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Вступ
Характеристика громади

Гречаноподієвська  об’єднана громада була створена у 2016 році і в грудні цього ж року 

пройшла перші вибори. Об’єднались дві селищні ради: Гречані Поди і Степове, які визначи-

лись, що адміністративний центр буде знаходитись в сел. Гречані Поди. 

Гречаноподієвська  об’єднана громада має в своєму складі 13 населених пунктів, а саме: 

село Гречані Поди (населення — 634 особи), село Калинівка (109), село Красний Під (151), село 

Миролюбівка (607), село Свистунове (297), село Трудолюбівка (136), село Степове (1124), село 

Водяне (610), село Кравці (86), село Кряжове (143), село Озерне (60), село Подове (23), село 

Пологи (139).

Загальна кількість населення в ОТГ складає 4119 мешканців. Громада розташована на 

площі 20646,8 км2 . 

Основна (коротка) інформація про мету та методологію дослідження
Метою дослідження був аналіз будівництва дитячих майданчиків на території громади. 

Особливу увагу ми приділили дитячому майданчику, що  заплановано збудувати в с. Кряжове. 

Село Кряжове є одним із чотирьох малих сіл, де дитячого майданчика немає. Влада планує 

встановлення майданчику у кожному селі, вирішила почати з села Кряжового. Елементи для 

дитячого майданчика надав спонсор,  що значно полегшує вирішення цього питання. Мате-

ріальні витрати, які бере на себе влада: оплата послуг організації, яка буде робити установку 

майданчика, а також витрати на укрупнення майданчика, що планується в подальшому. 

Спорудження дитмайданчиків ми вважаємо елементом масштабної діяльності, пов’язаної 

з розвитком соціальної інфраструктури. У селах, де інфраструктура розвинена дуже слабо і не-

має ніяких умов для корисного і розвиваючого дозвілля дітей - пристрій дитячого майданчика 

є мало витратним способом для створення своєрідного культурного і розвиваючого центру в 

населеному пункті.

Такий захід закладає першу цеглину в ініціацію багатьох корисних процесів в суспільстві:

• маленькі і старші віком діти отримують розвиток в спільних іграх, а гра відносить-

ся до головної діяльності дітей, яка готує їх до дорослого життя;

• соціальна адаптація дітей,

• дорослі люди, приходячи з дітьми, спілкуються між собою, що сприяє перетворен-

ню села з розрізнених сімей, які проживають за парканами, в громаду, яка розуміє 

свої проблеми і що вона хоче змінити;

• догляд за майданчиком  жителями і їх зусилля на його поліпшення, пробуджують 

ініціативу людей;

• підвищується привабливість села для дітей та молоді, що дає можливим  відбу-

ватися таким явищам:  молоді сім’ї будуть залишатися в селі і ще поселятися інші 

молоді сім’ї;
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• проведення свят, естафет, конкурсів, спортивних змагань на території біля дитячо-

го майданчика допоможе громаді ставати згуртованою, позитивної, більше дові-

ряти владі, бути більш ініціативною.

Оскільки поставлена задача дослідити явище, яке тільки має статися, вибраний метод до-

слідження ex-ante. Цей вид є оцінкою запланованих заходів перед початком їх реалізації, щоб 

виміряти шанси на реалізацію закладених цілей з урахуванням  інструментів або ресурсів, що 

будуть задіяні.

Ми, як дослідники, використовували також метод action reseach, якій зазначає евалюацію 

заходів, яких ще нема. Ми досліджували дію: встановлення дитячого майданчика, а не готову 

програму. Мета такого дослідження полягає у вимірюванні ефектів заходів (втручань), та оці-

нюванні відповідних результатів.

Цілі дослідження
На підставі дослідження має бути прийняте рішення відносно доцільності встановлення 

дитячого майданчика в малих селах, та що треба урахувати в цієї події, щоб вона задовольнила 

очікування всіх цільових груп. 

Дослідження має відповісти на такі основні питання:

• Яка кількість дітей буде зайнято на майданчику?

• Яке загальне число населення в селі Кряжове/ в інших селах?

• Скільки дітей молодшого віку, підлітків в різних селах громади?

• Для якої вікової групи дітей є необхідність влаштування дитячого майданчика?

• Які зміни очікує місцева влада від появи в селі дитячого майданчика?

• Яких результатів очікують? Як вони дізнаються – досягли цих результатів чи ні (які 

показники повинні приймати для майбутніх евалюацій - on-going/es-post)

• Який процес (хід події ) повинен, згідно ТЕОРІЇ ПРОГРАМИ, з’єднувати продукт про-

екту (тобто споруди майданчика) з його результатом?

• Які зміни очікують представники різних цільових груп від появи в селі дитячого май-

данчика?

• Як зміниться територія села, де буде розташований дитячий майданчик?

•  Як побудувати такий майданчик, щоб отримати очікувані громадою результати? Чи бу-

дуть задоволені діти відпочинком і розвагами на майданчику?

• Чому саме в цьому селі громада вирішила поставити майданчик, чому ця проблема 

важливіше інших? 

• Чи правильно вибрано місце для дитячого майданчика?

• Чому прийнято рішення витратити кошти саме на будівництво дитячого майданчика в 

селі Кряжове, а не на вирішення якоїсь іншої соціальної проблеми? Чи потрібно дитя-

чий майданчик  в селі Кряжове?
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Методологія
Опис джерел даних, які будуть використовуватися для відповіді на сформульовані 
питання

Щоб знайти відповіді на поставлені питання в дослідженні використані такі джерела:

• звіт з виконаного дослідження;

• інтерв›ю з представниками цільових груп:

• представниками влади,

• батьків дітей,

• просто жителів,

• вчителів молодших класів,

• дітей в присутності батьків або вчителів;

• фокус-група з дітьми;

• кабінетне дослідження - аналіз документів.

Опис застосованих дослідницьких методів

Для дослідження було обрано такі методи:

1. Аналіз документів, який охоплює такі дані:

• сайт громади,

• статистичні данні,

• програма соціального - економічного розвитку,

• паспорт громади,

• Державні нормативні документи: Конституція України, ДБН 360-92. Державні буді-

вельні  норми «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

2. Візуальний огляд місця, де планується установка дитячого майданчика

3. Інтерв’ю (кількість) :

• Із головою громади -1 (9 жовтня, с. Гречані Поди);

• Із спеціалістом з соціальних питань -1 (9 жовтня, с. Гречані Поди);

• Із депутатами – 2 (9 жовтня, с. Гречані Поди);

• Із вчителями школи в с. Гречані Поди – 2 (9 жовтня, с. Гречані Поди);

• Із батьками - 5,(2 інтерв’ю 9 жовтня, с. Гречані Поди; 2 інтерв’ю 10 жовтня с. Кряжо-

ве; 1 інтерв’ю 10 жовтня с. Красний Під);

• Із просто мешканцями – 3 (2 інтерв’ю 10 жовтня с. Кряжове, 1 інтерв’ю 10 жовтня 

с. Красний Під);

• Із дітьми в присутності батьків - 2.

4. Фокус – група з дітьми в школі с. Гречані Поди в присутності вчительки. Приймали 

участь діти віком 7 років, кількість учасників – 6 чоловік.
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Фокус-група із дітьми віком 7 років в приміщенні школи в с. Гречані Поди в присутності вчительки. Кіль-
кість учасників – 6 дітей.

Прикріплення методів до дослідницьких питань

Для проведення дослідження по кожному дослідницькому питанню було застосовано 

такі методи:
Дослідницьки питання Методи

Яка кількість дітей буде зайнято на майданчику?
Яке загальне число населення в селі Кряжове/ в 
інших селах?

• Скільки дітей молодшого віку, підлітків в різ-
них селах громади?

• Для якої вікової групи дітей є необхідність 
влаштування дитячого майданчика?

аналіз документів: місцеві статистичні дані, сайт 
громади, паспорт громади;
інтерв’ю з представниками цільових груп: 
батьками, просто мешканцями, головою грома-
ди, спеціалістом з соціальних питань, депутатом 
с. Кряжове, вчителя школи;

Які зміни очікує місцева влада від появи в селі 
дитячого майданчика?

• Яких результатів очікують? Як вони дізнають-
ся – досягли цих результатів чи ні (які показ-
ники повинні приймати для майбутніх ева-
люацій - on-going/es-post)

• Який процес (хід події ) повинен згідно ТЕОРІЇ 
ПРОГРАМИ з’єднувати продукт проекту (тоб-
то споруди майданчика) з його результатом?

аналіз документів: сайт громади – Соціально-е-
кономічні проблеми та пропозиції їх вирішення, 
Програма соціально-економічного розвитку 
громади; інтерв’ю з представниками влади: голо-
вою громади, спеціалістом з соціальних питань, 
депутатом с. Кряжове, депутатом с. Гречані Поди; 
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Дослідницьки питання Методи

Які зміни очікують представники різних цільових 
груп від появи в селі дитячого майданчика?
Як зміниться територія села, де буде розташова-
ний дитячий майданчик?

інтерв’ю з представниками цільових груп: бать-
ками, просто мешканцями, дітьми, вчителями;

Як побудувати такий майданчик, щоб отримати 
очікувані громадою результати? Чи будуть задо-
волені діти відпочинком і розвагами на майдан-
чику?

інтерв’ю з представниками цільових груп: бать-
ками, просто мешканцями, дітьми, вчителями, 
головою громади, спеціалістом з соціальних пи-
тань, депутатом с. Кряжове, депутатом с. Гречані 
Поди;
фокус-група з дітьми 7-річного віку (6 чоловік)

Чому саме в цьому селі громада вирішила поста-
вити майданчик, чому ця проблема важливіше 
інших? 
Чи правильно вибрано місце для дитячого май-
данчика?

аналіз документів: сайт громади – Соціально-е-
кономічні проблеми та пропозиції їх вирішення; 
ДБН 360-92. Державні будівельні  норми «Місто-
будування. Планування і забудова міських і сіль-
ських поселень»;
інтерв’ю з представниками цільових груп: бать-
ками, просто мешканцями, головою громади, 
спеціалістом з соціальних питань, депутатом с. 
Кряжове, депутатом с. Гречані Поди;

Чому прийнято рішення витратити кошти саме на 
будівництво дитячого майданчика в селі Кряжове, 
а не на вирішення якоїсь іншої соціальної пробле-
ми? Чи потрібно майданчик в селі Кряжове?

аналіз документів: Конституція України; 
інтерв’ю з представниками цільових груп: батька-
ми, просто мешканцями, головою громади, спеці-
алістом з соціальних питань, депутатом с. Кряжо-
ве, депутатом с. Гречані Поди, дітьми, вчителями.

Методи обробки результатів дослідження

При обробці даних дослідження застосовано метод тріангуляції  - аналіз та використання 

даних, отриманих з трьох чи більше джерел із використанням різних методів. Застосування 

тріангуляції дає можливість отримати погляд на подію з різних точок зору.

Тріангуляція методів досягнута використанням індивідуальних інтерв’ю; аналізом даних 

розміщених на сайті, статистичних даних, програми соціального - економічного розвитку, 

паспорту громади,а також Державних нормативних документів: Конституції України, ДБН 360-

92. Державні будівельні  норми «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень».

Тріангуляція джерел дослідження досягнута шляхом отримання інформації від голови те-

риторіальної громади, депутатів селищної ради, простих жителів, батьків дітей, вчителів школи 

в с. Гречані Поди, спеціаліста селищної ради з соціальних питань.

Географія дослідження 

Гречаноподіївська громада, місто розташування: Дніпровська область, села Гречані Поди, 

Красний Під, Кряжове. Тривалість дослідження: 9 жовтня – 10 жовтня 2017 року.

Для більш повного розуміння значення дитячого майданчика в селі, як елемента соці-

альної інфраструктури, було обрано територією для дослідження три села громади: с. Гречані 

Поди (населення – 634 чол.), с. Красний Під (населення – 151 чоловік), с. Кряжове (143 чол.). В с. 
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Гречані Поди дитячий майданчик було встановлено в 2015 р. на ювілей села, то його мешканці 

добре пам’ятають як очікували на цю подію і що вона дала. Село Красний Під не має дитячого 

майданчику, але очікує на дитячий майданчик і є малим селом, як і село Кряжове, де прийнято 

рішення встановити дитячий майданчик.

Обмеження і проблеми, які були під час проведення дослідження.  

Дослідження проводилося в робочий день, коли жителі на роботі, діти в школі і садках. Не 

вийшло в селах Кряжове та Красний Під  поговорити з більшою кількістю представників села, 

а також дітей і підлітків.

На дитячому майданчику в с. Гречані Поди також не було дітей з цієї ж причини. Тому не 

було можливості побачити скільки дітей там граються та поспілкуватися з ними на майданчику. 

Отримали інформацію про відвідування майданчика, та наскільки діти задоволені їм, з інтерв’ю з 

батьками, вчителями, яких зустріли в школі, там же провели фокус-групу з дітьми 7-річного віку.

Основні висновки 
1. Всі цільові групи висловили схожі сподівання від появи дитячого 

майданчика в малому селі:
• діти відірвуться від просиджування в Інтернеті і від інших сумнівних розваг;

• з’явиться місце, де діти будуть спільно грати і спілкуватися між собою;

• дорослі теж отримують майданчик, де вони приводячи дітей, спілкуються 

між собою;

• соціальний і фізичний розвиток дітей;

• майданчик може бути першим культурним центром в селі, де місцева влада, 

громадські організації або просто активні мешканці можуть проводити різні 

культурні чи спортивні заходи.

2. Досвід сільських дитячих майданчиків показує, що діти охоче грають 
на дитячому майданчику. Різні вікові категорії мають дещо різні пе-
реваги в елементах майданчика, наприклад, з піскам грають діти до 7 
років, однак, всі вікові категорії полюбляють кататись с гірок, на різ-
номанітних гойдалках з тої різницею, що для різних вікових категорій 
елементи мають різні параметри (вік, для якого призначено елемент 
дитячого майданчика, вказується в інструкції до цих елементів від ви-
робника).

3. Думка представників всіх цільових груп збігається в твердженні, що 
в малих селах дитячі ігрові майданчики необхідно встановлювати в 
першу чергу, тому що це найдоступніший перший крок для організа-
ції дозвілля дітей в селах, де не розвинена інфраструктура, але ця дія 
несе в собі початок вирішування цілої низки проблем.
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4. У селі Кряжове є велика потреба у появі дитячого майданчика, тому 
що в населеному пункті проведення дозвілля дітей зовсім не органі-
зовано.

5. Крім того, що всі представники цільових груп згодні, що дитячий май-
данчик в селах грає велику роль і його дуже потрібно встановлювати 
там, де ще майданчика нема, особливо в малих селах, - мешканці ма-
лих сіл зазначали й необхідність робити кроки для розвитку соціаль-
ної інфраструктури і в інших напрямках:
• мешканці села Кряжове і Красний Під  дуже чекають на освітлення сіл, також 

скаржились на відсутність доступу до продуктів (магазин в другому селі);

• в с. Кряжове із-за відсутності організованих місць для проведення вільного 

часу дітям та підліткам, вони купалися в каналі, що має технічне призначення 

і не пристосовано для купання, внаслідок цього один підліток зазнав травми; 

в с. Кряжове основна кількість дітей - хлопчики підліткового віку і мешканці 

села бачать необхідність створення футбольного поля, бо фактично є готова 

футбольна команда.

Характеристика предмету дослідження

Формально-нормативний аналіз дії (події)

На початку свого існування молода об’єднана громада має багато успадкованих проблем: 

недостатня якість дорожнього покриття, або воно зовсім відсутнє, система опалення в шкіль-

них та дошкільних закладах потребує реконструкційних робіт, вуличне освітлення відсутнє, не-

обхідно ремонтувати будинки загального призначення, каналізаційні та водопроводні   мережі 

потребують оновлення, а  с селах де  їх немає -  створення; відсутні робочі міста, в малих селах 

нерозвинена інфраструктура. 

Громада знаходиться на етапі складання стратегічного плану розвитку, має амбітні наміри 

по вирішуванню проблем. Зараз голова ОТГ разом зі своєю командою працює

над створенням на території громади сонячної електростанції, що дасть можливість отри-

мати роботу 80 мешканцям сіл. 

Але свої перші кроки нова влада присвячує дітям. Влада має наміри встановити дитя-

чі майданчики у всіх населених пунктах. На сьогоднішній день майданчики є в селах Гречані 

Поди, Миролюбівка, Трудолюбівка, Зоряне, Свістуново, Степове. Адже села Кряжове, Пологи, 

Красний Під та Калинівка поки ще не мають дитячих майданчиків. Перелічені села мають неве-

лику кількість населення. 
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Дитячий майданчик с. Гречані Поди.

В дослідженні вивчається тема: Споруда дитячих майданчиків як елементу розвитку соці-

альної інфраструктури. Вчасності ця тема вивчається в контексті малих сел. 

Малі села мають дуже слабо розвинену інфраструктуру. Постає питання: чи оправдані на-

магання влади в числі своїх перших дій – піклування про забезпечення малих сіл дитячими 

майданчиками.

Елементи для створення дитячого майданчика надає спонсор.

В результатах евалюації зацікавлені такі особи та інституції:

• батьки,

• діти,

• громада,

• місцева влада,

• соціальна служба,

• вчителі.
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Реконструкція “теорії дії”, яка підлягає евалюації

У рамках евалюації проведено реконструкція теорії дії. Модель теорії зображено на схемі, 

нижче описано основні елементи цієї схеми.

Модель теорії дії

Складові частини матраци розкривають всі аспекти, які мають бути присутніми, а також 

можуть проявитися в процесі вирішення проблеми.

Проблема: Відсутність умов для корисного проведення дозвілля в селі з нерозвиненою 

соціальною інфраструктурою.

Ресурси

• кошти спонсора,

• кошти бюджету громади, 

• елементи дитячого майданчика, якій потрібно встановити;

• організація, що буде виконувати встановлення майданчика.

Дії

• встановлення дитячого майданчика,

• упорядкування території майданчика та прилеглих територій.

Чинники успіху

• велике бажання місцевих жителів мати дитячий майданчик, готовність його охороняти, 

прибирати, до упорядковувати;

• готовність влади зробити на місці майданчика культурний центр села,

• готовність та наявність ресурсів для здійснення додаткових всеосяжних інвестицій,

• наявність у громади  коштів, необхідних для підтримки належного технічного стану 

(технічне обслуговування, ремонт тощо),

• готовність влади зробити укрупнення дитячого майданчика.

Проблема

Дії
Короткострокові 
ефекти

Довгострокові ефекти 
(зміна)

Як вирішити проблему?

Що потрібно, 
для вирішення проблеми?

Чинники успіху
Чинники поразки

Ресурси
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Чинники ризику (поразки)

• можливість поломки конструкцій  жителями з низьким рівнем свідомості,

• невідповідності у  способі створення дитячого майданчика для задоволення сподівань 

користувачів.

Короткострокові ефекти

• діти мають організоване місто для проведення дозвілля,

• підвищиться рівень безпеки дітей,

• батьки будуть задоволені, що будуть знати, де граються діти, стануть спокійнішими.

Довгострокові ефекти

• підвищиться рівень соціалізації дітей,

• діти будуть більш розвинутими, навчаться сумісним іграм;

• в селі з’явиться культурний і спортивний центр,

• люди стануть більш позитивними, згуртованими,

• у людей буде більше довіри до місцевої влади,

• покращиться здоров’є дітей, їх фізичний стан;

• зменшення кількості нещасних випадків, пов›язаних з дітьми та підлітками.

Презентація результатів дослідження, структурованих за 
дослідницькими питаннями

 ● Які зміни очікує місцева влада від появи в селі дитячого майданчика?
Маленькі села, які в державі не отримували допомоги і підтримки років 20, прийшли до 

повного занепаду. Яскравим прикладом такого населеного пункту є с. Кряжове. Погані дороги, 

відсутність вуличного освітлення, немає жодного громадського будинку, в селі немає магазину, 

клубу, школи, дитячого майданчика.

Влада сподівається, що поява в селі дитячого майданчика приведе до таких змін: буде 

сприяти збереженню села, почнеться процес повернення молоді і дітей в село.

 На сайті громади розміщено «Соціально – економічні проблеми та пропозиції їх вирішен-

ня». Там знаходимо речення, що громада планує: «Встановлення дитячих майданчиків с. Водя-

не, с. Кряжове, с. Пологи, с. Красний   Під»; в документі також зазначено, що «сільська громада 

розуміє про необхідність збереження села».

Голова громади висловлюється: «Мета – повернути дітей, молодь в село.»

 Спеціаліст з соціальних питань також в інтерв’ю вказує на важливість збереження села: «в 

село приїжджають молоді сім’ї, але небагато, бо в селі дуже багато проблем, а для дітей взагалі 

нема умов для розвитку; поява дитячого майданчика підвищить привабливість села.»

Створення умов для розвитку дітей впливає на вибір молодих сімей щодо визначення 

свого місця проживання, тому молоді сім›ї можуть залишатися в селі і приїжджати інші молоді 

сім’ї, що сприяє збереженню села.
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Влада очікує на зменшення дитячих правопорушень

На сайті громади в документі «Пріоритетні цілі та завдання на 2017 рік» знаходимо такі 

пункти: «Організація дозвілля молоді та дітей», це означає, що громада розуміє необхідність 

приділяти увагу цій темі. В цьому же документі «зменшення правопорушень серед неповно-

літніх дітей» визначено в числі критеріїв ефективності та результативності реалізації завдань.

В майбутньому майданчик укрупнять, і якщо врахують рекомендації по наповненню його 

елементами для дітей віком до 12 років, і, що бажано, також буде створено футбольне поле, то 

підлітки зможуть наповнити свій вільний час корисним дозвіллям, що відверне їх від некон-

структивних дій.

Очікування влади на зміни в селі після встановлення дитячого майданчика також пов’яза-

но з підвищенням рівня безпеки дітей та підлітків.

 Майданчик для дітей 7 років, але він буде укрупнений. Спеціаліст з соціальних питань: 

«діти будуть на майданчику, а на де попало лазити; буде чим дітям зайнятись» Це дійсно дуже 

важливо для села, бо дітям ніде проводити дозвілля і вони розважаються на каналі, якій ство-

рений для технічних нужд і не пристосовано для купання. Цього літку один хлопчик під час 

ниряння в канал зазнав травми.

Влада сподівається, що створення дитячого майданчику покращить умови в селі для роз-

витку дітей. 

Голова громади в  минулому директор школи, вона каже: «я завжди  багато зусиль до-

кладала для розвитку дітей і вважаю це найважливішим». Депутат с. Кряжове також говорить 

про розвиток дітей: «діти будуть спілкуватись і розвиватись, спілкування батьків», згоден з цією 

думкою і депутат с. Гречані Поди: «Діти будуть грати, розвиватися».

Розвиток дітей тісно пов’язано з темою сумісних ігор, спілкування і це разом сприяє соці-

алізації дитини – і це ще одне сподівання влади. Спеціаліст з соціальних питань бачить дитячий 

майданчик, як «місто де збираються діти і батьки, спілкування, проведення часу разом», депутат 

с. Гречані Поди: «Діти будуть грати, розвиватися. Ті дітки, що не ходять в садочок, отримувати-

муть свій перший досвід спілкування саме на такому майданчику. Зараз ці діти грають по своїх  

дворах, сидять за парканами.» Голова громади так висловлюється про вплив сумісних ігор на 

соціалізацію дітей: «Діти будуть розуміти, що вони потрібні, старша дитина покатає молодшу.»

Звичайно, дітей часто будуть супроводжувати батьки, і вони отримують також простір 

для спілкування. Голова громади ставить собі завдання – перетворити майданчик на культур-

но-спортивний центр, вона каже: «Це соціальне питання – об’єднати людей; очікується, що ди-

тячий майданчик буде: місце зібрання дітей, спілкування дорослих людей, там будуть прохо-

дити спортивні змагання, культурні заходи, майстер класи, будуть проводитись мультимедійні 

заходи.» Майданчик, як культурний центр, допоможе тому, що люди в селі стануть більш згур-

тованими, настрій людей у селі буде більш позитивним.
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Підсумок

Підводячи підсумок можна сказати, що влада сподівається, що поява в селі дитячого май-

данчика приведе до таких змін:

1. почнеться процес збереження села, повернення молоді і дітей в село;

2. підвищиться рівень  соціалізації дітей і підлітків, 

3. з’явяться умови для розвитку дітей і підлітків;

4. майданчик, як культурний центр, допоможе тому, що люди в селі стануть більш згурто-

ваними, настрій людей у селі буде більш позитивним;

5. також підвищиться безпека дітей, бо їх дозвілля буде більш організованим;

6. зменшиться кількість дитячих (підліткових) правопорушень.

Додаткові питання

• Яких результатів очікують? Як вони дізнаються - досягли цих результатів чи ні (які по-

казники повинні приймати для майбутніх евалюації - on-going / ex-post). Показники ре-

зультатів можна приймати в порівнянні з попередніми роками:

1. Що почався процес збереження села вкажуть показники: 

• кількість молодих сімей, що приїхали жити в село;

• кількість народжених дітей, що залишилися  жити у сілі.

2. Підвищення рівня  соціалізації дітей і підлітків можна відслідковувати за відгуками 

вчителів початкових класів про поведінку дітей.

3. Що діти стали більш розвиненими – показником  стануть відгуки батьків про те, 

наскільки діти можуть затіяти сумісну гру, знайти своє місце в ній.

4. Кількість заходів біля майданчика будуть свідчить, що дитячий майданчик є 

культурним центром  в селі; а також показниками будуть - кількість дітей різного віку і 

дорослих, що відвідали заходи, в тому числі, що приймали активну участь.

5. Що підвищилась безпека дітей  покаже показник - кількість нещасних випадків з 

дітьми;

6. Про зменшення кількості дитячих (підліткових) правопорушень  вкаже показник – 

саме кількість правопорушень серед неповнолітніх дітей.

• Який процес (хід події) повинен, згідно ТЕОРІЇ ПРОГРАМИ, з’єднувати продукт 

проекту (тобто споруди майданчика) з його результатом?  

Для того, щоб від проблеми прийти до результатів, потрібен процес: будівниц-

тво майданчика з елементами для дошкільного віку, молодшого та середнього 

шкільного віку, діти приходять проводити свій вільний час грають, спілкуються і 

це підвищує їх безпеку, рівень розвитку і соціалізації, займає корисно час і відво-

лікає від неконструктивних занять – ці результати почнуть з’являтися зразу після 

створення дитячого майданчика з накопичувальним ефектом.

Результат – збереження села, коли молоді сім’ї не лишають село і навіть приїжджають інші 

молоді сім’ї почне проявлятися через деякий час.
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Елементи майданчика вже є, площадка під його установку підготовлена. Влада хоче, щоб 

установку зробила організація, яка має на це дозвіл, то є необхідність знайти таку організацію.

 ● Які зміни очікують представники цільових груп від появи в селі дитячого 
майданчика? Як зміниться територія села, де буде розташований дитячий 
майданчик?

Батьки дітей найбільше очікують від появи дитячого майданчика того, що вони переста-

нуть хвилюватися за своїх дітей, будуть знати місце, де їх знайти. Багатодітний батько: «діти 

будуть під надзором, дітворі буде де відпочити, спілкуватися між собою. В селі є канал, де діти 

люблять проводити час, один хлопчик пошкодив шию, бо там небезпечно. А майданчик стане 

містом, де діти будуть гратись та не шукати небезпечних пригод.»

А також майданчик, на думку батьків,  буде місцем спілкування і дорослих, стане для всіх 

культурно-спортивним центром. Мати 7-річної дитини: «Діти збираються в конкретному місті 

, зайняті і не роблять шкоду. Для батьків спокійніше за дітей і – якійсь культурний центр в селі, 

місто спілкування для дітей і батьків.»

Ще одна жінка, мати 9- річної дитини каже теж саме, але додає, що майданчик може стати 

місцем посиденьок більш старших дітей: «Організовано дозвілля, батьки знають місто знахо-

дження дітей, це може стати містом посиденьок для більш старших дітей; упорядкована тери-

торія села».

Підсумуємо, батьків хвилює і вони очікують, що:

• підвищиться рівень безпеки дітей,

• буде можливість для дітей спілкуватись, разом проводячи дозвілля;

• буде можливість у більш дорослих дітей мати місце для проведення дозвілля;

• більш упорядкована територія села.

Просто мешканці говорили про те, що для них більш важливими були би інші соціальні 

покращення, що для них будівництво майданчика не призведе до значних змін; зазначили, що 

для них найбільш нагальною є необхідність отримати доступ до постачання товарів (магазин, 

аптека), освітлення вулиць.  Але дозвілля дітей в селі їх також хвилює.

Жінка похилого віку: «в нашому селі немає ні школи, ні садочка, дозвілля дітей не органі-

зовано. Діти пропадають на каналі, та вже є случай, коли хлопчик завдав собі шкоди. Хай буде 

діткам місто, де вони будуть збиратись, спілкуватись». Вона також, як і батьки, говорила про 

безпеку дітей.

Вчителі у школі с. Гречані Поди також мають надії на те, що діти отримають користь від 

встановлення дитячого майданчика. На думку вчительки: «Діти не будуть займатись дурниця-

ми, будуть в безпеці». Ще одна вчителька висловлює такі сподівання: «Діти будуть розвиватись, 
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проходити соціалізацію, можливо, молодь буде повертатися у село. Діти на майданчику будуть 

получати  і фізичний розвиток, що буде добре впливати на їх здоров’я.»

Підсумуємо, вчителі очікують:

• підвищення рівня безпеки дітей,

• можливість розвиватись,

• можливість для дітей спілкуватись, проходити соціалізацію,

• фізичний розвиток дітей, покращення здоров’я;

• збереження села – надія, що молодь буде повертатись в село.

 ● Як побудувати такий майданчик, щоб отримати очікувані громадою ре-
зультати? Чи будуть задоволені діти відпочинком і розвагами на майдан-
чику?

В селі Кряжове батьки висловлювали таку думку щодо своїх побажань до дитячого май-

данчика:«Я дивлюся по селу Водяне - найближче село, де є майданчик. Дружина з дитиною 

їздить туди, діти з задоволенням там грають, син любить кататися з гірки, побігати, все кольо-

рове - і діти задоволені.»

Ще одне висловлювання батька (с. Кряжове) вказує про його думку про потреби більш 

старших дітей: «Якщо говорити про дітей середнього і більш старшого віку, було б добре як би 

були тренажери та елементи для спортивних занять.»

Батьки хочуть бути впевнені, що ігровий майданчик відповідає нормам безпеки: «Ми би 

зраділи б такому майданчику, що б він був безпечний, якісно зроблений.»

Батьки бажають, щоб майданчик був: 

• більшість радіє, що він з’явиться, хоча б маленький, бо в селі багато років не було ні-

якого;

• батьки піклуються, щоб були ураховані всі вікові категорії дітей, а саме в селі Кряжове  

приблизно 12 дітей середнього шкільного віку, для цих дітей,  при укрупнені дитячого 

майданчика,  потрібно встановити розважальні та спортивні елементи, бо вони все рів-

но прийдуть розважатись на майданчик і це буде створювати небезпеку, бо майданчик 

для дітей до 7 років;

• батьки хочуть бути впевнені, що ігровий майданчик відповідає нормам безпеки.

Просто жителі с. Кряжове висловлювали такі думки: «Діти зрадіють любому дитячому май-

данчику, бо вже довгий час нема ніякого, все ж в селі Кряжове є багато хлопчиків – футбольна 

команда і дуже доречно також обладнати футбольне поле». Мешканці мають чітке уявлення, 

що потрібно зробити для хлопчиків футбольне поле.

Голова громади про встановлення майданчика: «Майданчик буде встановлений малень-

кий, але згодом його буде укрупнено. Зараз є готові до установки: дві гойдалки на дерев›яній 

установці, кільця, гірка пластикова, пісочниця і ще буде гойдалка-колода». Це стандартний ос-

новний набір елементів для дитячого майданчику.
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Депутат с. Кряжове:  «Діти зрадіють любому майданчику, бо в них немає досі нічого, але 

згодом ми разом з мешканцями готові приймати участь в його розбудові… Ми з сусідами вже 

підготували майданчик і очікуємо встановлення елементів дитячого майданчика, готові допо-

магати,  а потім забезпечимо охорону» Депутат спілкується з людьми і знає їх думку, бо живе в 

цьому ж селі.

Спеціаліст з соціальних питань на питання – який майданчик потрібно робити, щоб задо-

вольнити  дітей, - відповіла таким чином: «То що я бачу по тому майданчику, що встановлено в 

селі Гречані Поди: для маленьких діточок обов’язково  треба, щоби був пісочок, гойдалка, діти 

молодших класів віддають перевагу кататися з гірки, також гойдалкам. »

Депутат с. Гречані Поди: «На мою думку на майданчику потрібно щоб були і спортивні еле-

менти, і тренажери. З часом добре було б добавити це і у нас в с. Гречані Поди і будемо піклува-

тися і про другі села, і тому числі про Кряжове». Депутат рахує, що майданчик треба доповнити 

пристроями для спортивних занять.

Вчителька: «Бажано, щоб на майданчику були хоча б прості спортивні елементи і для дітей 

і для дорослих. В мене є такий приклад: хлопчик був дуже слабий фізично, не міг ні разу віджа-

тись. Він ходив з папою на дитячий майданчик і папа завдав йому приклад – став підтягуватись 

на турніку, хлопчик через деякій час теж став гарно підтягуватись, віджиматись.» Вчителька 

також підтримує думку депутата про доповнення майданчику спортивними пристроями для 

того, щоб він задовольняв потреби дітей, але ще й дорослих.

На тему, якій майданчик бажають мати, спілкувались з дітьми. Хлопчик 5 років: «я хочу 

щоб була гірка, карусель і іграшкова машина, щоб там можна було сидіти». Цей хлопчик розпо-

вів, що грається у своєму дворі, де йому батьки зробили гойдалку.

Висловлювання  дітей на фокус-групі в школі с. Гречані  Поди (всім по 7 років): « я люблю 

качелі, гірку », «я хочу щоб на майданчику була гірка для самих маленьких дітей і для дітей 

більш старшого віку », «я ходила з мамою на дитячий майданчик у городі і мені дуже сподоба-

лась вінтажна гірка », «щоб для мого маленького братика були маленькі  качелі».

Підсумуємо, які вимого до майданчика у депутатів, вчителів, спеціаліста з соціальних пи-

тань, а саме головне у дітей:

• Основні елементи, що бажають діти: гірка, гойдалки, пісочниця, крім того, вони раді 

якімсь елементам, що десь бачили (іграшкова машина, вінтажна гірка).

• Діти бажають, щоб разом з ними грались молодші їх братики та сестри і ті, що старше 

(щоб елементи майданчика були для молодшого дитячого віку, молодшого та серед-

нього шкільного віку).

• Основні елементи, що називають діти – називають і спеціаліст з соціальних питань, депу-

тати, вчителя, а голова громади називала їх, як елементи, що ждуть бути встановленими.

• Вчитель дала пропозиції, щоб також збагатити майданчик спортивними елементами 

для дорослих, щоб батько, наприклад, міг своїм прикладом викликати у своєї дитини 

бажання займатися спортом.
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На дитячому майданчику буде встановлено такі елементи: подвійна гойдалка на дерев›я-

ній установці, кільця, пісочниця, гірка з пластиковим скатом, гойдалка. Елементи майданчика 

розраховані на дітей до 7 років. Всі основні елементи, що люблять діти є. Потрібно тільки при 

укрупненні майданчика добавити елементами для дітей молодшого та середнього шкільного 

віку: 7–12 років. Бажано також доповнити майданчик спортивними елементами для середньо-

го віку дітей і дорослих людей. Тоді буде можлива ситуація, коли батько може показати при-

клад дитині і сам з користю та задоволенням проведе свій вільний час.

 ● Яка кількість дітей буде зайнято на майданчику? Яке загальне число насе-
лення в селі Кряжове / в інших селах?

Очікувана кількість користувачів дитячого майданчика залежить від того, якій майданчик  

буде організовано(від того, які пристрої розваги  буде встановлено, на які вікові категорії вони 

будуть передбачені). Крім того влітку в село  приїжджають діти погостить у бабусь та дідусів, тоді 

кількість дітей, що можуть прийти гратися на майданчику, збільшиться на число  дітей-гостей.

В селі Кряжове мешкає 141 жителів. Кількість дітей -22, із них до 3 років – 5 осіб; від 3 до 6 

років – 5 осіб; від 6 до 12 років – 12 осіб; дівчат -5, хлопчиків – 17;

Скільки дітей молодшого віку, підлітків в різних селах громади? В селах громади 290 дітей 

дошкільного віку, 372 осіб шкільного віку.

Для якої вікової групи дітей є необхідність влаштування дитячого майданчика?

Висловлювання батька багатодітьньої родини: «майданчик потрібен для маленьких дітей 

і до 12 років, хоча мабуть підліткам, щоби їх зайняти, більш потрібно футбольне поле…Зви-

чайно всі дітки села будуть тут, бо в селі є одна саморобна качеля і дітки там збираються» - вже 

в котрий раз висловлюється ідея про футбольне поле для підлітків і що майданчик потрібно 

встановлювати для малеч і до 12 років.

Думка просто мешканців с. Кряжове: «необхідно створювати площадку, щоб там могли 

гратися малечі і діти до 7 років, а тим діткам, що по старше є  велика необхідність у створенні 

футбольного поля» - і знову почуто про футбольне поле для підлітків.

Голова громади на питання для якої вікової категорії потрібно встановлювати дитячий 

майданчик каже про таке: «є потреба дитячого майданчика для дітей до 7 років…Діточок в селі 

малечі та молодшого шкільного віку – 22 особи, але влітку на майданчик прийдуть і ті діточки, 

що приїдуть в село на канікулах». Голова громади відзначає необхідність зайняти 7-річних діто-

чок, але розуміє, що на майданчик прийдуть і діточки різних вікових категорій.

Думка спеціаліста з соціальних питань: «майданчик потрібен для маленьких дітей та дітей 

молодшого шкільного віку…Звичайно влітку дітей буде більше за рахунок діток, що приїжджа-

ють погостювати в село».

Депутат с. Кряжове: «вікова група, яка потребує організованого дозвілля до 12 років…

влітку приїжджають в село діти погостювати - до бабусь і дідусів - вони теж із задоволенням 
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гратимуться на майданчику, тому точно сказати кількість дітей, що будуть зайняті на майданчи-

ку не виходить, але наші дітки - всі! » Депутат каже, що потрібно врахувати потреби всіх діток, 

адже вони всі прийдуть на майданчик.

Думка вчителя: «Повинно встановлювати майданчик для дітей 6-12 років. »

Підсумок

Статистика дітей села показує, що в селі є необхідність побудови дідьчого майданчика для  

вікових категорій: для малеч: 3 – 6 років і для дітей молодшого та середнього шкільного віку: 

6 – 12 років. 

З цією точкою зору погоджуються більшість представників цільових груп, які відповідали 

на це питання: батьки, просто мешканці, депутати, вчителя. 

Майданчик  має елементи для дітей до 7 років, але влада має намір згодом зробити його  

укрупнення. Доповнити бажано елементами для дітей 7 – 12 років.  Також для 

досягнення очікуваних результатів потрібно добавить на площадку спортивні елементи, 

хоча б турнік та руко хід для дітей і дорослих, щоб батько, що прийшов на майданчик з сином 

міг показати йому приклад, та і сам поуправлятись і получити користь для здоров’я. 

 ● Чому саме в цьому селі громада вирішила поставити майданчик, чому ця 
проблема важливіше інших? Чи правильно вибрано місце для дитячого 
майданчика?

На сайті громади є документ: «Соціально-економічні проблеми та пропозиції їх вирі-

шення». В цьому документі зазначено, що планується  встановлення дитячих майданчиків  с. 

Кряжове, с. Пологи, с. Красний   Під, також зазначено, що сільська громада розуміє про необ-

хідність збереження села. Влада планує встановлення дитячих майданчиків в малих селах, де 

майданчиків зовсім немає.  

ДБН 360-92. Державні будівельні  норми «Містобудування. Планування і забудова міських 

і сільських поселень» дає такі рекомендації стосовно розміщення дитячих майданчиків:

 3.23 При групах будинкiв треба передбачати озелененi дiлянки з дитячими iгровими май-

данчиками.

3.25в* На територiї районiв садибної забудови слiд передбачати розмiщення майданчикiв 

для iгор дiтей дошкiльного i молодшого шкiльного вiку та занять фiзкультурою, автостоянок 

для тимчасового зберiгання, майданчикiв для смiттєзбiрникiв загального користування. Пи-

томi розмiри майданчикiв для iгор дiтей та автостоянок допускається зменшувати вiдносно 

показникiв, наведених у таблицi 3.2, але не бiльше нiж на 30%. 

В Гречанододіївскій громаді, яка створилася на при кінці 2016 року, як і у більшості громад 

і селищних рад немає генплану настройки, де при плануванні території повинно було перед-

бачати ділянки під дитячі майданчики. Тому законотворець  дозволяє зменшувати нормативні 

показники розмірів майданчиків на 30%. 
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Розрахунок питомих розмірів майданчику згідно  ДБН 360-92. при забудові вільних тери-

торій та  реконструкція житлових кварталів  проводиться по формулі: 0.7 м2 на 1 

людину з можливістю зменшення території на 30 %. Для села Кряжове : 0.7 х 22 дитини = 

15.4 м2  Територію настройки під дитячий майданчик в селі Кряжове 

можливо зменшити на: 15.4 х 0.3 = 4.6 м2 . Таким чином допустимі мінімальні розміри ди-

тячого майданчику в селі Кряжове 15.4 – 4.6 = 10.8 м2. 

Місце для дитячого майданчика вибрано правильно з точки зору нормативів, якщо воно 

передбачає наявність  10.8 м2 вільної території під створення дитячого 

майданчику . Місце, що приготовили для майданчика мешканці с. Кряжове разом з депу-

татом має достатню площу.

Батьки про вибір місця для майданчика: «Ми вирішили поставити майданчик так, щоби 

він був під наглядом сусідів, щоб його не могли пошкодити. Наше рішення ми приймали разом. 

Також нам буде зручно тут прибирати це місто, упорядковувати.» 

Думка просто мешканців про вибір місця для майданчика: «Місто вибрано правильно, не-

подалік живе багатодітна  сім’я і у сусідів є діти. Мати багатодітної сім’ї завжди вдома, майдан-

чик буде під наглядом.» Люди в селі однозначно висловлюються про те, що місце під майдан-

чик вони вибирали разом і всі згодні.

Голова громади: «Мені відомо, що депутат села Кряжове вже разом з батьками дітей ви-

значили місто під встановлення майданчика, та вже підготували його.»

Спеціаліст з соціальних питань про встановлення майданчика в с. Кряжове: «В селі Кряжо-

ве взагалі немає міста, де діти можуть збиратись разом , погратися , а таке місто дуже потріб-

но. До речі в селі немає ні школи, ні садочка, діти проводять своє дозвілля за заборами. Така 

ситуація не сприяє соціалізації та розвитку дітей. Почати з установлення дитячого майданчику 

– крок на користь дітей.» Спеціаліст підтримує рішення, що встановити майданчик треба саме 

в с. Кряжове.

Депутат с. Кряжове: «Дитячий майданчик встановити у нас запропонувала  голова, а ми 

раді…Майданчик будемо встановлювати так, щоб він був під наглядом,  щоб був порядок, ніхто 

не зламав; зручно для дітей. В підборі  місця встановлення врахована думка мешканців, виби-

рали разом з людьми.» Депутат радіє рішенню встановити в селі майданчик.

Депутат с. Гречані Поди: «В Кряжовому нема дитячого майданчика, ні клубу, ні дитячого 

садочку та школи, тому саме в такому селі дуже є велика потреба в дитячому майданчику.» Де-

путат підтримує  рішення про встановлення майданчика саме в с. Кряжове.
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Підсумок

Місто під створення дитячого майданчика мешканці разом з депутатом, за їх словами, ви-

бирали за такими критеріями:

• щоб було під наглядом, щоб його не могли навмисно пошкодити;

• мешканці , що живуть неподалік, готові прибирати на майданчику, та подальше упоряд-

ковувати його;

• неподалік мешкають основна кількість дітей і їм буде зручно відвідувати майданчик.

З ініціативою встановити майданчик в селі Кряжове виступила голова об’єднання. Село 

входить в список, де громада планує зробити дитячі майданчики, у селах, що не увійшли в спи-

сок, майданчики вже є. Таким чином громада ставить за ціль встановити майданчику у всіх 

населених пунктах громади.

В селі нема ніяких умов для проведення дозвілля дітей, тому встановлення майданчика 

буде виконувати місію першого культурного центру села, де плануються проводитись культур-

но-спортивні заходи, подія окаже позитивний вплив на збільшення безпеки дітей, бо дозвілля 

буде більш організоване; та спонукає діточок до соціалізації. 

Тому всі опитані представники цільових груп одностайно згодні , що саме в цьому потріб-

но встановити дитячі майданчик.

 ● Чому прийнято рішення витратити кошти саме на встановлення дитячого 
майданчика в селі Кряжове, а не вирішення якоїсь іншої соціальної про-
блеми? Чи потрібна площадка в селі Кряжове?

Конституція України Стаття 23. « Кожна людина має право на вільний розвиток своєї осо-

бистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов›язки пе-

ред суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. »

Тому, якщо в нашій країні  кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, 

то це зобов’язує владу створювати умови для цього, тим паче для дітей. 

Батько (дитини 5 років) про встановлення дитячого майданчика в селі Кряжове: «неза-

лежно від кількості дітей в селі дитячій майданчик потрібно встановлювати обов’язково, тому 

що кожна дитина має право на щасливе дитинство, а це перш за все організація дозвілля.» 

Батько дитини має думку, що в с. Кряжове потрібно дитячий майданчик.

Думка просто мешканців села: «Коли мої діти були маленькими, ми відчували, що дитячо-

го майданчика нам дуже не вистачало, хай буде дітям місто, де вони будуть гратись і спілкува-

тись.» Декілька поколінь виросло без наявності  в селі умов для проведення дозвілля дітьми, 

це не стало загальним здобутком, адже напроти.

Голова громади про встановлення дитячого майданчика в с. Кряжове: «Майданчик по-

дарив спонсор, він маленький і ми вирішили його встановити в маленькому селі, а саме в с. 

Кряжове. Ми обов’язково зробимо майданчики у всіх селах, де є діти, трошки згодом, це ще 
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два майданчика. А цей майданчик, що буде в селі Кряжове, ми плануємо укрупнити, добавити 

елементів, теж трошки згодом.» Голова громади зініціювала подію встановлення майданчика 

саме в с. Кряжове. 

Думка спеціаліста з соціальних питань про необхідність встановлення дитячого майдан-

чика саме в с. Кряжове: «В наших селах, де є школи, дитячі садочки діти проводять своє дозвіл-

ля на майданчиках біля них, та ми вже маємо у всіх селах дитячі майданчики, окрім с. Кряжове, 

с. Пологи, с. Красний   Під. Це маленькі села, де зовсім не організоване дозвілля дітей, тому 

дуже є велика потреба встановлення дитячого майданчика.»  Спеціаліст підтримує ідею голови 

громади про встановлення майданчика в с. Кряжове.

Депутат с. Гречані Поди про те, чому спочатку встановлюється дитячий майданчик, хоча 

є багато інших невирішених соціальних питань: «Діти потребують уваги, дитячий майданчик 

подарував спонсор, кошти будуть затрачені тільки на його встановлення, тому цей захід може 

бути реалізовано найбистріше, чим другі поліпшення, які потребують більше часу та коштів. 

Наприклад, освітлення вулиць ми запланували, але треба проект, узгодження і т.д. – затяжний 

проект.» Депутат каже, що встановлення майданчика – це спосіб допомогти селу, витратив не-

великі кошти і мало часу.

Депутат с. Кряжове: «Біля мого двору є гойдалка, що я сам зробив, і там гуляє вся дітвора, 

діти та їх батьки дуже чекають на майданчик». Депутат рахує, що селу необхідно майданчик.

Вчителька про необхідність встановлення дитячого майданчика в першу чергу саме в ма-

лих віддалених  селах: «Дитячі майданчики у віддалених селах навіть більш потрібні ніж у більш 

розвинутих селах , як Гречані Поди, бо там мамочці з дитиною взагалі нема куди піти. Якщо в 

селі є 2-3 дитини, то там повинно бути дитячому майданчику, бо є така проблема з дітьми з ма-

леньких сіл: вони приходять у школу і виявляється, що не вміють спілкуватись, гратись, бігають, 

пхаються, товкаються, не можуть разом організувати гру, бо вони того не бачили.» Думка вчи-

тельки співпадає з тим, що висловлювали представники інших цільових груп, але вона додала 

дуже вагомий аргумент, що ті діти, що не розвивались в іграх відрізняються від своїх одноліток 

негармонійною поведінкою.

Підсумок

Дитячий майданчик подарив спонсор, тому кошти громада витратить тільки на встанов-

лення елементів дитячого майданчика. Це є реальна можливість вирішити проблему дозвілля 

дітей в селу Кряжове, цей захід може бути реалізовано найбистріше, чим другі поліпшення, 

які потребують більше часу та коштів. Наприклад, освітлення вулиць заплановано владою, але 

треба створювати проект, робити його узгодження і т.п. – це є затяжний проект. 

В селі є 22 дитини. На сьогоднішній день дозвілля дітей не організовано. Діти грають в сво-

їх дворах за парканами, або йдуть на канал за селом, та розважаються там, що є небезпечним  

заняттям.
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Представники всіх цільових груп: голова громади, спеціаліст з соціальних питань, батьки, 

просто мешканці, депутати, вчителя, діти -  погодились з тою думкою, що в селі Кряжове дуже 

потрібно встановити дитячий майданчик.

Висновки та рекомендації
1. На дитячому майданчику кількість дітей - користувачів буде залежати від того, які еле-

менти будуть встановлені при запланованому укрупненні майданчика. Крім того, вліт-

ку до місцевих дітей приєднаються діти, що приїдуть погостити до родичів у село. 

Місцева статистика свідчить, що діти в селі таких вікових категорій: 

• до 3 років – 5 осіб;

• від 3 до 6 років – 5 осіб;

• від 6 до 12 років – 12 осіб;

• дівчат -5, хлопчиків – 17.

Тобто присутні діти дошкільного віку, та молодшого і середнього шкільного віку. Дитячий 

майданчик, що буде встановлено в с. Кряжове, за словами голови об’єднання призначено для 

дітей до 7 років. 

Рекомендація: доповнити при укрупненні майданчика, якій планується, елементами для ві-

кової категорії молодшого та середнього шкільного віку. Бажано також додати на майданчик 

спортивні елементи, наприклад, турнік, рукохід. Якщо спортивні елементи зробити для дітей 

середнього шкільного віку, а також для дорослих людей, то батьки більш охоче будуть ходить з 

синами на майданчик, та показувати їм приклад тренувань.

2. Влада очікує що дитячий майданчик в селі стане культурним центром, де будуть про-

ходити культурні та спортивні заходи; дозвілля дітей буде більш організованим, діти 

будуть спілкуватись, гратись, буде проходити соціалізація дітей. Діти будуть у безпе-

ці, бо їх дозвілля буде організованим, та вони не будуть шукати небезпечних пригод 

(купатися на каналі, якій для цього не пристосовано), привабливість села для дітей і 

молоді підвищиться. 

Рекомендація: після встановлення майданчика зробити святкове відкриття дитячого майдан-

чика з маленьким концертом, подарунками для дітей, щоб ця подія була помічена всіма меш-

канцями села.

3. Представники всіх цільових груп, що надали інтерв’ю, висловили схожі сподівання від 

появи дитячого майданчика в малому селі:

• корисне наповнення вільного часу призведе до зменшення дитячих правопору-

шень,

• діти відірвуться від просиджування в інтернеті і від інших сумнівних розваг;

• з›явиться місце, де діти будуть спільно грати і спілкуватися між собою;
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• дорослі теж отримують майданчик, де вони приводячи дітей, спілкуються між со-

бою;

• соціальний і фізичний розвиток дітей;

• майданчик може бути першим культурним центром в селі, де місцева влада, гро-

мадські організації, або просто активні мешканці можуть проводити різні культур-

ні чи спортивні заходи;

• люди в селі стануть дружніше, більш згуртованими, настрій їх буде більш позитив-

ним.

Рекомендація:  При установці дитячого майданчика, створення його благоустрія, а потім при 

проведенні укрупнення майданчика залучити якомога більше жителів на допомогу, щоб про-

буджувати їх ініціативу і почуття, що вони в селі господарі і мають вплив на те, що тут відбува-

ється. Можна, наприклад, запропонувати фарби та пензлі, щоб батьки разом з дітьми розмалю-

вали елементи майданчика.

4. Щоб побудувати дитячий майданчик, та отримати очікувані громадою результати, 

потрібно задовольнити потреби всіх вікових категорій дітей. Крім того, важливо ство-

рити умови для безпеки знаходження людей на майданчику, можливість підтримувати 

порядок, та зробити благоустрій території.

Рекомендація: Територію майданчика упорядкувати урною для сміття, та лавочками для бать-

ків та бабусь чи дідусів. Потрібно встановити паркан, щоб він зробив майданчик безпечним зі 

сторони дороги. На дорозі необхідно нанести зебру, що означає перехід дорогі, також потріб-

но зробити позначення, яке попереджає водіїв, що тут діти. На під›їзді до майданчика з двох 

сторін слід виконати заходи, що змушують водіїв знижувати швидкість руху. 

5. Площа майданчика, відповідно до норм, прописаних в ДБН 360-92. Державні буді-

вельні  норми «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» 

із розрахунку на 22 дитини повинна бути ні менш ніж 10, 8 м2 . При встановленні еле-

ментів майданчика потрібно, щоб були виконані всі вимоги, які прописані в інструкці-

ях, витримані санітарні відстані між конструкціями.

Рекомендація: Щоб створювати умови в селах для дозвілля дітей і дорослих рекомендується 

владі перед плануванням заходу звертатися до місцевих жителів за консультацією - як вони 

бачать вирішення цього питання і вироблення спільного рішення. Цей алгоритм взаємодії з 

людьми підходить для вирішення і інших соціальних проблем.
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6. Село Кряжове має багато соціальних проблем, як і другі маленькі села України. Відсут-

ність умов для корисного для дітей проведення дозвілля має в собі корені других про-

блем, які є наслідком цієї. Наприклад, вчителька школи розказала, що діти з малих сіл, 

де нема ніяких варіантів для можливості їх соціалізації: ні школи, ні дитячого садочка, ні 

клубу, ні дитячих майданчиків – такі діти є проблемою, коли приходять вчитись до шко-

ли, бо вони не вміють гратись з другими дітьми (построїти гру, найти в ній своє місце, 

вони не здатні), не вміють спілкуватись, вони тільки бігають і штовхають других дітей. 

Такі діти пропустили момент, коли треба було розвиватись в колективних іграх, і тепер 

їх соціалізація ускладнено. Представники усіх цільових груп погодились, що створю-

вати дитячі майданчики в таких селах потрібно в першу чергу. Вирішення проблеми 

встановлення дитячого майданчику в селі Кряжове не потребує великих затрат, бо еле-

менти надав спонсор, тому ні яка причина  не заважає якомога скоріше зробити його 

установку.

Рекомендація: Максимально використовувати територію майданчика, як культурно розвива-

ючий і спортивний центр. Передбачити в числі інших заходів іноді проводити такі заходи, де 

фахівець, який має відповідну освіту, навчає дітей різних спільних ігор.

7. Представники всіх цільових груп, що надали інтерв’ю, мають однакову думку: що в селі 

Кряжове є велика потреба у появі дитячого майданчика, тому що в населеному пункті 

проведення дозвілля дітей зовсім не організовано, інфраструктура села зовсім не роз-

винена. Дослідження виявило, що статистично структура дітей села дуже цікава: на 22 

дитини в селі 12 дітей віком від 6 – 12 років; в селі тільки 5 дівчат, а інші дітки – 17 чоло-

вік - хлопчики. В селі, за словами мешканців села, хлопчики (більшість має вік біля 12 

років), дуже полюбляють грати у футбол, та ходять для цього на поле. Мешканці села 

прохали зробити для цієї, вже існуючої футбольної команди, футбольне поле.

Рекомендація: Зробити другим кроком для села в напрямку створення умов для проведення 

дозвілля дітей - футбольне поле. Для цієї події бажано залучити жителів села, депутата, хлопчи-

ків - футболістів, щоб разом вибрати місце, підготувати майданчик під футбольне поле і встано-

вити ворота. Може ця футбольна команда вже незабаром прославить громаду!

8. При будівництві дитячого майданчика важливо, щоб він задовольняв не тільки своїми 

функціональними якостями, а й був безпечним.

Рекомендація: за безпеку на дитячому майданчику відповідає влада, тому резонно встанов-

лювати елементи, придбані у компанії, яка має сертифікати на їх виготовлення.
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Додаток до звіту
     

Дослідницькі  
питання

Методи 
дослі-
дження

Джерела 
інформації / 
цільові групи

Результати дослідження

Яка кількість дітей 
буде зайнято на май-
данчику?
Яке загальне число 
населення в селі 
Кряжове / в інших 
селах?
додаткові питання
Скільки дітей молод-
шого віку, підлітків 
в різних селах гро-
мади?
Для якої вікової гру-
пи дітей є необхід-
ність влаштування 
дитячого майдан-
чика

кабінет-
не дослі-
дження 

місцеві ста-
тистичні дані
сайт громади
паспорт гро-
мади

Очікувана максимальна кількість дітей, що буде 
зайнято на майданчику – 12 чол.
В селі Кряжове мешкає 141 жителів.
Кількість дітей -22, із них: 
до 3 років – 5 осіб;
від 3 до 6 років – 5 осіб;
від 6 до 12 років – 12 осіб;
дівчат -5, хлопчиків – 17.
В селах громади 290 дітей дошкільного віку,
372 осіб шкільного віку.

інтерв’ю батьки

просто 
мешканці

голова гро-
мади

спеціаліст з 
соціальних 
питань
депутат с. 
Кряжове

вчитель шко-
ли  с. Кряжо-
ве

«майданчик потрібен для маленьких дітей і до 12 
років, хоча мабуть підліткам щоби їх зайняти більш 
потрібно футбольне поле» «Звичайно всі дітки села 
будуть тут, бо в селі є одна саморобна каченя і дітки 
там збираються. »
«необхідно створювати площадку, щоб там могли 
гратися малечі і діти до 7 років, а тим діткам, що по 
старше є  велика необхідність у створенні футболь-
ного поля»
«є потреба дитячого майданчика для дітей до 7 ро-
ків» «Діточок в селі малечі та молодшого шкільного 
віку – 22 особи, але влітку на майданчик прийдуть і 
ті діточки, що приїдуть в село на канікулах. »
«для маленьких дітей та дітей молодшого шкільно-
го віку.» «Звичайно влітку дітей буде більше за раху-
нок діток, що приїжджають погостювати в село».

«вікова група до 12 років» «влітку приїжджають в 
село діти погостювати - до бабусь і дідусів - вони 
теж із задоволенням гратимуться на майданчику, 
тому точно сказати кількість дітей, що будуть зайня-
ті на майданчику не виходить, але наші дітки - всі! »
«Повинно встановлювати майданчик для дітей 6-12 
років. »
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Дослідницькі  
питання

Методи 
дослі-
дження

Джерела 
інформації / 
цільові групи

Результати дослідження

Які зміни очікує міс-
цева влада від появи 
в селі дитячого май-
данчика?

Додаткові питання
Яких результатів 
очікують? Як вони 
дізнаються - досягли 
цих результатів чи ні 
(які показники по-
винні приймати для 
майбутніх евалюації 
- on-going / es-post)
Який процес (хід 
події) повинен згідно 
ТЕОРІЇ ПРОГРАМИ 
з’єднувати продукт 
проекту (тобто спо-
руди майданчика) з 
його результатом?

кабінет-
не дослі-
дження 

Сайт гро-
мади - Со-
ціально 
– економічні 
проблеми та 
пропозиції їх 
вирішення
Програма 
соціально-е-
кономічного 
розвитку 
громади

Встановлення дитячих майданчиків с. Водяне, с. 
Кряжове, с. Пологи, с. Красний   Під; в документі 
також зазначено, що сільська громада розуміє про 
необхідність збереження села

Пріоритетні цілі та завдання на 2017 рік: організа-
ція дозвілля молоді та дітей.
Критерії ефективності та результативності реалі-
зації завдань: зменшення правопорушень серед 
неповнолітніх дітей.

інтерв’ю інтерв’ю з 
головою гро-
мади

інтерв’ю зі 
спеціаліст 
том з соці-
альних пи-
тань
депутат с. 
Кряжове

депутат с. 
Гречані Поди

«Це соціальне питання – об’єднати людей,
Очікується, що дитячий майданчик буде:
місце зібрання дітей, спілкування дорослих людей, 
там будуть проходити спортивні змагання, куль-
турні заходи, майстер класи; діти будуть розуміти, 
що вони потрібні, старша дитина покатає молодшу, 
будуть мультимедійні заходи. » 
«Мета – повернути дітей, молодь в село. »
«Ми зараз підбираємо організацію у якої є дозвіл на 
встановлення дитячих майданчиків, сертифікати, 
місце з жителями погоджено. Залишилося зробити 
установку майданчика. »
«місто де збираються діти і батьки, спілкування, 
проведення часу разом»

«діти будуть на майданчику, а на де попало лазити; 
буде чим дітям зайнятись» «в село приїжджають 
молоді сім’ї, але небагато, бо в селі дуже багато 
проблем, а для дітей взагалі нема умов для розвит-
ку; поява дитячого майданчика підвищить прива-
бливість села. »
«діти будуть спілкуватись і розвиватись, спілкуван-
ня батьків» «населення буде задоволене, що сіль-
ська рада піклується за село»
 «Діти будуть грати, розвиватися. Ті дітки, що не 
ходять в садочок, отримуватимуть свій перший 
досвід спілкування саме на такому майданчику. 
Зараз ці діти грають за своїми дворах, сидять за 
парканами.»
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Дослідницькі  
питання

Методи 
дослі-
дження

Джерела 
інформації / 
цільові групи

Результати дослідження

Які зміни очікують 
представники цільо-
вих груп від появи в 
селі дитячого май-
данчика?
Як зміниться терито-
рія села, де буде роз-
ташований дитячий 
майданчик?

кабінет-
не дослі-
дження 

інтерв’ю батьки

просто меш-
канці

діти

вчителі шко-
ли с. Гречані 
Поди

«діти будуть під надзором, дітворі буде де відпочи-
ти, спілкуватися між собою. В селі є канал, де діти 
люблять проводити час, один хлопчик пошкодив 
шию, бо там небезпечно. А майданчик стане містом, 
де діти будуть гратись та не шукати небезпечних 
пригод»
«Діти збираються в конкретному місті , зайняті і не 
роблять шкоду. Для батьків спокійніше за дітей і – 
якійсь культурний центр в селі, місто спілкування 
для дітей і батьків. »
«Організовано дозвілля, батьки знають місто зна-
ходження дітей, це може стати містом посиденьок 
для більш старших дітей; упорядкована територія 
села. »

«в нашому селі немає ні школи, ні садочка, дозвілля 
дітей не організовано. Діти пропадають на каналі, 
та вже є случай, коли хлопчик завдав собі шкоди. 
Хай буде діткам місце, де вони будуть збиратись, 
спілкуватись»

«хлопчик 5 років «мечтаю чтоб у нас в селе была 
детская площадка, чтобы играться с друзьями»

«Діти не будуть займатись дурницями, будуть в без-
пеці.»
«Діти будуть розвиватись, проходити соціалізацію, 
можливо, молодь буде повертатися у село. Діти на 
майданчику будуть получати  і фізичний розвиток, 
що буде добре впливати на їх здоров’я.»
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Дослідницькі  
питання

Методи 
дослі-
дження

Джерела 
інформації / 
цільові групи

Результати дослідження

Як побудувати такий 
майданчик, щоб 
отримати очікувані 
громадою резуль-
тати?
Чи будуть задоволе-
ні діти відпочинком 
і розвагами на май-
данчику?

кабінет-
не дослі-
дження 

інтерв’ю батьки

просто меш-
канці

голова гро-
мади

спеціаліст з 
соціальних 
питань

депутат с 
Кряжове

депутат с. 
Гречані Поди

вчителі

діти

«Я дивлюся по селу Водяне - найближче село, де є 
майданчик. Дружина з дитиною їздить туди, діти з 
задоволенням там грають, син любить кататися з 
гірки, побігати, все кольорове - і діти задоволені. »
«Якщо говорити про дітей середнього і більш стар-
шого віку, було б добре як би були тренажери та 
елементи для спортивних занять. »
«Діти зрадіють любому дитячому майданчику, бо 
вже довгий час нема ніякого, все ж в селі Кряжове 
є багато хлопчиків – футбольна команда і дуже до-
речно також обладнати футбольне поле. »
«Майданчик буде встановлений маленький, але 
згодом його буде укрупнено. Зараз є готові до уста-
новки: дві гойдалки на дерев›яній установці, кільця, 
гірка пластикова, пісочниця і ще буде гойдалка-ко-
лода. »
«То що я бачу по тому майданчику, що встановлено 
в селі Гречані Поди: для маленьких діточок обов’яз-
ково  є потреба, щоби був пісочок, гойдалка, діти 
молодших класів віддають перевагу кататися з гір-
ки, гойдалкам. »
«Діти зрадіють любому майданчику, бо в них немає 
досі нічого, але згодом ми разом з мешканцями 
готові приймати участь в його розбудові. »
«Ми з сусідами вже підготували майданчик і очікуємо 
встановлення елементів дитячого майданчика, готові 
допомагати,  а потім забезпечимо охорону.»
«На мою думку на майданчику потрібно щоб були і 
спортивні елементи, і тренажери. З часом добре було 
б добавити це і у нас в с. Гречані Поди і будемо піклу-
ватися і про другі села, і тому числі про Кряжове»
«дітям подобається щоб все було яскраве, вони 
полюбляють гойдалки, горки, щоб можна було 
поуправлятися на спортивних приладді: турніку, 
бруссях. »
«Бажано, щоб на майданчику були хоча б прості 
спортивні елементи і для дітей і для дорослих. В 
мене є такий приклад: хлопчик був дуже слабий 
фізично, не міг ні разу віджатись. Він ходив з папою 
на дитячий майданчик і папа завдав йому приклад 
– став підтягуватись на турніку, хлопчик через дея-
кій час теж став гарно підтягуватись, віджиматись.»
Хлопчик 5 років: «я хочу щоб була гірка, карусель і 
іграшкова машина, щоб там можна було сидіти»
Виказування дітей на фокус-групі в школі с. Гречані  
Поди (всім по 7 років): « я люблю гойдалки, гірку 
», «я хочу щоб на майданчику була гірка для самих 
маленьких дітей і для дітей більш старшого віку », 
«я ходила з мамою на дитячий майданчик у городі 
і мені дуже сподобалась вінтажна гірка », «щоб для 
мого маленького братика були маленькі  гойдалки»
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Дослідницькі  
питання

Методи 
дослі-
дження

Джерела 
інформації / 
цільові групи

Результати дослідження

Чому саме в цьому 
селі громада ви-
рішила поставити 
майданчик, чому ця 
проблема важливіше 
інших?
Чи правильно ви-
брано місце для ди-
тячого майданчика?

кабінет-
не дослі-
дження 

Сайт грома-
ди Соціаль-
но-економіч-
ні проблеми 
та пропозиції 
їх вирішення
ДБН 360-92. 
Державні 
будівель-
ні  норми 
«Містобу-
дування. 
Планування 
і забудова 
міських і 
сільських 
поселень»

Встановлення дитячих майданчиків  с. Кряжове, с. 
Пологи, с. Красний   Під; в документі також зазначе-
но, що сільська громада розуміє про необхідність 
збереження села

3.23 При групах будинкiв треба передбачати озеле-
ненi дiлянки з дитячими iгровими майданчиками.

3.25в* На територiї районiв садибної забудови слiд 
передбачати розмiщення майданчикiв для iгор 
дiтей дошкiльного i молодшого шкiльного вiку та 
занять фiзкультурою, автостоянок для тимчасового 
зберiгання, майданчикiв для смiттєзбiрникiв загаль-
ного користування. Питомi розмiри майданчикiв 
для iгор дiтей та автостоянок допускається зменшу-
вати вiдносно показникiв, наведених у таблицi 3.2, 
але не бiльше нiж на 30%. 

інтерв’ю Батьки

просто меш-
канці

голова гро-
мади

спеціаліст з 
соціальних

депутат с. 
Кряжове

депутат с. 
Гречані Поди

«Ми вирішили поставити майданчик так, щоби він був 
під наглядом сусідів, щоб його не могли пошкодити. 
Наше рішення ми приймали разом. Також нам буде 
зручно тут прибирати це місто, упорядковувати» 
«Місто вибрано правильно, неподалік живе багато-
дітна  сім’я і у сусідів є діти. Мати багатодітної сім’ї 
завжди вдома, майданчик буде під наглядом. » 
«Мені відомо, що депутат села Кряжове вже разом 
з батьками дітей визначили місто під встановлення 
майданчика, та вже підготували його. »
«В селі Кряжове взагалі немає міста, де діти можуть 
збиратись разом , погратися , а таке місто дуже 
потрібно. До речі в селі немає ні школи, ні садочка, 
діти проводять своє дозвілля за заборами. Така 
ситуація не сприяє соціалізації та розвитку дітей. 
Почати з установлення дитячого майданчику – крок 
на користь дітей. »
«Дитячий майданчик встановити у нас запропону-
вала  голова, а ми раді. » «Майданчик будемо вста-
новлювати так, щоб він був під наглядом,  щоб був 
порядок, ніхто не зламав; зручно для дітей. В підбо-
рі  місця встановлення врахована думка мешканців, 
вибирали разом з людьми. »
«В Кряжовому нема дитячого майданчика, ні клубу, 
ні дитячого садочку та школи, тому саме в такому 
селі дуже є велика потреба в дитячому майданчи-
ку»
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Дослідницькі  
питання

Методи 
дослі-
дження

Джерела 
інформації / 
цільові групи

Результати дослідження

Чому прийнято рі-
шення витратити 
кошти саме на вста-
новлення дитячого 
майданчика в селі 
Крижане, а не вирі-
шення якоїсь іншої 
соціальної пробле-
ми?
Чи потрібна площад-
ка в селі Кряжове?

кабінет-
не дослі-
дження 

Конституція 
України

Стаття 23. Кожна людина має право на вільний 
розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 
порушуються права і свободи інших людей, та має 
обов’язки перед суспільством, в якому забезпечу-
ється вільний і всебічний розвиток її особистості.

інтерв’ю Батьки

просто меш-
канці

голова гро-
мади

спеціаліст з 
соціальних
питань

депутат с. 
Гречані Поди

депутат с. 
Кряжове

вчителька

дитина

«незалежно від кількості дітей в селі дитячій май-
данчик потрібно встановлювати обов’язково, тому 
що кожна дитина має право на щасливе дитинство, 
а це перш за все організація дозвілля. »
«Коли мої діти були маленькими, ми відчували, що 
дитячого майданчика нам дуже не вистачало, хай 
буде дітям місто, де вони будуть гратись і спілкува-
тись. »
«Майданчик подарив спонсор, він маленький і ми 
вирішили його встановити в маленькому селі, а 
саме в с. Кряжеве. Ми обов’язково зробимо май-
данчики у всіх селах, де є діти, трошки згодом, це 
ще два майданчика. А цей майданчик, що буде в 
селі Кряжове, ми плануємо укрупнити, добавити 
елементів, теж трошки згодом. »

«В наших селах, де є школи, дитячі садочки діти 
проводять своє дозвілля на майданчиках біля них, 
та ми вже маємо у всіх селах дитячі майданчики, 
окрім с. Кряжове, с. Пологи, с. Красний   Під. Це 
маленькі села, де зовсім не організоване дозвілля 
дітей, тому дуже є велика потреба встановлення 
дитячого майданчика. »
«Діти потребують уваги, дитячий майданчик по-
дарував спонсор, кошти будуть затрачені тільки 
на його встановлення, тому цей захід може бути 
реалізовано найбистріше, чим другі поліпшення, 
які потребують більше часу та коштів. Наприклад, 
освітлення вулиць ми запланували, але треба про-
ект, узгодження і т.д. – затяжний проект. »
«Біля мого двору є каченя, що я сам зробив і там 
гуляє вся дітвора, діти та їх батьки дуже чекають на 
майданчик. »
«Дитячі майданчики у віддалених селах навіть 
більш потрібні ніж у більш розвинутих селах , як 
Гречані Поди, бо там мамочці з дитиною взагалі 
нема куди піти. Якщо в селі є 2-3 дитини, то там 
повинно бути дитячому майданчику, бо є така про-
блема з дітьми з маленьких сіл: вони приходять у 
школу і виявляється, що не вміють спілкуватись, 
гратись, бігають, пхаються, товкаються, не можуть 
разом організувати гру, бо вони того не бачили. »
«ми хочемо дитячий майданчик»


