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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ  
В КОНОТОПСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ 
В СЕРЕДИНІ ГРУДНЯ 2020 РОКУ 
 
Звіт про соціологічне опитування 
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МЕТОДОЛОГІЯ 
 
 
 
 

Соціологічне дослідження «Суспільно-політична ситуація в Конотопській міській ОТГ в середині грудня 2020 року» 
проведене Дослідницькою компанією «Соціополіс» з 16 по 19 грудня 2020 року (польовий етап). 
 

Об’єкт дослідження – зареєстровані жителі м. Конотоп та інших населених пунктів, які входять до складу 
Конотопської міської ОТГ, віком від 18 років. 
 

Метод дослідження – стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів. 
 

Вибірка – двоступенева, з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативна для дорослого населення 
Конотопської міської ОТГ за статтю і віком. 

Обсяг вибірки – 650 респондентів (в т. ч. м. Конотоп – 615 респонденти, с. Підлипне – 35 респондентів). 

Рівень досяжності респондентів – 63%. 

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує: 
• 3,8% – для даних, близьких до 50%;  
• 3,3% – для даних, близьких до 25% і 75%;  
• 3,1% – для даних, близьких до 20% і 80%;  
• 2,7% – для даних, близьких до 15% і 85%;  
• 2,3% – для даних, близьких до 10% і 90%;  
• 1,7% – для даних, близьких до 5% і 95%. 

 

У зв’язку з округленням даних сума значень в окремих таблицях може незначно відрізнятися від 100,0%. 
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«Наскільки Ви задоволені життям у Вашому місті? Оцініть, будь ласка, за шкалою від 1 до 5, де 1 – 

повністю не задоволений, а 5 – повністю задоволений» 
 

                                                                                                 % від кількості респондентів, які відповіли на запитання 

Варіанти відповіді Конотопська міська ОТГ 
Повністю не задоволений 19,1 
Скоріше не задоволений 20,6 
Частково не задоволений, частково задоволений 33,6 
Скоріше задоволений 19,9 
Повністю задоволений 6,3 
Важко відповісти 0,5 

 
 

«Як, на Вашу думку, змінилося життя у Вашому місті за останні два роки?» 
 

 

                                                                                                 % від кількості респондентів, які відповіли на запитання 

Варіанти відповіді Конотопська міська ОТГ 
Значно покращилося 6,2 
Незначно покращилося 20,0 
В цілому не змінилося 42,7 
Незначно погіршилося 12,9 
Значно погіршилося 16,2 
Важко відповісти 2,0 
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«Як Ви вважаєте, в яких сферах життєдіяльності Вашого міста робота  
попереднього мера Артема Семеніхіна була найбільш незадовільною?» 

 
                                                                                                 % від кількості респондентів, які відповіли на запитання 

Варіанти відповіді Конотопська міська ОТГ 

Створення нових робочих місць 26,7 
Стан доріг 21,5 
Благоустрій прибудинкових територій 20,7 
Прибирання території міста і вивезення сміття 19,9 
Охорона здоров’я 19,4 
Стан тротуарів 15,0 
Стан житлових будинків 14,4 
Соціальний захист малозабезпечених верств населення 14,2 
Громадський транспорт 12,2 
Організація відпочинку та дозвілля жителів міста 12,0 
Дошкільна і шкільна освіта 6,2 
Безпека у місті 5,1 
Вуличне освітлення 4,0 
Водопостачання 2,5 
Ваш варіант (переважно відповіді «задоволений роботою мера») 10,0 
Важко відповісти 9,4 
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 
 

1. Згідно з результатами опитування, жителі Конотопської міської громади скоріше не задоволені, ніж задоволені 
життям в їхньому місті – негативні оцінки (1 або 2 бали за 5-бальною шкалою) стану справ в Конотопі дали майже 40% 
опитаних (19,1% респондентів повністю не задоволені життям в місті, а 20,6% – скоріше не задоволені). Близько третини 
(33,6%) респондентів дали задовільну оцінку ситуації в місті (частково задоволені, частково не задоволені). 
Задоволеними життям в Конотопі виявилися 26,2% респондентів, в тому числі скоріше задоволеними – 19,9%, а  
повністю задоволеними – лише 6,3% респондентів. 

2. На думку більшості опитаних жителів Конотопської міської громади, за останні два роки життя в місті в цілому не 
змінилося (так вважають 42,7% опитаних). 29,1% респондентів вважають, що за останні два роки життя в їхньому місті 
погіршилося (в тому числі 16,2% респондентів вважають, що життя в місті значно погіршилося, а 12,9% – що життя в місті 
незначно погіршилося). На думку 26,2% респондентів, за останні два роки життя в їхньому місті покращилося (в тому 
числі 20,0% респондентів вважають, що життя в місті незначно покращилося і лише 6,2% респондентів вважають, що 
життя в місті значно покращилося). 

3. Згідно з результатами опитування, жителі Конотопської міської громади вважають, що робота попереднього 
Конотопського міського голови Артема Семеніхіна була найбільш незадовільною в  таких сферах життєдіяльності міста: 
створення нових робочих місць (26,7%), стан доріг (21,5%), благоустрій прибудинкових територій (20,7%), прибирання 
території міста і вивезення сміття (19,9%) та охорона здоров’я (19,4%). Дещо менша кількість опитаних оцінила як 
найбільш незадовільну діяльність Артема Семеніхіна в таких сферах життєдіяльності міста як стан тротуарів (15,0%), стан 
житлових будинків (14,4%), соціальний захист малозабезпечених верств населення (14,2%), громадський транспорт 
(12,2%), організація відпочинку та дозвілля для жителів міста (12,0%). 
 

 


