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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ГРОМАДИ ДО 

ЦИВІЛІЗОВАНОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ СМІТТЯМ (НА 

ПРИКЛАДІ МІСТА СУМИ) 

 

Тригуб І.Р., студентка; СумДУ, гр. СР-51  

 

З 1 січня 2018 р. набуває чинності норма Закону «Про відходи», що 

забороняє захоронення неперероблених побутових відходів. Тим 

самим визначена необхідність сортування, впорядкування переробки 

та утилізації вторинної сировини. Виконання названої законодавчої 

норми вимагає комплексного рішення на рівні окремих громадян, 

зацікавлених підприємців, місцевого самоврядування, держави.  

За даними соціологічного опитування студентів м. Суми (20 юнаків 

та 20 дівчат) молодих людей хвилює кількість сміття в нашому місті 

(56 % через вплив на здоров’я людини, 22 % через естетичні 

міркування). Причому хлопців більше хвилює питання здоров’я, а 

дівчат – естетики. Однак коли доходить до дій, то переважна 

більшість (54 %) скаржаться на відсутність часу, що заважає їм 

сортувати належним чином та здавати на переробку використані речі. 

17 % скаржаться на відсутність інформації. 17% іноді вчиняють 

потрібні дії. Лише 5 % заявляють, що намагаються робити так, як 

належить. 5% опікуються проблемою сміття настільки, що 

обговорюють її з іншими, намагаються ініціювати потрібні зміни.  

Щодо наявної інфраструктури сортування, транспортування, 

переробки та утилізації, то був проведений аналіз відповідних 

відкритих даних в Інтернет, проведені спостереження на місцях, 

консультацій з експертами. З’ясовано, що на даний момент наявна 

інфраструктура м. Сум є незадовільною і менш розвиненою ніж у 

великих обласних центрах України.   

З використанням Інтернет-інструменту rada4you громадської 

мережі «Опора» апробована методика визначення зацікавленості 

народних депутатів питанням поводження з відходами. Методика 

потрібна для виявлення тих обранців, до яких краще звертатися по 

допомогу у вирішенні проблем відходів. Використовуватися ця 

методика може і для інших питань. 

Керівник: Купенко О.В., доцент кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій СумДУ  


