаних,
проблема малої кількості місць у дитачих садочках - 9,1 %, ріст злочинності - 7,6 %. 



Якби   найближчим   часом   відбувались   вибори   до   Чернівецької  обласної  ради,  то  симпатії виборців розподілились би
наступним         чином:   партія    "Слуга народу"  -  18,9 %,    партія   "Батьківщина"  -  12,7 %,     "Європейська   
 солідарність"   -   12,5 %,     партія "Опозиційна     платформа   "За    життя" - 4,9 %,   "Єдина    альтернатива" - 4,5 %,   
 "Команда    Михайлішина" - 3,2 %,  "Українська     стратегія Гройсмана" - 3,1 %,    "Удар Віталія Кличка" - 2,8 %,   
 "Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,7 %,    "Сила і честь" - 2,7 %,     "Аграрна  партія"   - 1,8 %,      "За майбутнє" - 1,8 %,      
"Свобода" - 1,8 %,      "Голос" - 1,7 %,      "Пропозиція" - 1,5 %,      "Розумна політика"  - 1,2 %, "Громадський  рух 
 "Народний контроль"  - 1,0 %, "Самопоміч" - 1,0 %, не визначились 20,2 % опитаних. 
Якби вибори до Верховної Ради відбувались найближчим часом, то 23,8 % проголосували б за партію "Слуга народу", 16,1
% за   "Європейську солідарність",    14,0 % за "Батьківщину",   6,4 %  за  "Опозиційну платформу",  3,6 % за "Радикальну 
 партію  Олега Ляшка", 3,5 %   за  "Українську  стратегію  Гройсмана",    3,2 %   за   "Силу  і честь",   3,2 %   за "Удар  Віталія  
Кличка", решта  партій набирають менше 3 %, не визначились 15,3 % респондентів.
Ящо  б  вибори  Президента  проводили  найближчим  часом, то  за  Зеленського Володимира проголосували 28,8 %
виборців краю,  за  Порошенка  Петра - 14,3 %,  за  Тимошенко  Юлію  - 10,3 %,  за Бойка Юрія - 7,3 %, за Смешко Ігора -
5,4 %, за Разумкова Дмитра  - 4,2 %,  за Ляшка Олега - 4,0 %,  за Гройсмана Володимира - 3,5 %,    за  Мураєва  Євгенія -
2,2 %,  за Яценюка Арсенія - 0,9 %,  за   Тягнибока Олега - 0,8 %, не визначились 18,3 % опитаних. 
На  запитання, які  наміри, щодо  щеплення від COVID-19,  51,2 % відповіли, що вже зробили щеплення, 8,8 % мають намір
щепитись  в  найближчому  майбутньому,  3,3 %  готові  щепитись  пізніше.  За  формальними  вимогами можуть щепитись
4,5 %. Не мають наміру щепитись 28,8 % опитаних, 3,4% ще не визнчили своїх намірів.
Опитування   провидилось   14 - 18   грудня  2021 року в  Чернівецькому, Вижницькому  та  Дністровському  районі 
 Чернівецької області.  Опитано  1000  осіб  віком 18 років та старші методом особистого формалізованого інтерв'ю. Вибірка
репрезинтативна за статтю, віком і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95:
не більше 2,9 %.



ОЦІНКА СТАНУ 
СПРАВ В ОБЛАСТІ



ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, В ЦІЛОМУ, СПРАВИ В НАШІЙ ОБЛАСТІ
ЙДУТЬ У ПРАВИЛЬНОМУ, ЧИ НЕПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ?



ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ



ЯКІ ЗМІНИ ВІДБУЛИСЬ У ВАШОМУ НАСЕЛЕНОМУ
ПУНКТІ В РЕЗУЛЬТАТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ?



ПРОГРАМА ПРЕЗИДЕНТА 
"ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО"



ЧИ ВІДОМО ВАМ ПРО ПРОГРАМУ ПРЕЗИДЕНТА "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО"?

ЯК ВИ МОЖЕТЕ ОЦІНИТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ "ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО" В НАШІЙ
ОБЛАСТІ? (СЕРЕД ТИХ, КОМУ ВІДОМО ПРО ПРОГРАМУ)



ПРОБЛЕМИ 
НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ



ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВАШОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
ХВИЛЮЮТЬ ВАС НАЙБІЛЬШЕ?

 



COVID - 19



ЧИ МАЄТЕ ВИ НАМІР ЗРОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ ВІД
КОРОНАВІРУСУ COVID - 19 ?



ВИБОРИ ДО ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ



ЯКБИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ВІДБУВАЛИСЬ ВИБОРИ ДО ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ, ТО ЗА ЯКУ ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ ВИ Б ПРОГОЛОСУВАЛИ?



ЯКБИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ВІДБУВАЛИСЬ ВИБОРИ ДО ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ, ТО ЗА ЯКУ ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ ВИ Б ПРОГОЛОСУВАЛИ? (ІНФОГРАФІКА)



ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ УКРАЇНИ



ЯКБИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ВІДБУВАЛИСЬ ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, 
ТО ЗА ЯКУ ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ ВИ Б ПРОГОЛОСУВАЛИ?



ЯКБИ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ВІДБУВАЛИСЬ ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ТО ЗА ЯКУ
ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ ВИ Б ПРОГОЛОСУВАЛИ? (ІНФОГРАФІКА)



ВИБОРИ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ



ЯКБИ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОВОДИЛИ НАЙБЛИЖЧИМ
ЧАСОМ, ТО ЗА КОГО Б ВИ ПРОГОЛОСУВАЛИ?



ЯКБИ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ПРОВОДИЛИ НАЙБЛИЖЧИМ
ЧАСОМ, ТО ЗА КОГО Б ВИ ПРОГОЛОСУВАЛИ? (ІНФОГРАФІКА)


