
Додаток №4. 

 Підхід до підвищення привабливості ОТГ для дозвілля  

Розглянемо привабливість території для проживання наступних умовних груп 

населення: 

1. Сім’я з дітьми 0-12 років (батьки віком 20 – 35 років) 

2. Сім’я з дітьми 12 – 20 років (батьки віком 30 – 45 років)  

Для обох груп населення характерними є наступні потреби в сімейному 

(спільному) дозвіллі, наприклад, для вихідних днів, на період канікул, тощо: 

- Громадські місця (відкритий публічний простір) з благоустроєм (чиста, 

безпечна, доглянута) для сімейного активного безкоштовного відпочинку: 

o Піших та велосипедних прогулянок 

o Аматорського спортивного дозвілля (напр., футбол, волейбол, 

бадмінтон, фрісбі, тощо) 

o Вуличні тренажери для дітей та дорослих 

o У теплий сезон – пікніків, відпочинку на природі (за наявності 

водойми – для купання) 

o У зимовий сезон – для катання на санках і т.п.  

o Прогулянки з собаками  

- Громадські місця (відкритий публічний простір) з благоустроєм (чиста, 

безпечна, доглянута) для сімейного відпочинку з пропозицією певних 

комерційних послуг: 

o Заклади громадського харчування (в приміщення або вуличні 

форми харчування – вуличні кафе, ларьки з морозивом, кавою і т.п.)  

o Дитячі атракціони та активне дозвілля (напр., тир, мотузковий парк, 

батут, тощо)  

o Оренда спортивного та ін. знаряддя (велопрокат, прокат роликів та 

ін.)  

o Міні-зоопарки, катання на конях, тощо  

- Культурні та спортивні заходи, які можна відвідати в якості глядачів: 

o Виставки, концерти, виступи творчих колективів, спортивні 

змагання, тощо  

o Масові заходи, які проводяться у громаді (Дні громади/ міста/ села, 

фестивалі і т.п.) 

- Громадські, культурні та спортивні заходи, які можна відвідати в якості 

учасників: 

o Велопробіги, екологічні акції («суботніки»), тощо  

- Можливості для сімейних поїздок у межах ОТГ (чи за межі ОТГ на 

короткі відстані) для прогулянок, екскурсій, тощо (велосипедом, 

громадським чи приватним транспортом)  



- Можливості для сімейних поїздок у районний, обласний центр чи інші 

найближчі міста для додаткових (відсутніх в ОТГ) форм сімейного 

дозвілля (театр, цирк, зоопарк, музеї тощо)  

 

Окрім спільного сімейного дозвілля, сім’ї потребують доступу до 

організованого дитячого дозвілля для регулярної зайнятості дитини та/або 

зайнятості на період шкільних канікул: 

- Спортивні та творчі секції та кружки (безкоштовні або платні)   

- Позашкільні освітні курси (напр., іноземних мов, комп’ютерних навичок, 

тощо)  

- Дитячі табори, санаторії та ін.  

 

Розглянемо також аудиторію батьків (20-45 років) як таких, які теж можуть 

потребувати додаткових форм позасімейного дозвілля: 

- Творчі кружки – напр., рукоділля, фотографії, тощо  

- Спортивні секції (фітнес-зали, тощо)  

- Освітні курси (напр., іноземних мов, комп’ютерних навичок, тощо)  

 

Окремо проаналізуємо додаткові потреби соціальної групи - сім’я з дітьми 0-12 

років (батьки віком 20 – 35 років): 

- Дитячий майданчик у пішій відстані до місця проживання  

- Дитячий майданчик у громадському просторі у центрі населеного пункту  

- Громадські місця (парки, сквери, центральна площа, пішохідна зона, 

тощо), пристосовані до прогулянок з маленькими дітьми - чисті, безпечні, 

зоновані з урахуванням потенційних ризиків громадського простору 

(вигул собак, розпиття спиртних напоїв, проїзд машин, активний 

відпочинок підлітків та молоді і т.д.), зручні для дитячих візків та з 

наявністю громадських туалетів  

- Громадські місця (парки, сквери), де дітям (1-12 років) зручно і безпечно 

кататися на дитячих велосипедах, самокатах, роликах і т.п.  

- Спеціально облаштовані дитячі зони, пандуси, туалети та ін. у 

адміністративних будівлях (ЦНАП, міська/сільська/селищна рада, тощо) 

та популярних комерційних закладах (напр., відділення банку)    

- Приватні заклади, які надають послуги для сімейної аудиторії з дітьми 

дошкільного та молодшого шкільного віку (дитячі ігрові кімнати, клуби, 

кафе, центри раннього розвитку, послуги з організації дитячих свят, 

тощо) 

Окремо проаналізуємо додаткові потреби соціальної групи - сім’я з дітьми 

12 – 20 років (батьки віком 30 – 45 років): 



- Громадські місця (парки, сквери, центральна площа, пішохідна зона, 

тощо), пристосовані для самостійного дозвілля підлітків -  безпечні, 

зоновані з урахуванням потенційних ризиків громадського простору 

(вигул собак, розпиття спиртних напоїв, проїзд машин і т.д.), з наявністю 

громадських туалетів  

- Громадські місця (окремі зони парків, скверів чи вулиць), де підліткам 

зручно, безпечно та естетично привабливо кататися на велосипедах, 

самокатах, роликах і т.п., слухати музику та спілкуватися – з мінімальним 

ризиком та дискомфортом для інших категорій громадян (сім’ї з 

маленькими дітьми, особи похилого віку, тощо)  

- Додаткові можливості молодіжного дозвілля у теплий сезон просто неба 

(безкоштовно чи платно): літній кінотеатр, дискотеки, тощо  

- Спеціально облаштовані сучасні, безпечні та естетично привабливі для 

молоді громадські місця, де молодь може збиратися у холодний сезон для 

спілкування та молодіжного дозвілля (напр., перегляд кіно, ігри, 

дискусійні клуби, освітні та творчі заходи, активний відпочинок 

(ролердром і т.п.) тощо) 

-  

Громаді пропонується проаналізувати, наскільки вона наразі у комплексі 

задовольняє потреби цих категорій осіб з точки зору дозвілля, та які актуальні 

потреби громадян лишаються незадоволеними. Метою дослідження буде не 

виявлення потреб, які об’єктивно не можуть бути задоволенні у рамках ОТГ 

(наприклад, наявність цирку чи Діснейленду), а з’ясування: 

- Нових форм дозвілля, які реалістично запровадити в ОТГ (вимагають 

незначних інвестицій чи бюджетних витрат, є охочі долучитися до 

організації, є природні та/або матеріально-технічні передумови, тощо) 

- Напрямів покращення та урізноманітнення наявних форм дозвілля.   

З цією метою пропонується провести наступні дослідження: 

1. Соціологічне опитування громадян у громадських та приватних закладах, 

які надають послуги з різних видів дозвілля для дітей та дорослих щодо: 

o Кількості відвідувачів, їхнього соціально-демографічного профілю, 

економічного статусу, способу життя та ін.  

o Способу відвідування (регулярність, інтенсивність, тощо)  

o Рівня задоволеності наявними послугами (якістю, об’ємом, 

асортиментом, тощо)  

o Пропозицій покращення та урізноманітнення наявних форм 

дозвілля 

o Готовності долучитися до організації нових чи покращених форм 

дозвілля  



2. Соціологічне опитування додатковими каналами цільової аудиторії 

громадян (особливо тих, які наразі не охоплені організованими 

громадськими чи приватними формами дозвілля: 

2.3. Для дітей шкільного віку – через школи 

2.4. Для підлітків та батьків – через інтернет (фейсбук та сайт ОТГ, можливі 

додаткові інтернет-ресурси) 

2.5. На масових культурних заходах: флаєри-анкети, тощо   

По результатах дослідження можна буде також зрозуміти, наскільки в тріаді 

обізнаність-ставлення-поведінка мешканці громади поінформовані про 

можливості дозвілля, що саме їм подобається та не подобається у цьому плані, 

у чому вони беруть чи не беруть участь та, зрештою, який нерозкритий 

потенціал є в громаді з точки зору попиту та пропозиції якісного дозвілля для 

мешканців. 


