
Технічне завдання на проведення онлайн-дослідження на тему: 

«Актуальний стан міської мобільності в м. Ужгород у контексті 
сталого розвитку міста» 

 

1. ПЕРЕДУМОВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ  

ГО ФОРЗА в рамках проєкту SUMCITYNET, PLBU.02.01.00-UA-0697/17 Програми 
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 Європейського 
інструменту сусідства за співфінансування Європейського Союзу прагне проаналізувати 
поточну ситуацію та визначити прогалини в сфері міської мобільності в Ужгороді і надати 
результати опитування розробникам плану сталої міської мобільності (ПСММ) та всім 
зацікавленим сторонам.  

Опитування громадськості є окремим завданням в рамках реалізації проєкту SUMCITYNET. 

2. АУДИТОРІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

Результати дослідження мають бути корисними для зацікавлених сторін на різних рівнях, 
включаючи:  

▪ розробників ПСММ для Ужгорода; 
▪ профільних спеціалістів Ужгородської міської ради (управління капітального 

будівництва, відділ транспорту, управління містобудування та архітектури, 
департамент міського господарства, КП «Ужгородський муніципальний транспорт»); 

▪ активістів у сфері міського планування, транспортних комунікацій і транспортного 
обслуговування населення; 

▪ широку громадськість, що цікавиться темою сталої міської мобільності. 

Результати цього дослідження будуть презентовані та розповсюджені серед усіх 
зацікавлених сторін.  

Крім того, результати та рекомендації цього дослідження ляжуть в основу для подальших 
досліджень, а також діяльності ГО ФОРЗА в майбутньому.  

3. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ  

Головна мета дослідження – вивчити поточну ситуацію та визначити прогалини у сфері 
міської мобільності в м. Ужгород і прилеглих населених пунктах, з’ясувати практики 
переміщення жителів громади, їхню думку щодо стану транспортної системи міста, 
провести оцінку процесів розвитку міста загалом та транспортної політики зокрема і надати 
результати дослідження розробникам плану сталої міської мобільності (ПСММ) та усім 
зацікавленим сторонам. 

4. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Визначити типи міської мобільності, яким містяни надають перевагу (приватна, 
громадська, велосипедом, пішки та/ або іншими видами ЛПТ). 

2. Визначити кількість переміщень містом протягом дня. 

3. Оцінити доступність міського середовища для маломобільних груп населення. 

4. Оцінити рівень комфорту переміщення при використанні: 

-  приватного транспорту 

- громадського транспорту 

- велосипеда та/або інших видів ЛПТ 



5. Оцінити рівень комфорту при переміщенні містом пішки. 

6. Визначити загальний рівень задоволення життям у місті. 

Передбачається, що надавач послуг проведе дослідження з використанням 
методології, розробленої у партнерстві з командою ГО.  

5. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Очікується, що дослідження буде проведено шляхом онлайн-опитування за участю мінімум 
850 респондентів з Ужгорода та прилеглих до міста населених пунктів. 

Обробка та аналіз інформації на основі даних, отриманих з онлайн-опитування з 
використанням програмних методів оцінки (з дотриманням анонімності отриманих даних).  

Аналіз відповідей проводиться окремо для кожної категорії та спільно для усієї сукупності 
респондентів, при цьому в кожному з випадків має бути проведений аналіз за 
«паспортними» показниками (вік, стать, освіта, вид діяльності) і місцем проживання. 

6. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Доопрацювання анкети/ опитування до кінцевого варіанту (питання розроблено). 
Апробація інструментарію дослідження.  

2. Проведення опитування. 

3. Обробка та аналіз отриманих даних за допомогою програмно-технічних засобів. 

4. Підготовка таблиць одномірного розподілу та графічного представлення. 

5. Підготовка звіту, резюме звіту та презентації. 

6. Презентація результатів замовнику та зацікавленим сторонам. 

7. Передача підсумкових матеріалів дослідження Замовнику. 

7. РЕЗУЛЬТАТИ  

Кінцеві результати повинні включати:  

▪ Відформатовані та впорядковані електронні бази даних відповідей респондентів.  
▪ Таблиці одномірного розподілу результатів. 
▪ Графічне представлення результатів. 
▪ Загальний розгорнутий звіт українською мовою з усіма висновками в розрізі вікових 

груп, статі, освіти, виду діяльності та місця проживання. 
▪ Резюме звіту ( до 5 стор.) 
▪ Презентація (РРР) результатів замовнику та зацікавленим сторонам. 

8. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ  

Опитування має бути проведено протягом серпня - вересня 2022 року. 

Дослідження повинне бути завершене і результати презентовані і надані ГО ФОРЗА  до 
20 вересня 2022 року. 

9. ГЕОРГАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

м. Ужгород та прилеглі населені пункти (Сторожниця, Минай, Баранинці, Оноківці, 
Барвінок, Розівка) 

10. ЦІЛЬОВА ГРУПА 

Жителі Ужгорода та прилеглих населених пунктів, чоловіки та жінки. 

Обов’язкові категорії населення, які мають бути опитані: 



▪ молодь віком 14-20р. 
▪ працездатне населення віком 21-65р.  
▪ особи пенсійного віку 
▪ маломобільні групи населення 

11. ОБ’ЄМ ВИБІРКИ 

Не менше 850 осіб 

12. ДОСЛІДНИЦЬКА ЕТИКА  

Дослідження повинне бути проведене згідно із Кодексом професійної етики соціолога, 
затвердженого Соціологічною Асоціацією України 20 травня 2004 року.  

13. ВИМОГИ ДО ДОСВІДУ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ:  

▪ вища освіта в галузі соціальних наук або суміжних дисциплін;  
▪ досвід в проведенні досліджень (надати приклад 3-х останніх досліджень протягом 

останніх 3-х років);  
▪ зразкові письмові та комунікативні навички українською мовою; 
▪ спроможність проведення кількісних та якісних досліджень, описаних у цьому 

документі.  

 

 


