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ДЕЦЕНТРАЛІАЗЦІЙНА РЕФОРМА

76,5%
Не підтримують 18,2%

селище, село

Підтримують

46%
місто

62%

Впевнені, що децентралізація влади
підвищить ефективність місцевого самоврядування
Найбільше працівники ОМС
підтримують реформу
у таких областях

40,5% відсутність підтримки населення
30,5% брак коштів
24% відсутність згоди між представниками влади
23,8% небажання центральної влади передавати
повноваження

Кінцева мета децентралізації:

У Кіровоградській області 47%
упереджено ставляться
до децентралізації

81% 64%
47%

Волинська
Рівненська
Донецька
Хмельницька
Херсонська

Проблеми на шляху децентралізації:
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41%

Об’єднання територіальних громад задля
підвищення їхньої спроможності та надання
більшого обсягу повноважень:

62,2% підтримують
24,5% не підтримують

Розширення повноважень органів місцевого самоврядування 49,3%
Створення спроможних громад
44,0%
Скорочення витрат на управлінський апарат
28,8%
Укрупнення невеликих громад
28,7%
Прискорення процесу євроінтеграції
15,5%
Вирівнювання економічного розвитку між регіонами
15%
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Найбільше підтримуються такі реформи:

89,5% - надання ОМС права визначати розмір місцевих податків і зборів
87,5% - передача ОМС повноважень з надання адміністративних послуг
86,8% - передача повноважень від місцевих органів виконавчої влади до ОМС
82,3% - надання громадянам права ініціювати місцевий референдум з питань
місцевого значення
79,3% - створення муніципальної поліції, підпорядкованої місцевим радам
65,5% - ліквідація РДА і ОДА та утворення замість них виконкомів районних і
обласних рад
53,2% - запровадження інституту старост у селах
44,5% - заміна місцевих державних адміністрацій представниками Президента
чи Уряду (префектами)

Загальнонаціональне опитування «Визначення рівня обізнаності та ставлення населення до змін, які відбуваються або очікуються: в організації
місцевого самоврядування; в системі надання публічних послуг та в інших сферах місцевого самоврядування» проведено на замовлення Асоціації
міст України в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) Центром соціальних експертиз
Інституту соціології НАН України у квітні-червні 2016 року. Обсяг вибірки опитування: посадових осіб органів місцевого самоврядування
оптимальним - 400 респондентів (репрезентативна за регіоном, типом сільських громад за чисельністю жителів). Опитування відбулося в кожній
області України, крім території АР Крим і частин Донецької та Луганської областей, які тимчасово не знаходяться під контролем української влади.
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ПІДТРИМКА ГАЛУЗЕВИХ РЕФОРМ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Вважають, що за надання соціальних послуг мають відповідати
Мінсоцполітики:
Територіальні органи державної влади

80,3% підтримують

монетизацію соціальних пільг

Чи має ОМС надавати державні пільги та
соціальні послуги, навіть, якщо
держбюджет не надає фінансування?
36,8% - так
26,5% - так, але в межах своїх коштів
36,8% - ні

Надання пільги
на проїзд 50%

Обслуговування в
Територіальних центрах 42%

Надання державної соціальної
допомоги (окрім субсидій) 43%

Обслуговування в центрах
соціальних служб 43%

О бслуговування бездомних осіб,
безпритульних дітей 35%

Догляд стаціонарний
(цілодобовий) 42%

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Мають відповідати за:
за первинну медичну допомогу

51,5% Територіальні
підрозділи органу
державної влади

40,3% ОМС

60,3% Територіальні
підрозділи органу
державної влади

40,3% ОМС

33,3% місто

62,5%

43,8% місто

39,6%

47,9%

56,3%

35,5%

56,3%

селище

56,3%
село

ОСВІТА

85%

за вторинну медичну допомогу

підтримує необхідність
впровадження системи
атестації/сертифікації вчителів
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27,3%
село

Оптимізація мережі шкіл за умови довезення до школи в іншому районі

50% підтримують, оскільки
це забезпечить кращу якість освіти

42,8% не підтримують, діти мають
навчатися близько біля дому

54,2% місто

31,3%

47,9% селище 39,6%
40,1%

село

54,6%
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ПІДТРИМКА ГАЛУЗЕВИХ РЕФОРМ

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

89,2% вважають, що потрібно залишити

право громадянина на безкоштовну приватизацію
земельної ділянки

Таку позицію більше відстоюють посадовці
Черкаської, Івано-Франківської, Рівненської, Сумської, Чернігівської областей

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Покращення бюджетного
забезпечення комунальної
сфери відчули

28,6%

місто
селище
село
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41,7%
20,9%
23,1%

ОМС має встановлювати тарифи на послуги ЖКГ

52%
Вивезення, переробка
або захоронення
ТПВ

48,7%
Утримання будинків
та прибудинкової
території

35%
Централізоване
теплопостачання

22,6%
Централізоване
водопостачання
та водовідведення

АДМІНПОСЛУГИ
Підтримка делегування ОМС повноважень та процедур
70% реєстрація місця
проживання фізичної особи

59% прийняття в експлуатацію закінчених
об’єктів розташованих на території населених пунктів

51,8% надання документів, що дають
право на виконання будівельних робіт

48,8% повноваження державних органів
з надання адмінпослуг у повному обсязі
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