
Описовий звіт про результати проведення опитування  

1) В рамках розроблення Плану удосконалення послуги в населених 

пунктах з 15 жовтня по 15 листопада 2019 року на території 

населених пунктів Компаніївської громади було опитано господарів 

домоволодінь. 

Громаду було розділено на 5 секторів: Першотравенський старостинський 

округ – було опитано 29 домогосподарств, Голубієвицький старостинський 

округ – 27 домогосподарств, с. Живанівка – 29 домогосподарств та 2 сектори 

смт Компаніївка – 400 домогосподарств. Всього опитано 485 
домогосподарств.  

Громадянам було запропоновано відповісти на 5 коротких запитань, типової 

форми анкет, щодо стану та утримання доріг і тротуарів для можливості їх 
удосконалення. 

Після оброблення даних, результати опитування оприлюднюються: 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Висновки:  50% жителів громади, що взяли участь в опитуванні, задоволенні станом 

доріг і вулиць Компаніївської ОТГ. Більшість домогосподарств які брали участь в 

опитуванні, задоволені роботою комунальних служб під час розчищення вулиць від 

снігу та ремонтом доріг, що виконується в літню пору року. Найважливішими 

питаннями в контексті поліпшення стану доріг являється: влаштування та ремонт 

асфальтного покриття доріг,  влаштування та ремонт тротуарів, встановлення дорожніх 

знаків, відведення дощової води з дорожнього покриття, влаштування зливової 

каналізації, дренажів. Більшість громадян запропонували витратити кошти, в умовах 

дефіциту бюджету, на влаштування меншої кількості доріг але з асфальтобетонним 

покриттям. Популярними пропозиціями являється здійснення своєчасного, постійного, 

якісного ремонту доріг громади. Ремонт та влаштування тротуарів на житлових вулицях 

населених пунктів ОТГ. Жителі хочуть обмежити рух багатотоннажного транспорту 

вулицями населених пунктів. Господарі домоволодінь, які взяли участь в опитуванні, 

висловлювалися про необхідність капітального ремонту твердого покриття дороги вул. 

Садова в смт Компаніївка, що прямує до центральної районної лікарні. 

3) Звіт буде направлений на розгляд: голові селищної ради, виконкому селищної ради та 

на розгляд сесії Компаніївської селищної ради. Оприлюднений на офіційному сайті 

Компаніївської селищної ОТГ http://www.kompanievska-selrada.gov.ua/, сторінці 

селищної ради в соціальній мережі https://www.facebook.com/ та дошці оголошень в 

приміщенні селищної ради. 

4) Повторне опитування планується провести в 2021 році після реалізації проекту за 

підтримки програми DOBRE: «Утримання та ремонт доріг в межах компетенції ОТГ: 

«Придбання спеціальної техніки для ремонту та утримання доріг». Керованої 

комп'ютером машини для ямкового ремонту доріг струменево - ін'єкційним методом 

без попередньої підготовки покриття на базі трьохвісного шасі вантажного автомобіля 

вантажопідйомністю.  
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