Проекти та дослідження - 2013 рік
1. Оцінка чисельності наркозалежних жінок репродуктивного віку та
наркозалежних вагітних жінок в Україні (на замовлення Представництва

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва проекту
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту

Координатор проекту

Склад дослідницької групи

Цільова(і) група(и)

Вибіркова сукупність
Складові діяльності

Статистична похибка
Термін проведення польових
робіт
Терміни виконання проекту
Відповідальний за заповнення

«Оцінка чисельності наркозалежних жінок репродуктивного віку та
наркозалежних вагітних жінок в Україні»
PSE women IDUs
ГО «Центр «Соціальний моніторинг» (далі – ЦСМ)
Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
№43133398 від 10.12.2012
Балакірєва О.М., голова правління ЦСМ,
Контакти: тел. (044) 280-83-05
e-mail: bon@ief.org.ua
Сазонова Яна, залучений працівник із УІСД ім. О.Яременка
Контакти: тел. (044) 501 50 75
e-mail: sazonova@uisr.org.ua
Балакірєва О.М., Бондар Т.В.
- науковий супровід проекту
- допомога в розробці протоколу дослідження та інструментарію
- контроль та координація за ходом дослідження в цілому
- участь у написанні аналітичного звіту за результатами дослідження
Сазонова Я.О.
- контроль за перебігом реалізації дослідження;
- проведення у навчальних семінарах щодо збору статистичних даних
необхідних щодо кількості жінок СІН;
- підготовка аналітичного звіту за результатами дослідження
Круглов Ю.В. – представник Українського центру контролю за соціальнонебезпечними захворюваннями МОЗ України
- проведення у навчальних семінарах щодо збору статистичних даних
необхідних щодо кількості жінок СІН
- допомога в налагодженні контакту із представниками регіональних
Центрів СНІД
- науковий супровід дослідження
Контакти: тел. 275-24-00
e-mail: genna@rambler.ru
жінки-СІН, включаючи споживачок ін’єкційних наркотиків репродуктивно
віку;
вагітні жінки-СІН, у тому числі ВІЛ-позитивні і ті, хто уже народив діт
(породіллі).
–
- збір статистичних даних в медичних установах
- вторинний аналіз даних соціологічних досліджень (BSS 2011)
- інтерв’ю із експертами
–
січень 2012 р. – квітень 2013 р.
листопад 2012 р. – травень 2013 р.
ПІБ: Сазонова Яна Олександрівна

паспорту

Посада: менеджер проектів
Контактна інформація: тел. (044) 501-50-75, e-mail: sazonova@uisr.org.ua

2. Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів
ін’єкційних наркотиків як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління

(на замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках
10 раунду реалізації програми «Побудова сталої системи надання
комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування догляду та підтримки
груп ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується за кошти Глобального
Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією)
Докладніше

Назва проекту
Коротка назва проекту
Організаціявиконавець
Замовник

Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Термін проведення

«Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних
наркотиків як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління»
BSS_IDU_2013
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках 10 раунду реалізації програми
«Побудова сталої системи надання комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування
догляду та підтримки груп ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується за кошти
Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
№ 02-2012-M&E-44/3 від 14 січня 2013 р.
Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних
досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Сазонова Я. О. – менеджер проектів ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.
О. Яременка», (044) 501-50-75, sazonova@uisr.org.ua
Балакірєва О. М. – науковий консультант проекту
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О. Яременка»,
(044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Сазонова Я. О. – розробка інструментарію, розрахунок показників
менеджер проектів ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-75, sazonova@uisr.org.ua
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних,
підготовка масиву даних для аналізу
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) (044)
501-50-75, ermolenko@uisr.org.ua
Залучені фахівці:
Піголенко І. – науковий консультант проекту
Епідеміолог від ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними
захворюваннями МОЗ України» Контакти: тел.: (044) 281-23-57
Споживачі ін’єкційних наркотиків
Групи СІН у вибраних містах та точках опитування
Всього опитано:
9502 СІН віком 14 років та старше
Регіони опитування:
29 міст України: Сімферополь, Севастополь (АР Крим), Біла Церква, Васильків
(Київська обл.), Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, ІваноФранківськ, Київ, Кіровоград, Луцьк, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне,
Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів,
Фастів (Київська обл.)
Біоповедінкове дослідження (опитування, тестування крові на ВІЛ та гепатит С;
відбір зразка «сухої краплини крові»)
Розрахунок національних показників
травень – жовтень 2013 р.

польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

Згідно договору: 14 січня – 23 грудня 2013 року
ПІБ:
Посада:
Контактна інформація:
Підпис

Горячева Ганна
фахівець з управління проектами сектору організаційнотехнічного забезпечення ГО «УІСД ім. О.Яременка»
(044) 501-50-75, ag@uisr.org.ua

3. Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають
сексуальні послуги за винагороду, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого
покоління» - Зондажне дослідження (на замовлення МБФ «Міжнародний

Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках 10 раунду реалізації програми
«Побудова сталої системи надання комплексних послуг з попередження ВІЛ,
лікування догляду та підтримки груп ризику та ЛЖВ в Україні», що
фінансується за кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією)

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва проекту
Організація-виконавець
Замовник

Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

«Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають сексуальні послуги за
винагороду, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління», компонент «Зондажне
дослідження»
zond_FSW_2013
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках 10 раунду реалізації програми
«Побудова сталої системи надання комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування, догляду
та підтримки груп ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується за кошти Глобального Фонду для
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
№ 03-2013-M&E-52/2 від 01.10.2013 р. та додаткова угода №1 до договору №03-2013-&E-52/2 від
03.12.2013 р.
Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.
Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.uа
Худик М. С. – фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О. Яременка», (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Балакірєва О. М. – науковий консультант проекту
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О. Яременка», (044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Бондар Т.В. – керівник проекту
директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.uа
Пиголенко Л. В. – координатор проекту, розробка протоколу, інструментарію,
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О. Яременка»
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних,
підготовка масиву даних для аналізу,
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) (044) 501-5075, ermolenko@uisr.org.ua
Арабська Ю. – первинна обробка анкет, кодування та введення даних,
завідувач сектору опрацювання первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних
досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua
Криворучко Є. – організація польових робіт,
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О. Яременка», (044) 501-50-75, j.krivoruchko@uisr.org.ua
Жінки комерційного сексу
Жінки, які протягом 6 місяців, надавали сексуальні послуги за винагороду
Всього опитано:
200 ЖКС віком 14 років та старше

Регіони опитування:
4 міста України: Донецьк, Львів, Полтава, Черкаси
Опитування ЖКС

Складові діяльності
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

4 грудня – 29 грудня 2013 р.
Згідно договору: 01 жовтня – 20 січня 2013р.
ПІБ: Худик Марина Степанівна
Посада: фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.
Яременка»
Контактна інформація: (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Підпис:

4. Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають
сексуальні послуги за винагороду, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого
покоління» - Формативне дослідження (на замовлення МБФ «Міжнародний

Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» в рамках 10 раунду реалізації програми
«Побудова сталої системи надання комплексних послуг з попередження ВІЛ,
лікування догляду та підтримки груп ризику та ЛЖВ в Україні», що
фінансується за кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва проекту
Організація-виконавець
Замовник

Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність

«Формативне дослідження щодо вивчення організаційної структури надання секс-послуг на комерційній
основі»
formative_FSW_2013
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках 10 раунду реалізації програми «Побудова
сталої системи надання комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування, догляду та підтримки груп
ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується за кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією
№ 03-2013-М&E-52/1 від 8 квітня 2013 року
Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.
Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Худик М. С. – фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.
Яременка», (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Балакірєва О. М. – науковий консультант проекту
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Бондар Т.В. – керівник проекту
директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.uа
Худик М. С. – координатор проекту, розробка протоколу, інструментарію
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ,
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-75,
ermolenko@uisr.org.ua
Романовська Л. С. – математична обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу,
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-75,
l_rom@ukr.net
Арабська Ю. – первинна обробка анкет, кодування та введення даних,
завідувач сектору опрацювання первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О. Яременка»
(044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua
Криворучко Є. – організація польових робіт,
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-75, j.krivoruchko@uisr.org.ua
Жінки комерційного сексу

Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

Жінки, які протягом 6 місяців, надавали сексуальні послуги за винагороду та ключові інформанти, що
володіють достовірною інформацією про цільову групу (ЖКС)
Всього опитано:
756 ЖКС віком 14 років та старше; 325 ключових інформантів (водії таксі, представники НУО,
співробітники Центрів СНІДу, бармени, офіціанти, ЖКС ін.)
Регіони опитування:
27 міст України: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград,
Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Сімферополь, Севастополь, Суми, Тернопіль,
Харків, Херсон, Хмельницький, Ужгород, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ, Біла Церква
- Картування точок роботи ЖКС
- Валідизація точок роботи ЖКС
- Опитування ЖКС
03 червня –29 липня 2013 р.
Згідно договору: 8 квітня – 30 червня 2013р., термін продовжено додатковою угодою до 30 вересня
2013 р.
ПІБ: Худик Марина Степанівна
Посада: фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»

Контактна інформація: (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Підпис:

5. Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають
сексуальні послуги за винагороду, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого
покоління» - BSS (на замовлення МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в

Україні» в рамках 10 раунду реалізації програми «Побудова сталої системи
надання комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування догляду та
підтримки груп ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується за кошти
Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва проекту
Організація-виконавець
Замовник

Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

«Моніторинг поведінки та поширеності ВІЛ-інфекції серед осіб, які надають сексуальні послуги за
винагороду, як компонент епіднагляду за ВІЛ другого покоління»
BSS_FSW_2013
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» (далі УІСД)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» рамках 10 раунду реалізації програми «Побудова
сталої системи надання комплексних послуг з попередження ВІЛ, лікування, догляду та підтримки
груп ризику та ЛЖВ в Україні», що фінансується за кошти Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом,
туберкульозом та малярією
№ 03-2013-M&E-52/2 від 01.10.2013 р
Бондар Т. В. – канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.
Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.uа
Худик М. С. – фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім.
О. Яременка», (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Балакірєва О. М. – науковий консультант проекту
канд. соціол. наук, голова правління ГО «Український інститут соціальних досліджень
ім. О. Яременка», (044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Бондар Т.В. – керівник проекту
директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.uа
Худик М. С. – координатор проекту, розробка протоколу, інструментарію
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка даних,
підготовка масиву даних для аналізу, (044) 501-50-75, l_rom@ukr.net
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
Єрмоленко Н. Ю. – розрахунок показників,
програміст ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», (044) (044) 501-50-75,
ermolenko@uisr.org.ua
Арабська Ю. – первинна обробка анкет, кодування та введення даних,

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
Відповідальний за
заповнення паспорту

завідувач сектору опрацювання первинної інформації, ГО «Український інститут соціальних
досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua
Криворучко Є. – організація польових робіт,
фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-75, j.krivoruchko@uisr.org.ua
Жінки комерційного сексу
Жінки, які протягом 6 місяців, надавали сексуальні послуги за винагороду
Всього опитано:
4806 ЖКС віком 14 років та старше
Регіони опитування:
26 міст України: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ,
Кіровоград, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Сімферополь, Севастополь,
Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Ужгород, Чернівці, Київ, Біла Церква
Опитування респондентів
Тестування респондентів на ВІЛ, гепатит С та забір СКК (у разі ВІЛ+)
Розрахунок національних показників
21 жовтня – 20 грудня 2013 р.
Згідно договору: 01 жовтня – 20 січня 2013р.
ПІБ: Худик Марина Степанівна
Посада: фахівець з управління проектами ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка»

Контактна інформація: (044) 501-50-75, m.hudik@uisr.org.ua
Підпис:

6. Профілактика ВІЛ серед підлітків груп ризику (MARA) (на замовлення

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір

Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

«Профілактика ВІЛ серед підлітків груп ризику»
MARA_Get_tested
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
№ 43149534 від 8 листопада 2013 року «Збір стратегічної інформації та
розвиток аналітичної роботи стосовно ризиків, уразливості і факторів, що
впливають на зміни у передачі і поширеності ВІЛ і в поведінці підлітків груп
ризику»
Бондар Т.В., канд. соціол. наук, директор ГО «Український інститут соціальних
досліджень ім. О. Яременка», (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Судакова А.В., фахівець з управління проектами сектору МіО соціальних
проектів, (044) 501-50-75, 067-983-20-63, a.sudakova@uisr.org.ua
- Балакірєва Ольга Миколаївна, канд. соціол. наук, голова правління ГО
«Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»,
науковий консультант (соціолог), (044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
- Сакович Олена Трофимівна, керівник проектів з питань профілактики
ВІЛ серед молоді Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні, (+380-44) 254 2450, 254 2439, (+ 380-44) 230-2514 ext.103,
osakovych@unicef.org

-

-

Прохоров Сергій, асистент відділу комунікацій Представництва
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, (+ 380-44) 5210125, 254 2439,
(+ 380-44) 230-2514 ext.718, Fax: (+380-44) 230 2506,
sprokhorov@unicef.org
Єрмоленко Наталія Юріївна, програміст ГО «Український інститут
соціальних досліджень ім. О. Яременка», ermolenko@uisr.org.ua

Генеральна
сукупність
Цільова (і) група(и)

--

учні 14–15 років шкіл-інтернатів (8–9 кл.), учні ПТНЗ (1-й курс) 16–17 років та
особи, які перебувають покарання у виховних колоніях 15-19 років
Вибіркова сукупність На І етапі опитано 333 учня ПТНЗ 1-го та 2-го та 117 учнів 8 та 9 класів шкілінтернатів I–III ступеня, дітей, які потребують соціальної допомоги (дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування) у п’яти містах опитування:
Донецьку, Києві, Маріуполі, Миколаєві, Одесі.
Вторинний аналіз даних зроблено серед 100 хлопців, які відбувають
покарання у виховних колоніях.
Складові діяльності
- Опитування учнів шкіл-інтернатів та ПТНЗ (самозаповнення формалізованого
запитальника методом групового опитування в навчальних аудиторіях)
- Вторинний аналіз даних серед засуджених виховних колоній за результатами
біоповедінкового дослідження «Моніторинг поінформованості, поведінки та
поширення ВІЛ-інфекції серед засуджених як компонент епіднагляду за ВІЛ
другого покоління» (2011 р.)
Статистична похибка Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних
вибірки
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять:
- Опитування учнів ПТНЗ: 3,21 – 5,35 відсотка.
- Опитування учнів шкіл-інтернатів: 6,00 – 10,00 відсотка.
Термін проведення
три етапи опитування:
польових робіт
1 етап – з 19 вересня по 15 жовтня 2013 року
2 етап – жовтень 2014 р.
3 етап – листопад 2015 р.
Терміни виконання
08.11.2013 – 14.12.2015
проекту
Відповідальний за
ПІБ: Судакова Анастасія Вячеславівна
заповнення
Посада: фахівець з управління проектами сектору МіО соціальних проектів
паспорту
Контактна інформація: (044) 501-50-75, 050-310-80-16, 067-983-20-63,
a.sudakova@uisr.org.ua
Підпис

7. Оцінювання ефективності надання соціальних послуг для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування (на замовлення Державної

навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад

«Оцінювання ефективності надання соціальних послуг для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування»
Orphans–2013
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
№75 від 04 жовтня 2013 р.
Бондар Т.В., директор ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.ua
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «ЦСМ»; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua
Савчук Л.С. – розробка інструментарію, організація та контроль збору первинної

дослідницької групи

інформації, менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75,
savchook@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІ СД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruсhko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Залучені співробітники:
Єрмоленко Н. Ю. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу, (050) 131-14-17, burn_n@mail.ru.
Цільова група
1) представники педагогічних колективів дитячих будинків та інтернатних
закладів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
2) прийомні батьки ПС та батьки-вихователі ДБСТ;
3) працівники обласних/районних/міських державних адміністрацій та служб у
справах дітей;
4) фахівці обласних/районних/міських ЦСССДМ, НГО, громадські діячі.
Вибіркова сукупність Всього опитано: 479 респондентів, з них:
 211 батьків ПС та ДБСТ;
 154 представників педагогічних колективів дитячих будинків та шкіл-інтернатів;
 61 фахівців обласних/районних/міських ЦСССДМ, НГО, громадських діячів;
 53 працівників обласних/районних/міських державних адміністрацій та служб у
справах дітей.
Регіони опитування: 27 територіально-обласних одиниці України – 24 області
(Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська
області), АР Крим та мм. Київ і Севастополь.
Складові діяльності
Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за стандартизованою
анкетою "віч-на-віч" за місцем роботи або проживання респондента
Термін проведення
03 грудня 2013 р. – 12 грудня 2013 р.
польових робіт
Термін проведення
4 жовтня 2013 – 31 грудня 2013 р.
проекту
Відповідальний
ПІБ
Савчук Любов
за заповнення
Посада
фахівець з управління проектами сектору досліджень
паспорту
дітей та молоді ГО «УІСД ім. О. Яременка»
Контактна інформація
т. (044)501–50–75, savchook@uisr.org.ua
Підпис

8. Формування економічної активності молоді (на замовлення Всеукраїнської

молодіжної громадської організації «Рада молодих підприємців України»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір

«Формування економічної активності молоді України»
Molod_2013
ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Рада молодих
підприємців України»
№ 6 від 18 жовтня 2013 р.

Керівник проекту

Бондар Т.В.. – директор УІСД ім. О. Яременка; (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.ua

Координатор
проекту
Склад
дослідницької
групи

Паладійчук Т.О.– фахівець з управління проектами сектору гендерних
досліджень
Савчук Л.С. – розробка інструментарію, організація та контроль збору
первинної інформації, написання аналітичної довідки, менеджер ГО
«УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, savchook@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12,
j.krivoruсhko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка
Романовська Л.С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу, (050) 131-14-17,
l_rom@ukr.net

Цільові групи
Вибіркова
сукупність

Складові діяльності
Термін проведення
проекту
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний
за заповнення
паспорту

Молодь України віком 15–35 років.
Всього опитано:
2509 представників молоді у віці 15–35 років (з них 1247 чоловічої та 1262
жіночої статі.
Регіони опитування:
26 територіально-адміністративних одиниць України – 24 області,
АР Крим, м. Київ
Метод отримання інформації:
індивідуальне інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондента.
червень – грудень 2013 р.
червень – липень 2013р.
ПІБ
Паладійчук Тетяна
Посада
фахівець з управління проектами «УІСД ім. О. Яременка»
Контактна інформація
tanya_opanasenko@ukr.net
Підпис

9. Соціальне самопочуття і умови життя людей літнього віку (на замовлення

ГО «Український центр соціальних реформ»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор

«Соціальне самопочуття і умови життя людей літнього віку"
«Літні_особи_2013» (Elder_people_2013)
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»
ГО «Український центр соціальних реформ»
Договір № 1/UNFPA/UKR/12/03 від 11 січня 2013р.
Бондар Т.В. –канд. соціол. наук, директор УІСД ім. О.Яременка,
bondar@uisr.org.ua, (044)501-50-76
Паладійчук Т.О. – менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044)501-50-75,

проекту
Склад
дослідницької групи

paladiychuck@uisr.org.ua
Паладійчук Т.О. – координація проекту, спеціаліст з управління проектами
УІСД ім. О.Яременка, paladiychuck@uisr.org.ua, (044)501-50-75
Балакірєва О.М. – наукове консультування, канд. соціол. наук, Голова
Правління УІСД ім. О.Яременка, (044)280-83-05, bon@ief.org.ua
Арабська Ю.В.– організація кодування та вводу даних в ПЕОМ, менеджер
УІСД ім. О.Яременка, (044)501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації,
менеджер УІСД ім. О.Яременка, (044) 451-68-12, j.krivoruchko@uisr.org.ua
Ганах Д.В. – організація та контроль збору первинної інформації, менеджер
УІСД ім. О.Яременка, (044) 451-68-12, d.ganah@uisr.org.ua
Залучені співробітники:
Єрмоленко Н.Ю.– математична обробка даних, програміст, burn_n@mail.ru

Генеральна
Сільське та міське населення України віком від 60 років та старше.
сукупність
Цільова (і) група(и)
Сільське та міське населення України віком від 60 років та старше.
Вибіркова сукупність Всього опитано:
1500 літніх жінок віком 60 років та старше;
306 чоловіків віком 60 років та старше.
Регіони опитування:
26 територіально-обласних одиниць України – 24 області, АР Крим та м. Київ.
Складові діяльності
Методи отримання інформації:
- індивідуальне інтерв’ю «віч-на-віч» за місцем проживання
респондента;
- фокус-групові інтерв’ю.
Термін проведення
26 лютого – 12 березня 2013 р.
польових робіт
Терміни виконання
11 січня – 30 березня 2013 р.
проекту
Відповідальний за
Паладійчук Тетяна Олександрівна
заповнення
Спеціаліст з управління проектів УІСД ім. О.Яременка
паспорту
paladiychuck@uisr.org.ua, (044)501-50-75
Підпис

10. Цілі розвитку після 2015 року – POST-2015

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

«Цілі розвитку після 2015 року – POST-2015»
POST2015
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»
Власним коштом
Бондар Т.В., директор ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.ua
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «ЦСМ»; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІ СД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruсhko@uisr.org.ua;

Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л.С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу, (044) 280-83-05, rom@ief.org.ua
Цільова група
5) населення України
6) учні 10-11 класів, студенти ПТНЗ
Вибіркова сукупність Всього опитано:
606 респондентів (8 категорій населення за родом діяльності)
587 учнів 10-11 класів, стдентів ПТНЗ

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Термін проведення
проекту
Відповідальний
за заповнення
паспорту

Регіони опитування: для населення 22 територіально-обласних одиниці України
АР Крим та м. Київ.
Для учнів – 20 територіально-обласних одиниць України
Метод отримання інформації:
- для населення - індивідуальне інтерв’ю "віч-на-віч" за місцем роботи
респондента
- для учнів – самозаповнення формалізованого запитальника методом
групового опитування в начальної аудіторії
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 2,45 – 4,08 відсотка
08-20 лютого 2013 р.

ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Горячева Ганна
фахівець з управління проектами сектору організаційнотехнічного забезпечення ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. (044)501–50–75, ag@uisr.org.ua

11. Ваша думка: вересень 2013

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець

Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

«Ваша думка: вересень 2013»
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення
України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту
економіки та прогнозування НАН України
vd_09_2013
ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут соціальних
досліджень імені О.Яременка» та відділом моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України»
Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»,
(044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
2007 респондентів віком від 18 і старше.
Регіони опитування:
26 адміністративно-територіальних одиниць України
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка
11-16 вересня 2013 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Горячева Анна
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076, ag@uisr.org.ua

12. Ваша думка: квітень 2013

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна
сукупність

«Ваша думка: квітень 2013»
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення
України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту
економіки та прогнозування НАН України
vd_04_2013

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут соціальних
досліджень імені О.Яременка» та відділом моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»,
(044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83
05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

Всього опитано:
2007 респондентів віком від 18 і старше, з них 1106 жінок і 901 чоловік.
Регіони опитування:
26 адміністративно-територіальних одиниць України
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1
: 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка
17-23 квітня 2013 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Горячева Анна
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076, ag@uisr.org.ua

13. Ваша думка: травень 2013

Докладніше
Назва проекту

Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна
сукупність
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка

«Ваша думка: травень 2013»
В межах постійного всеукраїнського моніторингу громадської думки населення
України, що проводиться Центром «Соціальний моніторинг» та Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка спільно з відділом
моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту
економіки та прогнозування НАН України
vd_05_2013

ГО «Центр «Соціальний моніторинг» спільно з ГО «Український інститут соціальних
досліджень імені О.Яременка» та відділом моніторингових досліджень соціальноекономічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Балакірєва О.М.– канд. соціол. наук, голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»,
(044) 280-83-05, bon@ief.org.ua
Дмитрук Д.А.– директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 280-83
05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Всього опитано:
2010 респондентів віком від 18 і старше.
Регіони опитування:
26 адміністративно-територіальних одиниць України
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення України методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1

вибірки
Термін проведення
польових робіт
Відповідальний за
заповнення паспорту

: 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34 – 2,24 відсотка
28 травня – 05 червня 2013 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Горячева Анна
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. 5015076, ag@uisr.org.ua

14. Думка киян – січень 2013

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

«Думка киян: січень 2013 року»
dk_01_13
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом

Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше
Всього опитано:
1211 респондентів віком від 18 і старше, що входять до складу 202 виборчих
дільниць (10 адміністративно-територіальних дільницях м. Києва)
Метод отримання інформації:
вуличне опитування дорослого населення м. Києва методом індивідуального
інтерв’ю ("віч-на-віч")
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,73–2,79 відсотка
15 – 18 січня 2013 р.

Криворучко Є.В.
Контактна інформація
Підпис

фахівець з проведення проектів
ГО «УІСІ ім. О. Яременка»
т. 451-68-12, j.krivoruchko@uisr.org.ua

15. Думка киян: березень 2013

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

«Думка киян: березень 2013»
dk_03_13
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044)
280-83-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Генеральна
сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність Всього опитано:
2006 респондентів віком від 18 і старше, які проживають за адресами, що
входять до складу 202 виборчих дільниць (10 адміністративнотериторіальних дільницях м. Києва)
Складові діяльності
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення м. Києва методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Статистична похибка Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних
вибірки
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34–2,24 відсотка
Термін проведення
13 – 19 березня 2013 р.
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
Криворучко Є.В.
фахівець з проведення проектів ГО «УІСІ ім. О.
заповнення
Яременка»
паспорту
Контактна інформація
т. 451-68-12, j.krivoruchko@uisr.org.ua
Підпис

16. Думка мешканців столиці – березень 2013

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова(і) група(и)

Вибіркова сукупність
Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

«Думка мешканців столиці – березень 2013»
fg_ kiev_2013
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»
власним коштом
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
+38 044 280 8305, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Бондар Т.В. – проведення фокус-групового опитування, робота з аналітичним
звітом
директор УІСД ім. О.Яременка, тел. (044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Криворучко Є.В. – рекрутінг учасників опитування, проведення
прескрінінгового опитування
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruthko@uisr.org.ua;
Кияни, які:
 Мають право голосувати на місцевих виборах в Києві.
 Голосували на минулих виборах до ВРУ.
 Мають намір голосувати на місцевих виборах (точно впевнені та скоріше
за все голосуватимуть).
 Можуть проголосувати (не відкидають такої можливості) за О. Попова на
виборах мера Києва.
 Проживають в різних районах міста.
64 особи (8 груп, 8 учасників в кожній групі)
- пошук рекрутером учасників, які відповідають параметрам, заданим у
технічному завданні
- опитування по скринінговій анкеті
- проведення фокус групового опитування
- написання аналітичного звіту за результатами проекту

2–11 березня 2013 року
27 лютого - 21 березня 2013 року
ПІБ
Посада
Контактна інформація
Підпис

Горячева Ганна
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка»
т. 5015076, ag@uisr.org.ua

17. Громадська дума мешканців Лісового масиву м. Києва: жовтень-листопад
2013 року

Докладніше
Назва проекту

«Громадська думка мешканців Лісового масиву м. Києва: жовтень-листопад 2013

Коротка назва
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна
сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність
Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

року»
Dk_lm_10_13
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua

Доросле населення віком від 18 і старше, які проживають в Лісовому масиві(1
адміністративно-територіальна дільниця м. Києва)
Всього опитано:
1003 респондентів
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення м. Києва методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34–2,24 відсотка
31 жовтня – 07 листопада 2013 р.

Криворучко Є.В.
Контактна інформація
Підпис

фахівець з проведення проектів
ГО «УІСІ ім. О. Яременка»
т. 451-68-12, j.krivoruchko@uisr.org.ua

18. Експрес опитування споживачів молочної продукції (на замовлення

Дочірнього підприємства «Лакталіс-Україна»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір

«Експрес-опитування споживачів молочної продукції»
MI_11_13
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»
Дочірнє підприємство «Лакталіс-Україна»
б/н від 21.11.2013

Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044)
280-83-05, rom@ief.org.ua
доросле постійне населення м. Київ, м. Одеса, м. Донецьк та м. Львів віком від
18 років та старше
Всього опитано:
804 респондента, в тому числі 362 чоловіка і 442 жінки
Регіони опитування:
м. Київ, м. Одеса, м. Донецьк та м. Львів
Метод отримання інформації:
Проведення індивідуальних інтерв’ю на вулиці поблизу торгових точок, місць
продажу молочної продукції за стандартизованою анкетою з використанням
карток для відповіді на окремі запитання анкети.
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних
від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 2,12–3,54 відсотка
18 – 23 листопада 2013 р.
18 листопада – 09 грудня 2013 р.
Криворучко Є.В.
Контактна інформація
Підпис

фахівець з проведення проектів
ГО «УІСІ ім. О. Яременка»
т. 451-68-12, j.krivoruchko@uisr.org.ua

19. Електоральні орієнтації та настрої киян: жовтень 2013 року

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
Організація-виконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор проекту
Склад дослідницької
групи

«Електоральні орієнтації та настрої киян: жовтень 2013 року»
dk_10_13
ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»
власним коштом
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «УІСД ім. О.Яременка»;
(044) 280-83-05, bon_smc@inet.ua
Дмитрук Д.А., директор ГО «ЦСМ», (044) 280-83-05, dmitruk_d@ukr.net
Балакірєва О.Н. – науковий консультант
к. соціол. н., голова правління УІСД ім. О.Яременка; (044) 280-83-05,

Генеральна сукупність
Цільова (і) група(и)
Вибіркова сукупність

Складові діяльності

Статистична похибка
вибірки
Термін проведення
польових робіт
Терміни виконання
проекту
Відповідальний за
заповнення паспорту

bon_smc@inet.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, sarkisian@uisr.org.ua;
Романовська Л. С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична
обробка даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», (044) 28083-05, rom@ief.org.ua
населення України віком від 18 років та старше

Всього опитано:
2005 респондентів віком від 18 і старше, які проживають за адресами, що входять
до складу 202 виборчих дільниць (10 адміністративно-територіальних дільницях
м. Києва)
Метод отримання інформації:
репрезентативне опитування дорослого населення м. Києва методом
індивідуального інтерв’ю ("віч-на-віч") за місцем проживання (1006 респондентів
та вуличне опитування (999 респондентів)
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від
0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,73–2,79 відсотка
18 – 24 жовтня 2013 р.

Криворучко Є.В.
Контактна інформація
Підпис

фахівець з проведення проектів
ГО «УІСІ ім. О. Яременка»
т. 451-68-12, j.krivoruchko@uisr.org.ua

20. Перехід від навчання до роботи – 2012/13 (на замовлення ГО «Український

центр соціальних реформ»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

«Перехід від навчання до роботи – 2012/13»
SWTS
Центр «Соціальний моніторинг»
ГО «Український центр соціальних реформ»
№1/40094585/0 від 15.11.2012 р.
Балакірєва О.М. – к. соціол. н., голова правління ГО «ЦСМ»; (044) 280-83-05,
bon_smc@inet.ua
Бондар Т.В., директор ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-76,
bondar@uisr.org.ua
Савчук Л.С. – розробка інструментарію, організація та контроль збору первинної
інформації, менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75,
savchook@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації

менеджер ГО «УІ СД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruсhko@uisr.org.ua;
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;
Романовська Л.С. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу
програміст відділу моніторингових досліджень соціально-економічних
трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
(044) 280-83-05, rom@ief.org.ua
Цільова група
Міська та сільська молодь України у віці 15–29 років
Вибіркова сукупність Всього опитано:
–

2924 домогосподарства;

–

3526 респондентів.

Регіони опитування: 26 територіально-обласних одиниці України – 24 області
(Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська
області), АР Крим та м. Київ.
Складові діяльності

Метод отримання інформації:
індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента

Термін проведення
польових робіт
Термін проведення
проекту
Відповідальний
за заповнення
паспорту

29.01.2013 р. – 28.02.2013 р.
16 листопада 2012 р. – 28 лютого 2013 р.
ПІБ
Посада
Контактна інформація

Савчук Любов
менеджер ГО «УІСД ім. О. Яременка»
т. (044)501-50-75, savchook@uisr.org.ua

Підпис

21. Товарний знак «Львівське» (на замовлення ТОВ «Крилова і Партнери»)

Докладніше
Назва проекту
Коротка назва
проекту
Організаціявиконавець
Замовник
Договір
Керівник проекту
Координатор
проекту
Склад
дослідницької групи

«Товарний знак «Львівське»
TZ_Lvivske_2013
ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»
ТОВ «Крилова і Партнери»
№ 06/04 від 15.04.2013
Бондар Т.В. – канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Бондар Т.В. – канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Бондар Т.В. – координація проекту,
канд. соціол. наук, директор ГО «УІСД ім. О. Яременка»,
(044) 501-50-76, bondar@uisr.org.ua
Арабська Ю.В. – організація кодування та вводу даних в ПЕОМ
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 501-50-75, arabscaya@uisr.org.ua;

Ганах Д.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «ЦСМ», (044) 451-68-12, d.ganah@uisr.org.ua;
Криворучко Є.В. – організація та контроль збору первинної інформації
менеджер ГО «УІСД ім. О.Яременка», (044) 451-68-12, j.krivoruchko@uisr.org.ua;
Єрмоленко Н. – розробка масиву вводу даних в ПЕОМ, математична обробка
даних, підготовка масиву даних для аналізу, програміст.
Цільові групи
1. Населення 6 міст України (м. Київ, м. Львів, м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м.
Харків, м. Донецьк) віком від 18 до 65 років та матеріальним становищем
вище середнього;
2. Продавці 6 міст України (м. Київ, м. Львів, м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м.
Харків, м. Донецьк) віком від 18 до 65 років.
Вибіркова сукупність Всього опитано:
– 1715 респондентів серед населення (807 чоловіків і 908 жінок),
– 300 респондентів серед продавців (47 чоловіків і 253 жінки).
Регіони опитування:
6 міст України (м. Київ, м. Львів, м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м. Харків, м.
Донецьк)
Складові діяльності
Метод отримання інформації:
- індивідуальне інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондента.
- індивідуальне інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем роботи респондента
(продавця).
Термін проведення
25 квітня – 3 травня 2013 р.
польових робіт
Термін проведення
15 квітня – 16 травня 2013 р.
проекту
Відповідальний за
ПІБ
Ганах Дмитро Вячеславович
заповнення
Посада
менеджер ГО «ЦСМ»
паспорту
Контактна інформація
(044) 451-68-12, d.ganah@uisr.org.ua
Підпис

