Результати опитування жителів
міста Боярка «Зробимо наше
місто чистим»
Дослідження

було

проведено

за

проектом

«Еко-марафон:

формування екологічної свідомості у жителів Боярки» (за
Програмою підтримки громадських ініціатив-2013).
Загалом було опрацьовано 388 результативних анкет + 13
зіпсованих.
Були отримані наступні дані:
1. На Вашу думку,
А)

засміченість у Боярці:

Просто жахлива – 73% (283)

Б)

Можна терпіти – 25,5% (99)

В)

Мені байдуже – 1% (4)

Г)

Вважаю, що чисто – 0,5% (2)

2.Чи Ви знаєте, куди врешті-решт потрапляє вивезене сміття:
А)

На офіційне сміттєзвалище – 39,6% (154)

Б)

На стихійні сміттєзвалища – 10,3 % (40)

В)

На сміттєпереробний завод – 3,9% (15)

Г)

Не знаю – 46,1% (179)

3. Як Ви вирішуєте проблему сміття зараз (можна вказати кілька
варіантів):
А)
Утилізую (спалюю, закопую, компостую) на власній
присадибній ділянці – 19% (74)

Б)

Вивожу

на офіційне сміттєзвалище – 13,4% (52)

В)

Викидаю на стихійне сміттєзвалище – 1,5% (6)

Г)

Вивожу в ліс – 0%(0)

Д)

Викидаю абикуди – 0,5% (2)

Е)

Замовляю бак – 4,4% (17)

Ж)
З)
(170)

За договором виставляю у сміттєвих мішках – 37,8% (147)
Викидаю до баків

біля

багатоповерхівки – 43,8%

4. Чи укладено Вами договір на вивіз сміття:
А)

Ні, бо сплачую через квартплату – 25% (97)

Б)

Так, укладено – 61,5%(239)

В)

Ще ні, але маю намір – 9% (35)

Г)

Ні і не збираюсь – 4,4% (17)

5. Плата за вивіз сміття зараз:
А)

Доступна – 59,8% (232)

Б)

Завелика – 18,2% (71)

В)

Можу платити більше, аби було чисто – 11% (43)

Г)

Не знаю розмір плати

–

11%(43)

6. Для очистки міста від сміття Ви готові
вказати кілька варіантів):
А)

вже зараз (можна

Продовжувати утилізувати самостійно – 14,2% (55)

Б)

Укласти договір на вивіз сміття – 36% (140)

В)

Сортувати сміття – 42,5% (165)

Г)
Складати хоча б пластикові пляшки в окремі контейнери
– 36% (140)
Д)

Придбати сміттєвий бак –34,7% (135)

7. Чи готові Ви сортувати сміття (наприклад, пластик, скло,
папір та ін.):
А)

Однозначно –

ні – 17% (66)

Б)

Так, залюбки – 64,7%(251)

В)

Спочатку я маю в усьому розібратися – 18,2% (71)

8. Що влада міста має зробити для вирішення цієї проблеми
(можна вказати кілька варіантів):
А) Охопити переважну кількість жителів Боярки договорами на
вивіз сміття – 34,2% (133)
Б)

Запровадити ефективну систему вивозу сміття – 62,3% (242)

В) Обладнати
достатню кількість майданчиків для сміттєвих
баків – 41,2% (160)
Г) Забезпечити широке інформування – 15,2% (59)
Д) Побудувати у Боярці сміттєпереробний завод – 17% (66)
9. Ваш вік:
А)

18 – 25 років – 11,9% (46)

Б)

26 – 45 років – 36,9%(143)

В)

46 – 60 років –28,3% (110)

Г)

Більше 60 років –22,9% (89)

10. Освіта:
А)

Середня –15,2% (59)

Б)

Середня спеціальна – 29,1% (113)

В)

Незакінчена вища – 10,3 % (40)

Г)

Вища

– 45,6%(177)

11. Рід занять:
А)

Учень, студент –7,2% (28)

Б)

Працюючий – 55,9%(217)

В)

Безробітний – 6,2%(24)

Г)

Пенсіонер – 31,2% (121)

12. Ваша стать:
А)

Чоловік – 35,6% (138)

Б)

Жінка – 64,4%(250)

13. Ви житель:
А)

Історичної частини міста –47,4% (184)

Б)

Нової Боярки –52,6% (204)

14. Ви живете:
А)
Б)

У

багатоповерхівці –44% (171)
У приватному будинку –56% (217)

Додаткова інформація:
–
6,4% (25) опитаних, що проживають у приватному
будинку викидають сміття до баків багатоповерхівок;
–
Серед жителів приватного сектору, яких всього
опитано 217або56% від загальної кількості опитаних, 77,4%
(168) уклали договір на вивіз сміття.

–
Готові сортувати сміття: 62 %опитаних (134 з 217)
серед жителів приватних будинків та 67% (115 з 171 опитаного)
серед жителів багатоповерхівок.
–
Плата на вивіз сміття завелика для 30% опитаних
пенсіонерів (36 з 121 опитаного), для 12% працюючих (27 з 217
опитаних)
В опитуванні взяли участь 12% осіб віком від 18 до 25 років,
37% осіб віком 26-45 років, 28% – віком 46-60 років і 23% осіб
старших за 60 років.
За рівнем освіти респонденти
відсотковому співвідношенні:
опитаних, середню спеціальну – 29%
вища освіта у 10% опитаних,

розподілились у такому
середню освіту мають 15%
респондентів, незакінчена
вищу освіту мають 46%

респондентів.
В опитуванні взяли участь 36% чоловіків та 64% жінок. За
місцем проживання відсотки складають 47% жителів історичної
частини міста та 53% – жителі нової Боярки. Відповідно
кількість респондентів, які проживають у приватних будинках,
склала 56%, а жителів багатоповерхівок – 44% опитаних.
За родом занять респонденти розподілились таким чином: учні,
студенти – 7,2% , працюючі – 55,9%, безробітні – 6,2%,
пенсіонери – 31,2%.
1. На Вашу думку, засміченість у Боярці:
2.

Чи Ви знаєте, куди врешті-решт потрапляє вивезене сміття:

3. Як Ви вирішуєте проблему сміття зараз:

4. Чи укладено Вами договір на вивіз сміття:

5.

Плата

за

вивіз

сміття

зараз:

6. Для очистки міста від сміття Ви готові вже зараз:

7. Чи готові Ви сортувати сміття (наприклад, пластик, скло,
папір та ін.):
8.

Що влада міста має зробити для вирішення цієї проблеми:

