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Опитування проходило 25–29 березня 

У ньому взяли участь 12 019 U-репортерів віком 14–34 роки. 

 
Опитування «Місто, дружнє до молоді»  

 

Мета опитування: включення інтересів молодих людей різного рівня участі в житті 

громади до критеріїв дружності у програмі “Місто, дружнє до молоді”.  

✓ На Вашу думку, місто, дружнє до молоді – це те, в якому є? 
 
• Більшість U-репортерів вважає, що місто, дружнє до молоді – це те, в якому є 

працевлаштування для молоді – 61,9%, заходи та фестивалі для молоді – 55,6%, 
молодіжні центри та простори – 47%, доступне житло для молоді – 46%, неформальна 
освіта – 26% (рис 1). 

 
Рис. 1. Розподіл відповідей на запитання: «На Вашу думку, місто, дружнє до молоді – це те, в якому є», 
N=11 021 

 

• Чим молодшими є U-репортери, тим частіше вони відповідають, що міста, дружні до 
молоді – це ті, де проводяться заходи та фестивалі для молоді (14–17 років – 60,4%, 
18–19 років – 58,7%, 20–24 роки – 52,8%, 25–34 роки – 49%. 

• Чим старшими є U-репортери, тим частіше вони відповідають, що міста, дружні до 
молоді, – це ті, де є доступне житло для молоді (14–17 років – 35,9%, 18–19 років – 

44,2%, 20–24 роки – 51,7%, 25–34 роки – 55,5%. 
• Для вікової категорії 14–24 роки пріоритетними є працевлаштування, заходи та 

фестивалі, а для 25–34 роки – працевлаштування та доступне житло (рис. 2). 
 

 
 
Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання: «На Вашу думку, місто, дружнє до молоді - це те, в якому є», за віком 
N=11 021 
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✓ Чи готові Ви активно співпрацювати з місцевою владою, щоб 
зробити Ваше місто більш дружнім до молоді? 

 
• Активно готові співпрацювати з місцевою владою, щоб зробити місто більш дружнім до 

молоді, готові 63,2% U-репортерів, важко відповісти – 30,7%, ні – 6,1% (рис. 3).  
• У Києві спостерігається нижчий, ніж в інших регіонах, показник тих, хто готовий 

співпрацювати з місцевою владою, щоб робити місто більш дружнім до молоді (Київ – 
56%, Північ – 61,5%, Схід – 63,1%, Захід – 64,2%, Південь – 65,3%, Північ – 67,6%).  

 

 
 
Рис. 3. Розподіл відповідей на запитання: «Чи готові Ви активно співпрацювати з місцевою владою, щоб 
зробити Ваше місто більш дружнім до молоді?», макрорегіон, N=11 021 
 
 
 

Отже, 61,9% U-репортерів вважають, що місто, дружнє до молоді – це те, в якому є 
працевлаштування молоді, 63,2% готові співпрацювати з місцевою владою, щоб зробити 

місто більш дружнім до молоді. 


