
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

 
Шановний житель м. Бурштин! 

Місто починає розробку Стратегії Сталого  розвитку м. Бурштин та проводить 
дослідження, спрямовані на визначення перспектив її розвитку. Ефективність стратегії 
розвитку залежить від Вашої думки з урахуванням Ваших інтересів як жителя м. Бурштин. У 
зв’язку з цим просимо Вас відповісти на низку запитань, що дадуть змогу визначити 
пріоритетні напрями розвитку міської інфраструктури, систему бюджетних витрат та 
намітити дії муніципальної влади з покращання життя бурштинців. 

Дата проведення опитування________________________________________ 
Прізвище ім’я та по-батькові_________________________________________ 
Адреса___________________________________________________________ 
Освіта____________________________________________________________ 
Вік______________________________Стать____________________________ 

телефон________________________ 
е-mail_____________________________ 
1)Будь ласка, вкажіть, яку галузь Ви представляєте : 

 
Промислове 
виробництво 

 
Сільське 
господарство 

Соціальна сфера 
(медицина, наука, 
освіта, культура і т.д) 

 
Сфера 
послуг 

 
Торгівля та 
бізнес 

 
Інше 
(вкажіть) 

      

2) Якою, на Вашу думку, повинна бути мета Стратегічного розвитку міста Бурштин?  
 

 

 

3) Як можна оцінити сьогоднішній стан міста (громадський транспорт, міське 
господарство, сфера обслуговування, торгівля, культурна спадщина тощо). 

 

Усе в цілому мене 
задовольняє 

 
Проблем багато 
та в цілому стан 
задовільний 

 
Положення 
незадовільне та 
терпіти ще можна 

 
Ситуація кризова, 
абсолютно 
нестерпна 

 
 

Інше 

     

4) Будь ласка, висловіть Вашу думку про необхідність розробки Стратегії 
Сталого Розвитку міста Бурштин: 

□ Вважаю, необхідно розробити Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин; 
□ Немає потреби розробляти Стратегію Сталого Розвитку міста Бурштин; 
□ Важко відповісти на це запитання. 

5) На Вашу думку, на скільки років необхідно розробити Стратегії Сталого 
Розвитку міста Бурштин? 

□ На 1–3 роки; 
 



 

 
□ На 3–5 років; 
□ На 5–10 років; 
□ На 10–15 років. 

6) Розмістіть у порядку зменшення важливості основні 
пріоритетні напрями розвитку, що повинні бути включені до 
Стратегії розвитку: 

□ Освіта та наука; 
□ Медичне обслуговування; 
□ Громадський  транспорт; 
□ Благоустрій міста Бурштин; 
□ Проблеми екології та санітарного стану; 
□ Культура та українська національна спадщина; 
□ Торговельне та побутове обслуговування; 
□ Безпека та охорона громадського порядку; 
□ Житлово-комунальне господарство; 
□ Промислово-економічний розвиток і підприємництво; 
□ Проблеми доріг, мостів, розв’язок; 
□ Соціальний захист та сприяння молодій сім’ї; 
□ Фізкультура та спорт; 
□ Ваш варіант     

 

7) Просимо Вас розмістити в порядку зростання важливості 
цифрами від 1 до 9 сильні сторони сталого розвитку міста 

Бурштин: 
□
  

Геополітичне та геостратегічне положення 123456789 

□
  

Природне середовище 123456789 

□
  

Економічний потенціал 123456789 

□
  

Інвестиційний клімат 123456789 

□
  

Житлова сфера 123456789 

□
  

Зв’язок та інформаційні технології 123456789 

□
  

Науковий та інноваційний потенціал 123456789 

□
  

Економічна стабільність 123456789 

□
  

Імідж міста Бурштин 123456789 

□  Історична та духовна спадщина 123456789 
□  Політична стабільність 123456789 
□  Торговельні та ринкові структури 123456789 
□  Соціальні інфраструктури 123456789 
□  Транспортні мережі 123456789 
□  Ваш варіант 123456789 

 

8) Просимо Вас відмітити в порядку зростання важливості цифрами 

від 1 до 9 ризики сталого розвитку міста Бурштин : 
□ Економічна та соціальна нестабільність 123456789 
□ Несприятливість інвестиційного клімату 123456789 



□ Зростання вартості енергоносіїв 123456789 
□ Недобросовісна конкуренція на внутрішньому ринку 123456789 
□ Масовий імпорт товарів в Україну 123456789 
□ Недостатність фінансування соціальної сфери 123456789 
□    Відсутність системи підтримки екологічної безпеки 123456789 
□    Ваш варіант 123456789 

 

9) Просимо Вас відмітити в порядку зростання важливості 
цифрами від 1 до 9 можливі загрози сталого розвитку міста 
Бурштин : 
□ Зниження конкурентоспроможності продукції 123456789 
□ Зростання рівня безробіття 123456789 
□ Підвищення собівартості продукції, зниження 

  купівельної спроможності населення 123456789 
□ Відсутність у підприємств коштів на розробку та впровадження 

інновацій, зниження попиту на науково-технічну продукцію    123456789 
□ Втрата висококваліфікованих кадрів 123456789 
□ Погіршення якості людського капіталу 123456789 
□ Невирішеність житлових проблем населення 123456789 
□ Зниження доступності освіти та медичних послуг 123456789 
□ Плинність кадрів 123456789 
□ Поширення асоціальної поведінки в молодіжному 
         середовищі 123456789 
□ Погіршення стану здоров’я населення 123456789 
□ Виникнення непрогнозованих надзвичайних ситуацій 
        природного та техногенного характеру 123456789 
□ Зростання соціальної напруги в суспільстві 123456789 
□ Ваш варіант 123456789 

 


