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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ
Проект «Український фронтир: виклики для Таврії» є ініціативою, розпочатою
громадською організацією «Центр міжнародної безпеки» (ЦМБ) за підтримки Фонду
Конрада Аденауера в Україні у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів
України. Він є продовженням проекту «Український фронтир: виклики для
Закарпаття та Причорномор’я», який був реалізований в минулому році.
Метою проекту є визначення актуальних загроз та викликів в південних
регіонів України; напрацювання рекомендацій щодо зменшення визначених
деструктивних впливів і підвищення якості управління (good governance) на рівні
районів (громад), місцевої та центральної влади.
Протягом жовтня-листопада 2020 року представники ЦМБ і Фонду Конрада
Аденауера в Україні вивчали проблеми, які хвилюють населення Херсонської
(Херсон, Нова Каховка, Скадовськ) та Запорізької (Запоріжжя, Бердянськ,
Енергодар, Мелітополь) областей.
Польовий етап проекту включав кількісне та якісне соціологічне дослідження
(анкетне опитування та глибинні інтерв'ю). Вибірка для анкетних опитувань серед
населення – квотна, статевовікова, репрезентативна для населення регіону, в
якому проводилось дослідження; для експертів – цільова (представники організацій
громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, центральних та місцевих органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, працівники сфери освіти та
культури). Загальна кількість оброблених анкет – 1000 шт. (500 анкет для кожного
досліджуваного регіону). Виконавець – компанія «Центр прикладних досліджень».
У результаті були розроблені карти проблем для кожного досліджуваного
регіону та відповідних районів. Дані систематизовані за наступними категоріями:
− Системні проблеми регіону;
− Безпекові виклики;
− Економічні проблеми;
− Загрози інформаційному середовищу;
− Зовнішньополітичні впливи;
− Локальні проблеми.
Дослідження виконано на методології проекту «Паспорт безпеки України», що
ЦМБ реалізовував в 2017-2019 рр., із врахуванням «Методичних рекомендацій
щодо оцінки ризиків виникнення конфліктів у громадах, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту», розроблених Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України в 2018 р.
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УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТИР: ВИКЛИКИ ДЛЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Системні проблеми регіону
Однією з найактуальніших проблем Запорізької області залишається
несприятлива економічна ситуація (що підтвердили 17,4% респондентів). Це
виражається у відсутності модернізації великих підприємств та їхньому закритті
(наприклад, «Запоріжтрансформатор»); труднощах ведення малого і середнього
бізнесу; скороченні робочих місць. Через кризове становище промисловості
погіршується товарно-експортна спеціалізація області; знижується частка продукції
машинобудування. На стан економіки в області вплинули і негативні наслідки від
поширення COVID-19 та запровадження карантинних обмежень. 30,1% опитаних
мешканців регіону стикнулися зі зменшенням робочого навантаження; 19% заявили
про вихід у неоплачувану відпустку; 10,6% респондентів втратили робочі місця у цей
період. При цьому заходи з боротьби з епідемією коронавірусної інфекції на
державному і місцевому рівнях більшістю опитаних (71%) оцінюються як частково
або повністю неефективні.
Водночас погіршення соціально-економічних умов життя спричиняє
поширення явища трудової міграції серед місцевого населення (згідно з
опитуваннями, лише 35,8% респондентів заявили, що не бажають їхати на роботу
за кордон; а близько 40% у сукупності або розглядають такий варіант, або вже
мають відповідний досвід).
Пов’язаною з економічними негараздами проблемою є вплив великих
фінансових груп («Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, ПАТ «Запоріжсталь» групи
«Метінвест», що входить до складу «СКМ» Ріната Ахметова) на діяльність місцевої
влади, рішення якої вони використовують для отримання економічних преференцій
(наприклад, передання на баланс міста об’єктів соціальної інфраструктури, які
раніше належали промисловим підприємствам).
Не менш важливою проблемою для області є тяжка екологічна ситуація, яка
погіршується як через масштабні викиди шкідливих речовин із заводів, так і через
неефективність державної політики у вирішенні цього питання. Понад третину
(34,4%) опитаних респондентів оцінюють стан екології в області як поганий, а майже
чверть (24,9%) – як катастрофічний. Тематика екологічного становища регіону
стимулює активізацію діяльності місцевих громадських організацій, які постійно
влаштовують еко-мітинги і демонстрації, взаємодіють із місцевими депутатами та
керівниками підприємств задля привернення уваги до екологічних проблем і
розробки шляхів їхнього вирішення. Утім, поки що проблема забруднення
навколишнього середовища повноцінно не вирішується ані на обласному, ані на
загальнодержавному рівнях.
Внутрішні системні проблеми області співвідносяться зі слабкістю і
фрагментарністю місцевої влади, що може позначитися на її спроможності до
адекватних дій у разі загострення політичної ситуації або активізації агресії з боку
РФ (з огляду на близькість області до окупованого Криму та лінії розмежування на
Донбасі). Загалом же політичний «ландшафт» Запорізького регіону демонструє
потенційні ризики в умовах укріплення позицій проросійськи налаштованих
політичних сил (зокрема, «Опозиційної платформи – За життя»), які здобули
значний відсоток мандатів під час місцевих виборів восени 2020 року. Негативною
тенденцією є монополізація влади на місцях (у районних центрах) окремими
представниками олігархічних груп, які задля цієї мети викуповують «франшизи»
популярних серед місцевого населення політичних партій. На загал політичні сили
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на місцях (голови ОТГ, депутати місцевих рад) традиційно користуються більшої
популярністю, аніж центральна влада – довіра населення до місцевої влади в
Запорізькій області становить 40,7%.
Попри деякі позитивні тенденції на початку запровадження реформи
децентралізації в області, на місцевому рівні спостерігається зменшення
асигнувань місцевим бюджетам з одночасним збільшенням зони їх
відповідальності. Така ситуація призвела до того, що м. Запоріжжя вже другий рік
поспіль має дефіцитний бюджет. Наразі гостро стоїть питання щодо концепції
продовження реформи децентралізації з чітким розподілом повноважень на місцях
у новостворених районних радах, які мають вирішувати проблеми населених
пунктів. Загалом результати опитування свідчать про те, що третина респондентів
(30,3%) вбачають суттєві позитивні зміни від реформи децентралізації в регіоні; у
той час як 36,8% говорять про відсутність суттєвих трансформацій.
Проблеми спостерігаються й у напрямку медичної реформи, другий етап якої,
на відміну від першого, сприймається населенням як цілковито провальний. Це
підтверджується і результатами соціологічного опитування, де майже половина
респондентів (46,9%) зазначила про погіршення якості медичних послуг у своїх
населених пунктах. У Запоріжжі на початку 2020 року залишилися без фінансування
станції переливання крові, протитуберкульозні диспансери та лікарні з
інфекційними відділеннями; відбулося різке скорочення штату відповідних установ.
Крім того, більше третини опитаних респондентів (35,6%) стикалися з проявами
корупції в медичних закладах.
Безпекові виклики для Запорізького регіону
На загал, як в обласному центрі, так і в районах відчуття особистої безпеки
громадян залишається скоріше задовільним. У самому Запоріжжі робота поліції не
викликає нарікань; у районних центрах присутня достатня кількість бойових
підрозділів Національної гвардії, морської піхоти, прикордонників; за останні роки
покращився стан освітлення вулиць у темний час доби.
Разом з тим, Запорізька область не перший рік продовжує входити до п’ятірки
регіонів України з найвищим рівнем злочинності. У цьому контексті однією з
найбільш актуальних проблем області є наркозлочинність, яка особливо
проявляється на місцях через низьку кількість профілактичних заходів щодо
інформування населення і проблеми з кадровим забезпеченням поліції.
Не менш вагомою для області залишається і проблема неконтрольованого
обігу зброї, яка подекуди використовується під час суперечок місцевих
кримінальних елементів та навіть у побутових конфліктах. Ризики посилення
проросійських і сепаратистських настроїв на території області на сьогодні
залишаються на низькому «латентному» рівні; вони здебільшого маргіналізовані та
не впливають суттєво на суспільно-політичну ситуацію в регіоні, як це було в 20142015 роках (у цей період в обласному центрі та віддалених районах відбувалися
численні виступи та демонстрації проти мобілізації населення до лав ВСУ). На
сьогодні в області також майже не фіксується активна діяльність проросійських
парамілітарних груп (зокрема, «Радомир»), але деякі їхні представники знаходяться
в структурах, що наближені до місцевих осередків проросійських політичних сил
(«Опозиційна платформа – За життя»). Тим не менше, наявний потенціал
проросійських рухів зберігається насамперед у південних районах області,
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що створює ризики в умовах наближеності цих територій до окупованого Криму та
зони проведення бойових дій у Донецькій області.
У Запорізькій області фактично відсутнє протистояння на релігійному
підґрунті через повсюдне домінування Української православної церкви
Московського патріархату (УПЦ МП), яке активно підтримується представниками
місцевого політичного істеблішменту та підприємництва. З огляду на це,
православна церква України (ПЦУ) не користується популярністю – за весь час до
її лав з УПЦ МП перейшло лише кілька приходів.
У регіоні відсутні конфлікти на етнічному ґрунті. Регіон багатонаціональний наявна велика кількість представників різних етнічних і національних меншин
(татари, болгари, вірмени тощо), які довгий час мирно проживають на цій території.
Суперечки між представниками різних етнічних або національних меншин не є
системними – вони поодинокі, трапляються переважно на побутовому рівні. Інколи
виникають штучні спроби переведення відповідних суперечок у міжетнічний
конфлікт (наприклад, раніше виникали спекуляції на проблематиці болгарського
населення у Північному Приазов’ї), однак вони не були успішними.
Рівень протестних настроїв населення залишається на низькому рівні.
Безпосередньо у Запоріжжі можуть проходити мітинги еко-активістів, які в
розрахунку на загальну кількість мешканців у місті не є масовими (на останній такий
мітинг вийшло менше 1% населення Запоріжжя), хоча тематика для місцевих
жителів залишається достатньо актуальною. Між тим, потенціал для посилення
протестних настроїв населення у майбутньому зберігається, зокрема через питання
подальшого погіршення соціально-економічної ситуації в регіоні.
У Запорізькій області фінансуються і достатньо ефективно працюють
програми соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО. Серед них
спостерігається попит на реалізацію додаткових освітніх програм і курсів
підвищення кваліфікації. Повноцінно працюють і програми, спрямовані на
психологічну реабілітацію ветеранів за рахунок відвідування ними спеціальних
санаторіїв, роботи з психологами-волонтерами тощо. В області за сприяння
місцевих волонтерських організацій планується на базі шпиталю ветеранів війни
відкриття центру психологічної реабілітації учасників АТО/ООС. Разом з тим,
нагально стоїть питання подальшої узгодженої діяльності місцевих активних
спільнот ветеранів АТО, серед яких спостерігаються певні розколи через
політичні орієнтації різних ветеранських таборів. Ветеранські спільноти в
районах діють здебільшого на засадах патріотичного виховання (у Мелітополі та
Енергодарі активно проводиться інформаційна робота, зокрема у школах, з метою
формування позитивного образу ветерана війни).
Програми забезпечення земельними ділянками ветеранів у регіоні
реалізуються достатньо повільно через передання землі від держави місцевим
громадам та випадки блокування відповідного процесу представниками місцевих
органів влади. Ветерани АТО у Бердянську стикаються з проблемами отримання
земельних ділянок через питання їх можливого входження у двокілометрову
прибережну захисну смугу. Разом з тим, частина ветеранів області вже отримала
свої земельні ділянки, інші ж поки що перебувають на стадії розробки земельної
документації. Дещо кращою є ситуація із забезпеченням житлом ветеранів та членів
їхніх родин – квартири купуються за кошти обласного бюджету, діють програми
доступного кредитування.
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Проблеми економічного характеру
Запорізька область становить собою аграрно-промисловий регіон, бюджет
якого наповнюється переважно за рахунок роботи великих підприємств. Вагомою
залишається частка тіньової економіки у регіоні, зокрема в тих секторах, де
спостерігаються значний обіг готівкових коштів.
Результати опитувань свідчать, що основний прибуток населення
складається з офіційної зарплатні (56,6%), а також пенсій і соціальних виплат
(29,5%). Середня заробітна платня по області, яку отримують «у руки», становить
майже 10 тис. грн; в обласному центрі – 12 тис. грн (однак з початком карантину
відповідні показники почали знижуватися).
За умов поширення COVID-19 усі галузі економіки області зазнали
негативного впливу: відбулося закриття багатьох малих підприємств; ключові
виробництва змушені були переходити на скорочений режим роботи. Найбільше від
жорстких карантинних заходів навесні 2020 року постраждали сфера надання
послуг, транспорт, розважальний сектор, ресторанний бізнес. Весняний локдаун
боляче вдарив також по виробниках сільськогосподарської продукції через повне
закриття продовольчих ринків.
Унаслідок цього спостерігаються суттєві недобори податків у бюджетах
багатьох громад області; падіння прибутків та купівельної спроможності
громадян; скорочення робочих місць у сфері обслуговування і торгівлі, на
підприємствах («Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», підприємство «Іскра»).
Такий стан справ позначається на подальшій трудовій та «інтелектуальній» міграції
кваліфікованих кадрів як до інших міст України (Київ, Дніпро, Харків), так і за кордон
(люди виїжджають на заробітки та навчання до Польщі, Чехії, Німеччини).
Зустрічаються і випадки виїзду населення на заробітки до Росії, однак вони є не
такими поширеними порівняно з минулими роками.
Проблеми економічного характеру в області ускладняються масовою
орієнтацією підприємств на російські ринки до 2014 року. Попри спроби
виробництв переорієнтуватися на Європу, не всі місцеві підприємці задоволені
таким станом речей через необхідність відповідати більш високим стандартам і
підвищувати конкурентоспроможність своєї продукції. Наразі економічна залежність
від Росії в регіоні зберігається – РФ входить у п’ятірку основних торговельних
партнерів Запорізької області.
Взагалі регіон стикається з проблемою відсутності значних перспектив
розвитку з точки зору інвестиційної привабливості. Така ситуація пояснюється як
наявністю корупційних схем, що ускладнюють ведення підприємницької діяльності
для потенційних інвесторів, так і розташуванням області в небезпечній близькості
до лінії фронту.
Загрози інформаційному середовищу
Інформаційне середовище Запорізької області представлене регіональними
ЗМІ з чіткою ієрархією. Одна частина місцевих телеканалів є комунальною та
належить міськрадам (зокрема, телеканал «Z»), інша – є приватною і
підконтрольною керівництву великих підприємств («TV5», «Південь»). Серед
друкованих ЗМІ у Запоріжжі виходить декілька газет: «МІГ», яка позиціонується як
незалежна; «Запорізький пенсіонер», що входить до медіахолдингу «Запоріжсталі».
Аналогічною є ситуація з телеканалами та друкованими виданнями в районних
центрах. Загалом спостерігається погіршення ситуації з регіональними
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друкованими ЗМІ за останній час – ще у 2017 році в Запоріжжі було ліквідовано
комунальне підприємство «Преса», через яке організовувалося багато місцевих
газет.
У регіоні подекуди виникають випадки з перешкоджанням журналістській
діяльності, переважно за рахунок відсутності комунікації з боку міської влади з
представниками опозиційних інформаційних видань.
Однією з головних проблем інформаційного середовища області є наявність
районів, зокрема на кордоні з Донецькою областю (Розівський, Більмацький,
частково Новомиколаївський), де практично не працює українське телебачення
(після відключення супутникового сигналу з 1 січня 2020 року), натомість
транслюється телебачення т. зв. «ДНР». Значна частина населення у східних
районах та сільській місцевості (до 40%) віком за 40 років активно переглядає
російські телеканали через супутникове телебачення.
Разом із тим, серед джерел інформації, яким довіряють найбільше, на
першому місці знаходяться саме всеукраїнські телеканали (про це повідомили
51,7% респондентів); соціальним мережам довіряє майже третина опитаних
(30,9%); довірою користуються і всеукраїнські Інтернет-ЗМІ (26,9%). У цей же час
рівень довіри до закордонних ЗМІ не перевищує 2,5%.
Окрім російського контенту через телевізійні екрани, місцеве населення
продовжує користуватися російськими соціальними мережами («В контакті»,
«Однокласники»), однак після офіційної заборони їх використання популярність
відповідних ресурсів суттєво впала. При цьому майже 40% опитаних вважають
відповідну заборону необхідним кроком для захисту держави, водночас 34,8%
респондентів розцінюють таке рішення як помилкове, що призводить до обмеження
прав громадян.
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Зовнішньополітичні настрої жителів регіону
Населення Запорізької області демонструє переважно низьку зацікавленість
зовнішньополітичними процесами України.
Якщо у 2014 році в різних районах регіону могли відбуватися проросійські
мітинги, на цей час ставлення до Росії та її політики відносно України зазнало
певних трансформацій. В області з’явилася велика кількість переселенців з
Криму та Донбасу, що на побутовому рівні вплинуло на переосмислення подій, які
відбувалися з 2014 року. Однак, попри зниження частки активних проросійськи
налаштованих громадян, зберігається достатньо значна кількість населення,
переважно старшого віку, яка тяжіє до зближення з РФ і повернення колишніх
зв’язків. Це стосується як питань торговельно-економічного характеру, так і
побутового рівня відносин (наприклад, можливостей безперешкодного відвідування
родичів, які мешкають у Росії).
Питання війни на Сході України для населення Запоріжжя не виступає суттєвим
тригером для можливого загострення суспільних конфліктів – здебільшого місцеві
жителі демонструють «втому» від усього, що пов’язано з війною. Разом з тим,
на місцевому рівні тематика війни і миру, а також питання врегулювання відносин з
РФ час від часу використовуються проросійськими політичними силами задля
спекуляцій і мобілізації електорату у передвиборний період.
Підтримка зовнішньополітичного курсу України до ЄС і НАТО в Запорізькій
області, хоча і зросла за останні роки, проте залишається нижчою, аніж відповідні
середні показники по Україні. За вступ України в НАТО на референдумі
проголосували б 31,7% респондентів; проти – 20,2%; не голосували б – 18,8%.
При цьому доволі значний відсоток опитаного населення (29,4%) не визначився у
ставленні до цього питання, що створює потенціал для трансформації громадської
думки на майбутнє.
Головною причиною низького рівня підтримки вступу України в НАТО є
відсутність системної інформаційної політики держави у південних регіонах
України. Серед пересічних мешканців області, зокрема тих, що споживають
російський контент, все ще присутні стереотипи і міфи щодо НАТО і ЄС, нав’язані
російською пропагандою. Значна частина населення (до 45%) виступає, якщо не за
зближення з РФ, то за підтримку позаблокового статусу України.
Локальні проблеми регіону
Мелітополь. Географічне розташування Мелітополя (південно-західна
частина Запорізької області) несе за собою певні безпекові ризики – місто
вважається так званими «воротами» до Криму; має відносну близькість до лінії
проведення бойових дій (200 км до лінії розмежування).
Задоволення населення Мелітополя реформами залишається низьким.
Зокрема, другий етап реформи у сфері охорони здоров’я вважається невдалим і
незавершеним. У контексті реформи правоохоронної системи також
спостерігається невдоволення – для Мелітополя все ще залишається актуальною
проблема відсутності патрульної поліції (замість неї цю функцію виконує
Нацгвардія), що впливає на безпеку в місті. Найкраще мешканцями розцінюється
реформа децентралізації, з початком якої місто зазнало позитивних трансформацій,
зокрема за рахунок залучення європейських кредитів на благоустрій (відбулася
реконструкція шкіл і дитсадків, відкрився басейн, відремонтовані дороги,
покращилося освітлення вулиць).
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Основні економічні проблеми міста пов’язуються із втратою російського
ринку збуту товарів, на який до 2014 року було зорієнтовано 80% місцевого
середнього та малого бізнесу. Як наслідок, частина підприємств міста закрилася,
інша – переорієнтувалася на європейські ринки. Такий стан справ використовується
місцевими проросійськими політичними силами у спекуляціях щодо необхідності
відновлення торговельних відносин з РФ. Негативними є наслідки для економічного
сектору від запровадження жорстких карантинних обмежень на період поширення
пандемії COVID-19 (у місті відбулося закриття малих підприємств, зокрема у сфері
послуг). Незадовільне економічне становище сприяє відтоку місцевого населення
за кордон (до країн Європи, подекуди до Росії та навіть Китаю).
Іншою проблемою в місті є злочинність: її рівень хоч і не перевищує показників
як обласного центру, проте є достатньо високим через активізацію місцевих
кримінальних елементів. Місцевих мешканців також хвилює незадовільний стан
екології через шкідливі викиди з великих підприємств.
Поляризація щодо політичних питань і проросійські настрої серед місцевого
населення були досить відчутними в Мелітополі у 2014-2015 роках, однак саме тоді
активізувалася проукраїнська громадськість. На сьогодні в місті можуть проходити
провокативні заходи (зокрема, акції «Безсмертний полк»), організовані місцевими
проросійськими політичними силами. Місцева влада реагує на них посиленням
патрулювання правоохоронних органів та проведенням українських культурних
заходів. Попри це, на ментальному рівні зміни у свідомості та проукраїнській позиції
людей відбуваються достатньо повільними темпами. Більшість населення є
аполітичною та демонструє загальну втому від риторики, пов’язаної з війною,
окупацією, питанням постачання води до Криму тощо.
Відповідні питання залишаються актуальними лише для окремих категорій
населення, передусім, військовослужбовців і кримських татар. Останні мешкають у
Мелітополі у великій кількості (близько 10 тис. осіб) нарівні з іншими численними
національностями; займають активну проукраїнську позицію; займаються
волонтерством; беруть участь у бойових діях та в укріпленні кордону з окупованим
Кримом (на пункті пропуску «Чонгар» раніше діяв кримськотатарський батальйон).
Енергодар. Особливістю економічного становища Енергодару є розташування
на його території Запорізької АЕС (ЗАЕС), що виступає містоутворюючим
підприємством. ЗАЕС дає до 80% наповнення бюджету міста, забезпечуючи
робочими місцями близько 11 тис. жителів Енергодару (із 54 тис. загалу населення).
Серед інших великих підприємств, які наповнюють місцевий бюджет, є Запорізька
ТЕС та «Атоменергомаш» – машинобудівний підрозділ державної корпорації з
атомної енергії «Енергоатом».
В умовах ризиків, пов’язаних з монопрофільністю міста, Енергодар
потребує залучення інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу. Крім того,
для ЗАЕС залишаються актуальними виклики, пов’язані з переходом на збірку
ядерного палива компанії “Westinghouse”, замість російських. Не менш важливим є
і питання впливу роботи вищезгаданих виробництв на навколишнє середовище
(підтримка радіаційного фону в межах норми; безпечне зберігання золо-шлакових
відходів тощо).
У процесі реалізації реформи децентралізації Енергодар втратив статус
міста обласного значення та увійшов до Василівського району з
адміністративним центром у м. Василівка. На сьогодні в Енергодарі відчутні деякі
позитивні зміни в напрямі благоустрою міста (ремонт доріг, висадження дерев),
однак при цьому залишаються питання щодо цільового використання бюджетних
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коштів місцевою владою (через це рівень довіри до колишнього мера міста і його
команди є низьким).
Для мешканців Енергодару також залишаються актуальними проблеми з
роботою місцевих комунальних підприємств: у минулому були прецеденти з КП
«Тепловодоканал», пов’язані з питаннями заборгованості та розрахунками тарифів.
Передання в комунальну власність спеціалізованої медико-санітарної частини
також у свій час супроводжувалося проблемами і громадськими заворушеннями.
Містяни негативно оцінюють реалізацію медичної реформи вторинної ланки через
несвоєчасність проведення тендерних закупівель, проблеми з відкриттям
гемодіалізного центру, можливі схеми з «відмиванням» коштів при будівництві чи
ремонті медичних закладів.
На відчуття особистої безпеки та комфорту в Енергодарі впливають проблеми,
пов’язані з відсутністю освітлення в деяких районах міста та зростанням
кількості ДТП за останній час, що ускладнюється недостатньою оперативністю та
ефективністю роботи місцевої поліції (20% посад залишаються до цього часу
вакантними). Поширеною є міграція молоді з міста через відсутність перспектив
професійної самореалізації (брак робочих місць поза межами АЕС, низька заробітна
платня) та через відсутність конкурентного ринку житла.
У контексті впровадження перспективних для міста ініціатив та проєктів серед
місцевих громадських організацій є попит на посилення ефективності в
комунікації та координації з органами місцевого самоврядування.
Серед місцевого населення зустрічаються проросійські настрої та присутня
радянська ментальність. Значна частина мешканців переглядає російські та
російськомовні канали через супутникове телебачення. Взагалі суспільство на
місцевому рівні є достатньо поляризованим щодо питань прихильності до тієї чи
іншої політичної сили, при цьому люди сприймають політичні питання через призму
побутового життя, зокрема, у контексті бажання відновлення контактів з РФ з огляду
на родинні зв’язки. Між тим, суттєвих суперечностей на цьому підґрунті серед
мешканців міста не спостерігалося з 2014 року.
Бердянськ. Місто знаходиться на північному узбережжі Азовського моря;
місцеве населення чисельністю 110 тис. осіб займається здебільшого наданням
послуг з розміщення та обслуговування туристів. З огляду на цю специфіку, поточні
проблеми для Бердянська передусім стосуються негативних економічних наслідків
для місцевого бізнесу через поширення пандемії COVID-19.
Запровадження карантинних заходів припало на початок курортного сезону в
Бердянську (який триває з травня до вересня), через що в поточному році не було
стандартного напливу туристів. Облаштовані бази відпочинку (готелі й санаторії)
постраждали від обмежувальних заходів менше, у той час як дрібний бізнес (ФОПи),
що зазвичай здає приватне житло для відпочивальників, зазнав значних збитків.
Деякі бази відпочинку взагалі не відкривалися; не працювали дитячі табори; не
проводилися ярмарки. На фінансові втрати місцевих підприємців вплинуло і
призупинення міжнародного залізничного сполучення, через яке не було напливу
іноземних туристів (наприклад, з Білорусі та Польщі).
Для мешканців міста актуальною є проблема водопостачання – вартість води
є надзвичайно високою через труднощі її транспортування з обласного центру (при
цьому реконструкція інфраструктури водопостачання потребує залучення значних
коштів). Інші проблемні моменти для місцевого населення стосуються регулярних
підтоплень нижньої частини міста (Центральний і Східний райони, курортна
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зона), з якими повноцінно не справляється система очищення стоків вулиць.
Комунальна служба в місті стикається також з браком снігоприбиральної техніки.
Рівень особистої безпеки у Бердянську традиційно знижується з початком
курортного сезону – з огляду на велику кількість туристів у місті в цей час частішають
крадіжки на пляжах, у готелях, на ринках. Водночас у Бердянську реалізовано
програму «Безпечне місто», в рамках якої на цей час місто облаштоване 52
камерами відеоспостереження. Патрульної поліції в місті на постійній основі немає
(вона присутня лише в курортний сезон під час проведення публічних заходів).
Функцію патрулювання виконує Національна гвардія, яка представлена достатньою
кількістю (літнього періоду - понад 100 осіб) та планує розширювати склад у
майбутньому. Крім того, у Бердянську діють група реагування патрульної поліції
(ГРПП), поліцейські велопатрулі, морський патруль для контролю прибережної
зони. Відчувається нестача кількості рятувально-водолазних станцій.
Проросійські настрої в місті наявні, але здебільшого на «латентному»
рівні. Раніше у Бердянську відбувалися провокації з підняттям російських прапорів
та акціями місцевого осередку організації «Союз советских офицеров» (рос.), однак
таку діяльність змогли зупинити ще в 2017 році. Наразі випадки провокацій з
проросійською риторикою в місті посилюються з низки причин: по-перше, Бердянськ
знаходиться близько до лінії фронту та прийняв значну кількість тимчасово
переміщених осіб після 2014 року, що вплинуло на ставлення місцевого населення
до тематики війни і безпеки кордонів; по-друге, тут споруджується військовоморська база «Схід» (ВМБ «Схід»), що створює для мешканців міста додаткові
робочі місця. Крім того, населення Бердянська звикло до проведення морських,
повітряних, сухопутних військових навчань, які відбуваються поряд на полігоні, а
також до постійної присутності військовослужбовців у місті.
Рекомендації
З метою покращення безпекового, економічного, суспільно-політичного
клімату Запорізького регіону та нівелювання негативного впливу певних чинників її
розвитку пропонується наступне:
● посилити обороноздатність регіону, насамперед на узбережжі Азовського
моря. Розбудова військово-морської бази в Бердянську та збільшення
кількості військових кораблів і катерів України в регіоні має завадити РФ
встановити повний контроль над морськими підходами та маршрутами, не
допустити сценарію проведення десантної операції;
● розбудовувати систему територіальної оборони із залученням ветеранських
організацій та добровольчих об’єднань;
● реалізувати програму економічної диверсифікації – стимулювання залучення
інвестицій у високотехнологічні виробництва з продукцією високої доданої
вартості, сприяти розвитку малого та середнього бізнесу і туристичної галузі;
● розробити регіональну програму професійної перепідготовки кадрів у зв’язку
із закриттям (скороченням) великих промислових виробництв з метою
запобігання міграції працездатного населення за межі області.
Пріоритетними напрямками є сфера послуг, робота на інфраструктурних
логістичних проєктах, сфера безпеки (поліція, Збройні сили);
● розробити програму розвитку малого та середнього фермерства, спрямовану
на підтримку аграрних районів Запорізької області;
● запропонувати окремі програми зайнятості для вікових категорій населення
(45+);
● вжити заходи з мінімізації негативного впливу екологічно шкідливих
виробництв на здоров’я населення шляхом встановлення очисних споруд за
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рахунок власників підприємств, розвитку відновлювальних джерел енергії,
розробки концепції поетапного скорочення викидів вуглецю від звалищ
побутових відходів, збільшення кількості зелених насаджень тощо;
продовжити процеси децентралізації (максимальне залучення місцевого
населення до прийняття рішень, розвитку інфраструктури, фінансового
планування розвитку територій);
розробити стратегію вирішення інфраструктурних проблем області, сприяти
розвитку річкового судноплавства по Дніпру та добудові мостових переходів.
Розвиток логістико-транспортного потенціалу: сприяти перетворенню
Запорізької області на важливий транзитний хаб між Північчю та Півднем,
Сходом та Заходом України;
використовувати рекреаційний та історико-культурний потенціал регіону для
залучення туристів з інших областей України;
запровадити системний підхід до оцінки безпеки в регіоні (аналіз та розробка
коротко- і довгострокових програмних документів щодо попередження
актуальних загроз), зокрема в контексті розробки загальнодержавної системи
національної стійкості;
посилити профілактичні заходи та інтенсивність роботи системи боротьби з
незаконним обігом зброї та наркотичних речовин;
активізувати державну інформаційну політику для боротьби з російською
пропагандою в регіоні; спрямувати зусилля на вирішення проблем з
покриттям українських телевізійних каналів у прикордонних районах області;
активізувати проведення інформаційних, розважальних та культурних заходів
з національно-патріотичного виховання, спрямованих на широкі верстви
населення (фестивалі, кінофоруми тощо);
підвищити рівень інформування населення щодо питань європейської
інтеграції та співпраці України з НАТО шляхом розробки цільової
локалізованої концепції комунікації європейської та євроатлантичної
інтеграції з урахуванням специфіки настроїв місцевого населення; сприяти
популяризації європейського та євроатлантичного вектору серед молодого
населення (у школах та закладах вищої освіти).

Додаток 1.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ – ДАНІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Які проблеми і протиріччя можна спостерігати у
Вашому місті?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Немає проблем

60,3%

Економічні конфлікти
(рейдерство)

17,4%

Важко відповісти

8,6%

Конфлікти з
правоохоронними органами
Політичні конфлікти (поділ
влади)

8,4%
6,7%

Утиски за мовною ознакою

5,3%

Конфлікти з учасниками АТО
Конфлікти з переселенцями
(ВПО)
Суперечності на релігійному
підґрунті
Національні (етнічні)
протиріччя

4,5%
1,6%
0,8%
0,6%

Оцініть рівень довіри до наступних інститутів
Повністю довіряю

Скоріше довіряю

Зовсім не довіряю

Важко відповісти

Скоріше не довіряю

Президент 9,0%
32,7%
27,6%
22,9%
7,8%
Верховна рада 1,2% 14,5%
38,4%
36,0%
10,0%
Кабінет Міністрів 1,6% 14,9%
34,1%
39,1%
10,4%
СБУ 2,7% 23,7%
25,2%
23,3%
25,0%
Прокуратура 1,8% 17,2%
26,6%
33,5%
20,9%
1,2%
Суди
11,2% 25,8%
41,3%
20,5%
Антикорупційні органи (НАБУ, НАЗК) 1,2% 13,5% 21,1%
38,6%
25,6%
Національна поліція 4,5%
41,8%
21,8%
16,5%
15,5%
Збройні сили України
21,5%
46,6%
11,7% 7,8% 12,3%
Митниця 3,7% 16,3% 17,3%
25,7%
37,1%
Церква і релігійні організації 10,0%
29,0%
20,0%
13,1%
27,8%
ЗМІ 2,2% 19,0%
35,3%
24,7%
18,8%
Громадські організації 5,5%
37,6%
11,0% 12,7%
33,1%
Міжнародні організації та фонди
17,6%
41,6%
9,8% 11,2%
19,8%
Місцева влада 8,0%
32,7%
31,2%
14,7% 13,3%
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Як Ви оцінюєте Ваш рівень доходу?
Бракує навіть на їжу

6,8%

Важко відповісти

1,0%

Вистачає лише на їжу

27,8%

Вистачає на їжу, комунальні послуги і
товари / послуги першої необхідності

48,9%

Можу купувати побутові товари та інші
предмети довгострокового користування

14,7%

Цілком вистачає, можу робити
заощадження

0,8%

З чого складається Ваш дохід?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Офіційна зарплата, інші виплати та
винагороди

56,6%

Пенсія, соціальна допомога або
допомога по безробіттю

29,5%

Допомога від рідних / знайомих
Приватне підприємництво

6,3%

Інший неофіційний дохід

5,9%

Дохід від оренди майна
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20,0%

3,7%

Заробітки за кордоном

2,5%

Депозити і дивіденди

2,5%

Чи стикалися Ви з проявами корупції?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Не стикався (-лась)

43,4%

Так, в медичних установах

35,6%

Так, в освітніх установах

20,0%

Так, з боку правоохоронних органів

13,5%

Так, при оформленні документів (надання
адміністративних послуг)

6,1%

Важко відповісти

3,9%

Так, при влаштуванні на роботу

1,8%

Так, на кордоні

1,2%

Як Ви оцінюєте стан екології в Вашому регіоні?
Добре

Задовільно

Погано

Катастрофічно

Важко відповісти

1,0%
9,4%
24,9%
30,3%

34,4%
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Як змінилася якість надання медичних послуг у
Вашому населеному пункті після реформи системи
охорони здоров’я?
Значно покращилася
Залишилася на колишньому рівні
Значно погіршилася

Покращилася
Погіршилася
Важко відповісти

0,4%
8,4%

10,8%

21,3%
33,5%

25,6%

Чи замислювалися Ви про можливість поїхати на
роботу за кордон?
Ні, мене тут все влаштовує

35,8%

Важко відповісти

Хочу поїхати з України на постійне
місце проживання

Вже є такий досвід

Так, планую найближчим часом
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23,9%

14,5%

13,7%

12,1%

Чи стикнулися Ви або члени Вашої родини з
наступними наслідками
епідемії коронавірусу?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Ні, не стикалися

40,5%

Зменшення робочого навантаження

30,1%

Необхідність піти в неоплачувану
відпустку

19,0%

Втрата робочого місця

10,6%

Важко відповісти

8,8%

Свій варіант

2,2%

Чи вважаєте Ви заходи уряду і місцевої влади щодо
подолання епідемії коронавірусу в останні тижні
ефективними?
Так, у повній мірі

Так, частково ефективні

Ні, є серйозні недоліки

Ні, повністю неефективні
1,0%

12,7%

16,2%

32,5%
37,6%
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Чи стикалися Ви останнім часом з нетолерантним
ставленням до меншин?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Не стикався (-лась)

95,1%

Так (до сексуальних
меншин)

2,5%

Так (до мовних меншин)

2,2%

Так (до етнічних меншин)

1,0%

Так (до релігійних
меншин)

0,2%

Чи відчуваєте Ви зміни в своєму населеному пункті
після реформи децентралізації?
Так, є суттєві позитивні зміни

Нічого не змінилось

Ні, ситуація погіршилася

Важко відповісти

23,3%

30,3%

9,6%

36,8%
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Яким ЗМІ (каналам комунікації) Ви довіряєте
найбільше?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Всеукраїнські телеканали

51,7%

Соціальні мережі

30,9%

Всеукраїнські Інтернет-ЗМІ
(сайти)
Регіональні телеканали

26,2%
5,5%

Радіо

2,9%

Зарубіжні ЗМІ

2,5%

Газети / журнали

2,5%

Регіональні Інтернет-ЗМІ

2,2%

Як Ви ставитеся до заборони російських ЗМІ і
соціальних мереж в Україні?
Заборона російських телеканалів і
соціальних мереж в Україні є необхідним
кроком для захисту держави

39,7%

Заборона російських телеканалів і
соціальних мереж в Україні є помилкою і
призводить лише до обмеження прав
громадян

Важко відповісти

34,8%

25,4%
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Якби референдум про вступ України в НАТО
проводився найближчим часом, як би Ви
проголосували?
За вступ України в НАТО
Проти вступу України в НАТО
Не буду голосувати
Важко відповісти
29,4%

31,7%

18,8% 20,2%

Оцініть своє ставлення до наступних країн та
міжнародних організацій
(за шкалою від 1 до 10, де 1 - найгірший показник, а
10 - кращий)?
1
Ставлення до ЄС
Ставлення до НАТО
Ставлення до США

Ставлення до
Німеччини

2

2,2% 6,5%
2,9%
11,4%
4,3%

7,5%

4,1%

2,5%
4,1%
15,5%

Ставлення до Китаю

4,7% 7,3%

Ставлення до Білорусі

1,2% 5,3%
2,9%

Ставлення до Угорщини

Ставлення до
Словаччини
Ставлення до Румунії
Ставлення до Молдови
Ставлення до Грузії
Ставлення до
Туреччини
Ставлення до Болгарії
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5,1%

11,0%

10,8%

19,0%
8,4%

9,8%

32,0%

30,0%

2,4%
5,9%

4,1%
7,1%
1,8%

21,2%

15,1%

22,2%

13,3%

16,5%

25,9%

17,3%
15,7%

19,4%

20,4%
33,9%

19,2%
15,7%

12,7%

10,6%

4,1% 8,2%

13,3%
6,9%

10,4%

10,2%
12,7%

10,8%

1,6%
3,5%

4,7%

3,5%

5,7% 6,3%
2,9%
6,5%
2,2%

10,4% 3,1% 6,5%
11,0%
12,5%
11,0%
15,1%

15,1%

2,4% 6,5%

3,3%
8,4% 3,1%2,2%

5,3%

13,1%

12,7%

38,8%

9,2%

13,3%

15,5%

45,9%

9,8%

10

17,3%

18,2%

44,3%

9

15,7%

20,6%

18,6%

37,3%

2,4% 8,2%
1,8%

8,2%

9,4%

18,8%

11,6%

13,7%

22,5%

30,8%

1,6%
5,9%

8

10,8%
12,7%

12,2%

11,6%

7

14,9%

21,0%

23,7%

9,6%

6

12,4%

24,1%

2,9% 6,9%

1,6%

5

9,4%

3,7%
2,2%
4,7%
0,8%

4

23,9%
9,6%

Ставлення до Росії

Ставлення до Польщі

3

11,8%

2,5%
5,7%
2,4%
5,3% 2,5%
1,4%
14,1%
4,5% 6,1%
4,7% 5,3%

УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТИР: ВИКЛИКИ ДЛЯ ХЕРСОНЩИНИ
Системні проблеми регіону
Першорядним викликом для Херсонської області є проблема системи
управління, що виражається передусім у низькій ефективності діяльності місцевої
влади, яка не користується довірою серед населення – понад дві третини
респондентів (72,3%) повністю або частково не довіряють їй. При цьому активізація
діяльності та реалізація позитивних ініціатив на місцевому рівні, здебільшого,
спостерігається у передвиборний період, коли виникає потреба мобілізації
електорату у тієї чи іншої політичної сили.
Особливістю Херсонщини, з точки зору суспільно-політичного розвитку, є
значне соціальне розшарування населення та фрагментація області на певні
«зони впливу» між представниками місцевих політичних та бізнесових еліт. За умов
відсутності в регіоні монополізації влади з боку однієї домінуючої політичної сили,
місцевий політичний ландшафт становить собою конкурентне середовище. Отже,
для Херсонщини серед найбільш вагомих проблем залишаються політичні
конфлікти на тлі розподілу влади – на це вказують 36,9% респондентів. Іншим
актуальним питанням, що турбує населення, є поширення випадків економічного
рейдерства, про що згадують 24,1% опитаних. Характерним для регіону є і
зростання рівня відцентрових тенденцій.
Системною проблемою для області залишається конвергенція окремих
політичних та кримінальних еліт, які подекуди мають прямий вплив на роботу
місцевих правоохоронних органів та судів. Випадки реалізації в регіоні незаконних
схем і махінацій за участю представників відповідних структур обумовлюють
зниження загального рівня довіри населення до всієї правоохоронної
системи та її здатності забезпечувати безпеку громадян. За результатами
опитувань, суди користуються довірою лише у 26,4% респондентів; дещо вищий
рейтинг довіри у правоохоронних та силових структур (СБУ – 36,7%; антикорупційні
органи – 38,1%; Національна поліція – 38,3%). При цьому майже чверть опитаних
(25,6%) зазначає про поширення в області конфліктів з правоохоронними органами,
а третина (33,3%) – про випадки корупції з боку силовиків. Особливе занепокоєння
суспільства у цьому контексті викликають ситуації із затягуванням розгляду справ
затриманих на хабарництві місцевих можновладців (подібні випадки непоодинокі в
обласному центрі).
Взагалі на Херсонщині доволі поширеним є явище корупції, з яким місцеві
мешканці найчастіше стикаються при оформленні документів чи отриманні
адміністративних послуг (на це вказують 46,1% респондентів). Випадки реалізації
корупційних схем частіше за все стосуються земельних питань. Також достатньо
розповсюдженою є проблема непрозорості процесу формування місцевих
бюджетів: зокрема, відомими є випадки, коли депутати міських рад стають
керівниками комунальних закладів та підприємств. Крім того, відповідні установи
можуть розподілятися між депутатами і фракціями, наближеними до очільників тих
чи інших міст з метою забезпечення лояльності. Така ситуація засвідчує, що
розподіл бюджету може відбуватися з урахуванням інтересів відповідних «груп
впливу».
При цьому проблемним питанням для Херсонської області є доволі низька
громадська активність місцевого населення, зокрема щодо перешкоджання
реалізації корупційних схем. Це пояснюється як звиканням переважної більшості
суспільства до самого явища корупції, так і пересторогами щодо особистої безпеки
серед активної меншості (на прикладі резонансу, викликаного справою Катерини
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Гандзюк). Громадський сектор регіону загалом є достатньо фрагментарним через
розрив консолідованих зв’язків між різними категоріями активістів, частина яких
представлена діячами з проросійськими поглядами. Водночас громадські
організації мають достатньо високу репутацію серед населення: недовіру їм
висловлюють лише 6,7% респондентів. Попри це, для громадських активістів
Херсонщини актуальною залишається проблема відсутності належного рівня
комунікації та зворотного зв’язку з представниками місцевої влади, їх оперативного
реагування на громадські ініціативи, які здебільшого залишаються на рівні
обговорень і не просуваються до стадії реалізації (зокрема, стосовно питань
покращення благоустрою, соціальних проєктів тощо).
Не менш нагальним питанням для області є низький рівень соціальноекономічних умов життя населення, відсутність ефективного забезпечення
соціальних потреб та благоустрою. Місцевих мешканців турбують проблеми,
пов’язані з роботою громадського транспорту; освітленням вулиць; утилізацією
сміття; відсутністю інфраструктури для людей з обмеженими можливостями;
браком дитячих майданчиків; недостатньою увагою до збереження архітектурних
пам’яток тощо.
Для економіки Херсонської області характерною є аграрна спрямованість.
Відтак Херсонщина за економічними показниками традиційно знаходиться на
останніх місцях серед інших регіонів України. Крім того, на економічний розвиток
області впливає її географічне розташування поблизу окупованого Криму.
Потенційна загроза ескалації ситуації та ризики розгортання повномасштабної
російської агресії на території області обумовлюють низьку інвестиційну
привабливість регіону.
Проблеми соціально-економічного характеру впливають на поширення в
області міграційних процесів. Люди масово виїжджають з Херсонщини на
навчання та заробітки до інших регіонів України або за кордон (такий досвід вже
мали 40,3% респондентів). Основним місцем призначення для трудових мігрантів є
Польща; популярністю також користуються Білорусь і країни Балтії. Російська
Федерація за останні роки дещо втратила позиції як реципієнт мігрантів з
Херсонської області: переважно люди виїжджають туди за довгостроковими
контрактами на роботи в північних регіонах.
Актуальною для Херсонщини залишається проблема транспортної
інфраструктури. Попри наявність певних позитивних зрушень – ремонту доріг в
рамках програми «Велике Будівництво» і запуску руху пасажирських катерів до
Дніпра та Запоріжжя – відкритими є питання подальшого вдосконалення
транспортної мережі регіону. Водночас Каховський судноплавний шлюз впливає на
зниження ефективності використання швидкісних пасажирських катерів, річковий
маршрут краще пристосований саме для вантажних перевезень (цей напрямок
розвивається компанією «Нібулон»). Автомобільні шляхи швидко руйнуються через
активний рух в області вантажного транспорту (зокрема, зерновозів). Отже, при
розбудові та ремонтуванні доріг слід застосовувати спеціальні матеріали і
технології для забезпечення міцності покриття, що має витримувати важкі умови
експлуатації.
За відсутності потужних виробництв та відповідно активних джерел
забруднення, в області відносно сталою є ситуація з навколишнім середовищем:
практично половина респондентів (50,3%) розцінює стан екології у своїх населених
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пунктах як задовільний, у той час як майже 40% сукупно розглядають його як
поганий або катастрофічний.
Для населення Херсонщини притаманним є низький рівень обізнаності у
питаннях щодо цілей, ходу реалізації та результатів запроваджених реформ у
державі. Така ситуація зумовлюється відсутністю на загальнодержавному рівні
ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно основних процесів
внутрішніх трансформацій, які відповідно не викликають довіри серед громадян.
Досить поширеними є випадки використання такого стану речей окремими
політичними силами на місцях для дискредитації реформ з метою досягнення
власних інтересів.
Певним винятком у контексті обізнаності є реформа децентралізації.
Переважна більшість респондентів (68,3%) з цього приводу зазначила, що в їхніх
населених пунктах після запровадження відповідної реформи не відбулося суттєвих
змін. Поряд з тим деякі розпочаті процеси децентралізації на місцях оцінюються
позитивно, що пов’язано зі збільшенням фінансової незалежності місцевих громад
та перспективами їх розвитку: покращенням благоустрою та умов життя,
забезпеченням послуг першої необхідності для населення. Утім, реформа
децентралізації актуалізувала для Херсонщини вище вказану проблему низької
ефективності управління в умовах фрагментації громад, розвиток яких залежить
як від фахового рівня керівництва різних ланок, так і рівномірного розподілу коштів
місцевих бюджетів між населеними пунктами (залежно від їх розміру та інструментів
впливу на громади).
Реформа правоохоронних органів розцінюється місцевим населенням як
провальна. Таке ставлення пояснюється відсутністю суттєвих позитивних зрушень
від її впровадження, окрім суто «косметичних» змін та надання поліції нового
устаткування. При цьому стара правоохоронна система з їй притаманними
недоліками продовжує функціонувати: якість роботи поліції не змінилася, кадрове
оновлення не відбулося. Негативною тенденцією також є «перейняття» старих
методів роботи та поведінки молодими кадрами, що нівелює будь-які сподівання
громадян на поліпшення ситуації в майбутньому.
Негативно місцеві мешканці оцінюють і результати запровадження
медичної реформи попри розуміння необхідності її імплементації. Наразі основне
невдоволення населення викликає брак коштів для подальшого оперативного
завершення другого етапу реформи. Поки що ж її часткове впровадження має
незначний вплив на якість надання медичних послуг (зокрема, в області), але в той
же час сприяє скороченню кількості медичних закладів, а також погіршує доступ до
них для значної частини населення. Тож, лише 31,4% респондентів вбачають
покращення в медичній сфері від початку запровадження відповідних
трансформацій, натомість 36,5% опитаних вважають, що ситуація з якістю надання
медичних послуг у їхніх населених пунктах не змінилася, а 28,1% респондентів
взагалі скаржаться на її погіршення. Для реалізації окремих проєктів у сфері
охорони здоров’я бракує коштів та координації дій між обласною владою та
громадами. Для прикладу, з державного бюджету в регіоні було профінансовано
будівництво кількох амбулаторій, проте їх не ввели в експлуатацію через
неспроможність місцевої влади сформувати відповідні комунальні підприємства.
Дещо менший резонанс викликають освітня та земельна реформи, проте
громадська думка щодо реалізації відповідних змін суттєво варіюється: від
тотального несприйняття до повної підтримки.
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Безпекові виклики для Херсонського регіону
Ключовою безпековою проблемою для Херсонщини є загроза агресії з
боку РФ: з огляду на географічне розташування області потенційна небезпека
просування російських військ з території тимчасово окупованого Криму
зберігається. Ймовірним приводом для цього може стати наявна проблема з
водопостачанням на півострові, яка повсякчас актуалізується на суспільному рівні
частими згадками в інформаційному середовищі, хоча зараз відчувається певне
зниження публічного дискурсу щодо відповідної тематики як в українських, так і в
російських мас-медіа.
Позитивним чинником для безпеки Херсонщини в контексті російської
загрози є проведення Україною спільно з державами-членами НАТО військових
навчань на території області. При цьому певна двозначність спостерігається в
ставленні місцевого населення до представників Збройних сил України: з одного
боку, у частини мешканців розбудова військової інфраструктури в регіоні викликає
занепокоєння і неприємні асоціації із загрозою та війною; з іншого – ЗСУ
користуються найбільшим рівнем довіри серед усіх інституцій та структур, що
функціонують в державі (їм повністю довіряють 10,7% респондентів та скоріше
довіряють 46,8% опитаних). Досить розповсюдженими серед населення
Херсонщини є проросійські погляди. Ситуація ускладнюється відсутністю
покарань для осіб, що брали участь у підтримці сепаратистських настроїв та
демонстрацій у 2014 році (зокрема, організатори тодішніх акцій «Антимайдану»
залишаються на своїх посадах в органах місцевої влади або у лавах політичних
партій, представлених у регіоні). Останніми роками ширяться випадки проходження
до місцевих рад представників криміналітету, які нещодавно брали участь у
суспільних заворушеннях (колишні так звані «тітушки»). Відсутність адекватної
реакції на таку ситуацію з боку місцевої влади створює умови для тиску відповідних
проросійськи налаштованих сил на місцевих патріотично налаштованих активістів.
Загалом просування в регіоні відповідних настроїв як серед пересічних
громадян, так і серед громадського активу пояснюється історичними та
демографічними особливостями формування і розвитку Херсонщини, яка за
радянських часів заселялася переселенцями з російських земель, що ментально
пов’язані з Росією і традиційно на неї зорієнтовані.
Активність проросійських політичних сил у регіональному інформаційному
середовищі, а також окремі випадки із затриманням деяких осіб, звинувачених у
шпигунстві на користь РФ, формують сприйняття загострення суспільно-політичної
ситуації та «реваншу» прихильників Росії на Херсонщині. У наявному суспільному
середовищі місцеве населення не має цілісної картини сучасного контексту
українсько-російських
відносин,
що
ускладнюється
низьким
рівнем
медіаграмотності та високою вразливістю до російських інформаційних
меседжів, метою яких є дестабілізація політичної ситуації та зниження
ефективності управління в регіоні. Відповідна проблема розповсюджується і на
представників молодого покоління, яке споживає російський контент через нові
канали комунікації (TikTok, YouTube тощо). При цьому дві третини (70,9%)
респондентів Херсонської області вважають помилкою та обмеженням прав
громадян заборону російських телеканалів і соціальних мереж в Україні.
Разом із тим, загроза сепаратизму в регіоні існує здебільшого у латентному
вигляді. Прихильники проросійських поглядів можуть створювати певну картинку в
інформаційному просторі, проте їхні дії не мають ознак відкритого радикалізму. До
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того ж результати останніх місцевих виборів демонструють поступове падіння
популярності політичних сил, які виступають за налагодження відносин з РФ. Однак
відповідні проросійськи налаштовані партії («Опозиційна платформа – За життя»,
«Наш край» тощо) продовжують посідати перші місця рейтингів підтримки на
місцевих виборах у різних районах області (за винятком Скадовська).
Більша частина населення Херсонщини демонструє низький рівень
політичної активності, що робить загрозу внутрішньої дестабілізації за рахунок
масових протестних акцій не актуальною. Між тим, певні ризики виникнення
протестних настроїв все ж залишаються у разі подальшого погіршення соціальноекономічної ситуації в регіоні, неспроможності влади забезпечити належні умови
життя для населення та реагувати на пандемію з урахуванням інтересів громадян.
Конфлікти на релігійному чи етнічному підґрунті не є характерними для
населення Херсонської області, про них, як ключову проблему регіону, згадують
лише 10-11% респондентів, а особисто з проблемою утисків за етнічною або
національною ознакою стикалося лише 4,6% опитаних. Конфлікти, які можуть
відбуватися між представниками різних етнічних груп, є поодинокими, не носять
системного характеру і трапляються переважно на побутовому рівні, рідше на рівні
кримінальних суперечок (наприклад, із представниками ромської меншини).
Дещо складнішою вважається релігійна ситуація в області: із конфліктами
на відповідному підґрунті стикалися 12,8% респондентів. Водночас більшість
конфесій у регіоні досить спокійно вживаються (зокрема, це пов’язано з тотальним
домінуванням Української православної церкви Московського Патріархату).
Мусульманська громада, представлена насамперед турками-месхетинцями та
кримськими татарами, здебільшого не стикається з утисками. Утім, у деяких
випадках спостерігається упереджене ставлення влади або частини громади до
розбудови мусульманської культурної та релігійної інфраструктури в регіоні.
Час від часу в області виникають випадки спекуляцій на питаннях мови та
історичної пам’яті. Особливо помітними є поширення відповідних провокацій в
регіональному інформаційному просторі напередодні святкових дат (на кшталт 9
травня та 24 серпня). Це впливає на рівень сприйняття відповідної тематики
місцевим населенням: 15,9% респондентів вказують на наявність мовної проблеми
на Херсонщині; 27% зазначають, що стикалися з нетолерантним ставленням на
цьому підґрунті.
Помітною тенденцією останніх років стає зростання неконтрольованого
обігу зброї на Херсонщині, що пов’язано з бойовими діями на Донбасі. Зброю із
зони АТО/ООС привозять різні категорії громадян, у тому числі колишні учасники
бойових дій. Деякі особи або окремі групи осіб незаконно зберігають та
використовують таку зброю. Легальний доступ до зброї в регіоні отримати досить
складно, частіше трапляються випадки її поширення через нелегальні канали.
Попри це, в області відсутні гучні інциденти із широким застосуванням зброї.
Актуальною для Херсонщини залишається і проблема торгівлі
наркотичними речовинами, до якої залучаються представники місцевих осередків
етнічних меншин (ромів).
У Херсонській області відчутною є проблема ефективної й системної
реалізації програм соціальної та професійної адаптації ветеранів АТО/ООС на
регіональному рівні. Ситуація з наданням необхідної психологічної допомоги є
неоднорідною та залежить від умов для забезпечення відповідного процесу в тих
чи інших громадах. Подекуди трапляються спроби використання статусу ветеранів
АТО/ООС для проведення і «прикриття» кримінальних та рейдерських операцій. На
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побутовому рівні конфлікти за участю учасників бойових дій трапляються нечасто
(про це, як про актуальну загрозу стабільності регіону, згадали лише 5%
респондентів). Окремі внутрішні конфлікти відбуваються всередині ветеранського
середовища, яке є фрагментованим на основі територіального принципу, розподілу
виділених на їхню підтримку ресурсів, наближеності до певних представників
місцевих органів влади тощо.
Загалом в області вчасно та повноцінно реалізуються програми
забезпечення ветеранів земельними ділянками, однак трапляються випадки
перепродажу отриманої землі.

Проблеми економічного характеру
Херсонська область є дотаційною, однак має потенціал до
самозабезпечення за умов подальших зусиль з боку влади щодо налагодження
стратегічного планування та акцентування уваги на розвитку найбільш
перспективних галузей економіки.
Регіон спеціалізується на сільському господарстві; на території області
практично відсутня велика промисловість та містоутворюючі виробництва.
Частина виробничих потужностей, які були побудовані за часів СРСР, на цей час не
функціонує. Певні перспективи має розвиток портового сектору в Херсоні, однак
реалізація цього проєкту ускладнюється відсутністю інтересу зовнішніх інвесторів, а
також наявністю корупційних схем із землею та правом власності.
Викликом для економічного розвитку Херсонщини залишається наявність
російського та афілійованого з РФ бізнесу, що має потужні позиції в суднобудівній
галузі регіону. Відповідна ситуація створює ризики занепаду місцевої вітчизняної
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промисловості за рахунок усунення потенційної конкуренції для російських
підприємств (наприклад, у Новоросійську).
На відміну від промисловості, достатньо розвиненим є аграрний сектор
Херсонщини, зокрема й у тих районах, які раніше вважалися непридатними для
активного використання в господарській діяльності. Їхній розвиток забезпечується
перерозподілом водних ресурсів, які раніше постачалися до Криму. У цьому
контексті відновлення водопостачання на півострів може потенційно загрожувати
функціонуванню частини сільськогосподарських підприємств, які працюють на
Херсонщині.
Достатньо активно в області розвивається туристичний сектор
(насамперед, за рахунок приватного підприємництва). Разом з тим, володіння
туристичною інфраструктурою деякими народними депутатами України в курортних
містах області (Залізний Порт, Скадовськ, Генічеськ тощо) створює умови для
недоброчесної конкуренції, із просуванням їхніх фінансових інтересів у відповідній
галузі. Крім того, наявні недоліки транспортної інфраструктури та низький рівень
якості сфери послуг заважають повноцінно використовувати туристичний потенціал
Херсонщини.
Рівень матеріального достатку жителів регіону є одним з найнижчих в
Україні. Дві третини (66,7%) респондентів вказали, що їхнього доходу вистачає
лише на їжу та товари/ послуги першої необхідності. При цьому основним джерелом
прибутку для населення області залишаються офіційні зарплати і винагороди (про
це зазначили 51,8% респондентів), а також пенсії, соціальна допомога або допомога
по безробіттю (29,3% опитаних).
Дуже низький рівень мають показники середньої заробітної платні в
регіоні. В обласному центрі ситуація краща – люди пересічно отримують зарплатню
в розмірі 6-9 тис. грн.; у районах області цей показник знижується до 5 тис. грн. В
аграрному секторі зарплати є дещо вищими, але автоматизація виробничих
процесів суттєво впливає на скорочення кількості наявних робочих місць.
Проблема безробіття на Херсонщині відповідає загальнонаціональному
рівню. Вона характерна для регіону разом з нестачею кваліфікованих кадрів
робітничих спеціальностей (передусім, токарів і зварювальників). З одного боку,
підприємці стикаються з труднощами в пошуку відповідних кваліфікованих
спеціалістів; з іншого боку, люди не бажають працювати за низьку зарплатню.
Відповідна ситуація провокує поширення міграції кадрів за межі регіону.
Велику проблему для економіки регіону створює фактор поширення
пандемії COVID-19. Особливої гостроти загроза набуває для підприємців, які
працюють у сфері послуг (ресторанний, готельний бізнес) та торгівлі. Карантинні
обмеження негативно відобразилися на інтересах посередників-постачальників
сільськогосподарських товарів від фермерських господарств до великих
торговельних мереж (так, закриття гуртового ринку в с. Великі Копані завдало їм
значних збитків). В умовах карантину постраждав і туристичний бізнес через
запізнілий початок сезону та зменшення кількості відпочивальників у курортних
містах регіону.
Пандемія та карантинні обмеження найбільше вдарили по малому та
середньому бізнесу: запроваджені обмеження призвели до тимчасового, а
подекуди і остаточного згортання діяльності частини підприємців Херсонщини.
Результати опитувань свідчать про те, що третина (30,8%) респондентів через
пандемію стикалася з необхідністю йти у безоплатну відпустку, водночас 10,1%
опитаних за час карантину втратили роботу. При цьому проблеми з веденням
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підприємницької діяльності в області в умовах пандемії ускладнюються відсутністю
сталої комунікації між малим бізнесом та владою, яка не здатна повноцінно
враховувати проблеми підприємців та реагувати на їхні потреби. За таких умов
зусилля влади у процесі боротьби з COVID-19 тією чи іншою мірою неефективними
вважають 55,7 % респондентів.
Загрози інформаційному середовищу
Населення Херсонської області виявляє достатньо невисокий рівень
довіри до засобів масової інформації: повною або частковою довірою мас-медіа
користуються лише серед третини (33,7%) респондентів. При цьому серед наявних
джерел інформації найбільше довіряють всеукраїнським телеканалам (про це
заявили 54,5% респондентів), а також соціальним мережам (35,4% опитаних).
Низька довіра до ЗМІ серед мешканців Херсонщини обумовлюється
сприйняттям регіонального інформаційного середовища як досить заангажованого
і залежного від впливу конкретних політичних або бізнесових кіл. Аналогічне
ставлення зберігається і до формально незалежних мас-медіа або тих, що
працюють на грантовій основі, через їхнє функціонування за рахунок реклами з боку
бізнесу та політиків (тобто підтримується «прихована» залежність ЗМІ від приватних
інтересів, що впливає на об’єктивність подання матеріалу).
Серед місцевих ЗМІ Херсонщини респонденти згадують новинні видання
«Кавун Сіті», «Міст», «Гривна», «Суспільне: Херсон», «Херсонщина», «Херсон
Онлайн». Також достатньо поширеними є регіональні групи в соціальних мережах.
При цьому в медійному середовищі регіону актуальною залишається проблема
нестачі україномовного контенту.
Іншим проблемним питанням для регіонального інформаційного простору є
небезпечні умови роботи для місцевих журналістів. Характерними для області
є поширення випадків нападів на представників ЗМІ, тиску з боку влади та
представників місцевих силових структур (наприклад, СБУ). За таких умов
журналісти подекуди змушені відмовлятися від своєї діяльності, зокрема коли
йдеться про розслідування корупційних схем.
У регіоні має місце широкий інформаційний вплив з боку РФ, що особливо
актуально для прикордонних з окупованим Кримом районів Херсонської області
(передусім, це стосується населених пунктів Хорли, Чаплинка, Каланчак, Чонгар,
частково Генічеськ). Російська сторона забезпечує поширення мовлення своїх
каналів з півострова на територію Херсонщини. За допомогою розважального
контенту відбувається просування російських наративів у регіональний
інформаційний простір. Відповідна ситуація погіршується через брак українського
мовлення, особливо в районах, наближених до лінії розмежування з окупованим
Кримом, де воно блокується або заміщується російським сигналом.
Зовнішньополітичні настрої жителів регіону
Жителі Херсонської області в цілому демонструють переважно позитивне
сприйняття європейського курсу розвитку України. Останніми роками
спостерігається позитивна динаміка щодо прихильного ставлення місцевого
населення до Європейського Союзу. Значний вплив тут справило надання Україні
безвізового режиму, що дозволило багатьом мешканцям області особисто відвідати
країни ЄС. При цьому серед європейських країн найбільшою популярністю серед
населення користуються Польща і Німеччина.
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Дещо іншою є суспільна думка щодо курсу України на євроатлантичну
інтеграцію: жителі області ставляться до відповідних процесів здебільшого
негативно. Підтримка ідеї вступу України до НАТО на Херсонщині сягає 25,6% та є
однією з найнижчих серед усіх регіонів України. Така ситуація обумовлюється
поширеністю серед населення Херсонської області стереотипів щодо Альянсу,
створених ще за радянських часів і підкріплених сучасною російською пропагандою.
При цьому гостро відчувається нестача на регіональному рівні об’єктивної
інформації про хід реалізації зовнішньополітичного курсу держави в цьому
напрямку. Загалом же серед суспільства регіону популярною залишається ідея
позаблокового статусу України та «покладання на власні сили» в реалізації
державної політики (такі погляди переважають і серед тих категорій населення, що
мають відносно проєвропейські настрої).
Для значної частини мешканців Херсонщини характерною є ностальгія за
радянськими часами, яка впливає на визначення зовнішньополітичних пріоритетів
населення (зокрема, відносно толерантне ставлення до РФ). Після подій 2014 року
в регіоні спостерігається тенденція поступового зменшення негативу до Росії в
контексті здійснення нею агресії проти України, чому сприяє вищезгаданий вплив
російських джерел у місцевому медіапросторі.
Локальні проблеми регіону
Нова Каховка. Місто обласного підпорядкування з населенням 45 тис. осіб
знаходиться на лівому березі Дніпра. Важливою проблемою для Нової Каховки є
відсутність налагодженої інфраструктури для дітей і молоді з урахуванням їхніх
сучасних потреб (відчувається нестача дитячих майданчиків; відсутній майданчик
для скейтбордінгу тощо). Переважну більшість населення становлять люди літнього
віку (пенсіонери), саме на них зорієнтована влада у реалізації своєї політики,
розраховуючи на відповідну електоральну підтримку у передвиборний період. Це
проявляється при розподілі бюджетних коштів, плануванні міських проєктів,
організації масових святкових заходів.
Випадки, пов’язані з реалізацією корупційних оборудок у Новій Каховці,
стосуються здебільшого земельних питань та поширюються за умов
неконсолідованості місцевого громадянського суспільства.
До Нової Каховки була прикута увага в інформаційному просторі через
скандали щодо встановлених у місті пам’ятників радянського періоду. Утім, конфлікт
розгортався переважно в соціальних мережах між активними прихильниками різних
політичних платформ. На загальне суспільно-політичне становище регіону
відповідна ситуація не мала впливу: населення до цих питань ставиться переважно
індиферентно, виявляючи інтерес більше до вирішення наявних соціальноекономічних проблем.
Скадовськ. Місто чисельністю 17 тис. мешканців знаходиться в південній
частині області на узбережжі Чорного моря, що обумовлює його залежність від
туристичного сектору. Зважаючи на курортний статус, головними проблемами для
Скадовська є негативні економічні наслідки від поширення пандемії COVID-19,
яка вплинула на сезонний відпочинок у поточному році.
Загалом негативні тенденції економічного розвитку в місті
спостерігаються впродовж останніх років. Серед найактуальніших проблем у цій
сфері є поступове зменшення обсягу туристичних потоків до міста (після
активізації відповідного напливу внаслідок окупації Кримського півострова).
Пандемія у такому контексті лише загострила цю проблему. Скадовськ є
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популярним курортом для родинного відпочинку з дітьми; і саме ця категорія
відвідувачів, насамперед, відмовилася від поїздок через високі ризики
захворюваності від поширення інфекції. Крім того, додатковий удар туристичному
потенціалу міста завдала відміна масштабних публічних заходів через COVID19, на які зазвичай приїжджала велика кількість гостей (на кшталт Чорноморських
ігор або місцевого «Октоберфесту»).
Для Скадовська залишається актуальною проблема екологічного
характеру. Все більш популярним місцем для відпочинку стає заповідна зона на
острові Джарилгач, що спричиняє його забруднення та загрожує в найближчому
майбутньому катастрофою для унікальної екосистеми острова.
Проблемним через позицію місцевої політичної і бізнесової еліти району є
питання створення в місті бази морської піхоти. Цьому проєкту штучно
створювалися перепони шляхом розгортання інформаційної кампанії, спрямованої
на дискредитацію ідеї, а також гальмування процесу передання на баланс
Міністерства оборони України інфраструктури, на базі якої наразі розміщуються
морські піхотинці. Проблему вдалося вирішити лише завдяки залученню ЗМІ та
місцевого патріотичного активу.
Рекомендації
З метою покращення безпекового, економічного, суспільно-політичного
клімату Херсонщини та подолання впливу негативних тенденцій її розвитку
пропонується наступне:
● розробити та затвердити стратегію розвитку регіону на короткострокову (2-3
роки), середньострокову (5 років) та довгострокову (10 років) перспективу,
залучаючи до процесу представників місцевого громадського середовища та
запрошених незалежних експертів;
● розробити окремі плани вирішення комплексних проблем регіону (стратегію
економічного розвитку; стратегію рекреаційного розвитку; стратегію розвитку
транспортної інфраструктури тощо);
● створити регіональну карту кластерної економіки, яка пропонуватиме
диверсифікацію торговельних ланцюгів, враховуючи розрив деяких
традиційних зв’язків, порушених окупацією Криму Російською Федерацією;
● започаткувати роботу спеціального щорічного інвестиційного форуму для
привернення уваги до регіону, зосереджуючись на туристичній, портовій та
суднобудівній галузях;
● розробити регіональну стратегію розвитку туристичної галузі. Забезпечити
координацію місцевих організацій, які діють у сфері туризму, з метою
формування регіональної карти екскурсійних об’єктів та маркетинговоінформаційних матеріалів у вигляді єдиного туристичного продукту.
Розширити фінансування інфраструктурних проєктів (акцентуючи увагу на
транспортній галузі);
● розробити та реалізувати програму підтримки малого бізнесу в умовах
пандемії COVID-19 (надання цільової допомоги та компенсації на час
локдауну; запровадження податкових канікул та тимчасового скасування
окремих видів оподаткування);
● запровадити спеціальні дотаційні програми (мікрокредитування) для
ветеранів АТО/ООС, спрямовані на допомогу в облаштуванні виділених їм
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земельних ділянок з метою залучення до господарської активності на землі,
що може розглядатися й як елемент психологічної реабілітації;
забезпечити
створення
переробних
підприємств
та
системи
енергоефективних сховищ для зберігання плодово-овочевих культур, які
вирощуються в регіоні;
провести переоцінку програми розбудови автомобільних шляхів на території
області з метою врахування кризових умов експлуатації транспортної мережі
через активні пересування вантажних автомобілів (зерновозів). Скласти чіткі
маршрути їхнього руху, доклавши зусилля для якісного укріплення таких
напрямків транспортної мережі;
сприяти розвитку річкових вантажних перевезень по Дніпру з метою
розвантаження автомобільних шляхів у регіоні;
проводити роз’яснювальні семінари для представників місцевої влади на
рівні громад з метою пояснення сутності реформи децентралізації та
інформування про повноваження, які наразі є в їхньому розпорядженні;
відрядити спеціальну міжвідомчу групу з представників центрального апарату
правоохоронних органів з Києва для розслідування корупційних справ у
регіоні;
активізувати зусилля регіонального силового блоку у напрямку боротьби з
проявами сепаратизму;
удосконалити інфраструктуру, яка відповідає за забезпечення мовлення
українських каналів на території області, нівелюючи таким чином вплив
російського інформаційного поля;
створити робочу групу за участю спеціалістів-істориків, які б розробили
методичні рекомендації щодо висвітлення суперечливих моментів історії
краю, які б сприяли відновленню історичної правди і розвитку критичного
ставлення до певних історичних моментів, постатей, подій. Запровадити ці
розробки в освітній процес та в інформаційну площину з метою зниження
впливу наративів української радянської історіографії на населення;
реалізувати інформаційну кампанію щодо євроатлантичної інтеграції,
акцентуючи на конкретних перевагах, які надає членство в НАТО не лише
Україні взагалі, але й окремим регіонам та громадянам, тобто потрібно
пояснити, чим корисне членство в НАТО для пересічного мешканця
Херсонщини. Кампанія має реалізовуватися центральними органами влади
із залученням експертного середовища регіону: представників наукових кіл з
профільних спеціальностей (економістів, політологів, істориків), які водночас
будуть здатні пояснити свою позицію не науковою термінологією, а
зрозумілою для простих людей мовою;
забезпечити проведення щорічних військових навчань на території області за
участю контингентів з країн-членів НАТО.
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Додаток 2.
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ – ДАНІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Які проблеми і протиріччя можна спостерігати у
Вашому місті?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Політичні конфлікти (поділ
влади)
Конфлікти з
правоохоронними органами
Економічні конфлікти
(рейдерство)

36,9%
25,6%
24,1%

Утиски за мовною ознакою

15,9%

Немає проблем

12,6%

Національні (етнічні)
протиріччя

11,3%

Важко відповісти

11,1%

Суперечності на релігійному
підґрунті
Конфлікти з переселенцями
(ВПО)

10,1%
10,1%

Конфлікти з учасниками АТО

5,0%

Оцініть рівень довіри до наступних інститутів
Повністю довіряю

Скоріше довіряю

Зовсім не довіряю

Важко відповісти

Президент

53,2%

21,2%

Верховна Рада

1,1% 26,8%

48,6%

Кабінет Міністрів

0,6% 29,7%

44,1%

СБУ

1,9%

34,8%

Прокуратура

0,8% 25,6%

Суди

0,2% 26,2%

Антикорупційні органи (НАБУ, НАЗК)
Національна поліція
Збройні Сили України
Митниця
Церква і релігійні організації

1,0%
3,3%

4,8%
0,8%

Громадські організації

1,1%

Міжнародні організації та фонди

3,8%

22,6%

42,4%

30,2%

35,8%
32,7%

35,0%

44,7%
40,9%
50,7%

44,0%

41,7%

44,7%

37,9%

36,5%

8,2% 2,9%

35,2%
37,7%

32,9%

5,7%

15,3% 1,7%
31,4%

34,6%

1,9%

1,9%

23,5%

46,8%

3,1%

18,7% 2,1%

41,5%

37,1%

0,8% 25,2%

15,1%1,9%
22,0% 1,5%

35,9%

10,7%
0,4% 21,0%

ЗМІ

Місцева влада

34

8,6%

Скоріше не довіряю

2,5%

18,4% 4,6%

14,0% 1,7%
6,7% 6,5%
8,4% 5,2%

35,8%

1,7%

Як Ви оцінюєте Ваш рівень доходу?
Бракує навіть на їжу

Важко відповісти

4,6%

1,5%

Вистачає лише на їжу

15,3%

Вистачає на їжу, комунальні послуги і
товари / послуги першої необхідності
Можу купувати побутові товари та інші
предмети довгострокового користування
Цілком вистачає, можу робити
заощадження

66,7%

8,8%

3,1%

З чого складається Ваш дохід?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Офіційна зарплата, інші виплати та
винагороди

51,8%

Пенсія, соціальна допомога або
допомога по безробіттю

29,3%

Приватне підприємництво

16,4%

Інший неофіційний дохід

16,4%

Депозити і дивіденди

11,7%

Допомога від рідних / знайомих
Дохід від оренди майна
Заробітки за кордоном

10,3%

3,4%

1,7%
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Чи стикалися Ви з проявами корупції?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Так, при оформленні документів (надання
адміністративних послуг)

46,1%

Так, в медичних установах

38,4%

Так, з боку правоохоронних органів

33,3%

Так, в освітніх установах

21,6%

Не стикався (-лась)

16,6%

Так, при влаштуванні на роботу

5,7%

Важко відповісти

5,0%

Так, на кордоні

4,8%

Як Ви оцінюєте стан екології в Вашому регіоні?
Добре

Задовільно

Погано

Катастрофічно

4,2% 0,8%
8,6%

36,1%
50,3%
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Важко відповісти

Як змінилася якість надання медичних послуг у
Вашому населеному пункті після реформи системи
охорони здоров’я?
Значно покращилася
Залишилася на колишньому рівні
Значно погіршилася

Покращилася
Погіршилася
Важко відповісти

4,0%2,1%
11,3%
29,3%

16,8%

36,5%

Чи замислювалися Ви про можливість поїхати на
роботу за кордон?
Вже є такий досвід

40,3%

Важко відповісти

23,9%

Так, планую найближчим часом

Хочу поїхати з України на постійне
місце проживання

Ні, мене тут все влаштовує

10,9%

7,5%

5,4%
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Чи стикнулися Ви або члени Вашої родини з наступними
наслідками
епідемії коронавірусу?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Ні, не стикалися

46,3%

Необхідність піти в неоплачувану
відпустку

30,8%

Втрата робочого місця

10,1%

Зменшення робочого навантаження

9,8%

Важко відповісти

6,3%

Чи вважаєте Ви заходи уряду і місцевої влади щодо
подолання епідемії коронавірусу в останні тижні
ефективними?
Так, у повній мірі

Так, частково ефективні

Ні, є серйозні недоліки

Ні, повністю неефективні

5,7%

20,1%

35,6%
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1,1%

37,5%

Чи стикалися Ви останнім часом з нетолерантним
ставленням до меншин?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Не стикався (-лась)

44,4%

Так (до сексуальних
меншин)

38,6%

Так (до мовних меншин)

27,0%

Так (до релігійних
меншин)

Так (до етнічних меншин)

12,8%

4,6%

Чи відчуваєте Ви зміни в своєму населеному пункті
після реформи децентралізації?
Так, є суттєві позитивні зміни

Нічого не змінилось

Ні, ситуація погіршилася

Важко відповісти
4,4%
10,3%

17,0%

68,3%
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Яким ЗМІ (каналам комунікації) Ви довіряєте
найбільше?
(Можливі кілька варіантів відповідей)
Всеукраїнські телеканали

54,5%

Соціальні мережі

35,4%

Газети / журнали

6,7%

Всеукраїнські Інтернет-ЗМІ
(сайти)

6,3%

Радіо

6,1%

Регіональні телеканали

5,5%

Зарубіжні ЗМІ

5,2%

Регіональні Інтернет-ЗМІ

1,0%

Як Ви ставитеся до заборони російських ЗМІ і
соціальних мереж в Україні?
Заборона російських телеканалів і
соціальних мереж в Україні є необхідним
кроком для захисту держави

20,5%

Заборона російських телеканалів і
соціальних мереж в Україні є помилкою і
призводить лише до обмеження прав
громадян

Важко відповісти
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70,9%

8,6%

Якби референдум про вступ України в НАТО
проводився найближчим часом, як би Ви
проголосували?
За вступ України в НАТО
Проти вступу України в НАТО
Не буду голосувати
Важко відповісти
9,8%
25,6%

43,2%

21,4%

Оцініть своє ставлення до наступних країн та
міжнародних організацій
(за шкалою від 1 до 10, де 1 - найгірший показник, а
10 - кращий)?
1
Ставлення до ЄС
Ставлення до НАТО
Ставлення до США
Ставлення до Росії
Ставлення до
Німеччини

Ставлення до Китаю
Ставлення до Білорусі
Ставлення до Польщі
Ставлення до Угорщини
Ставлення до
Словаччини

2

5,7% 6,5%

8,6%

9,6%

10,3%
3,1%

1,9%

2,2%
3,3%

20,3%

Ставлення до Молдови

1,8%

2,6%
1,4%
2,4%

Ставлення до Туреччини

1,3%

Ставлення до Болгарії

1,2%

14,8%

14,0%
17,4%

8

4,2% 8,0%

11,3%
9,2%

18,2%

9,0%
28,5%

21,6%
18,6%

19,6%

10,0%

7,1%

6,1% 4,0%

11,1%
14,9%

22,0%

11,1%
35,5%

13,0%

5,6% 4,2% 7,7%
8,2%

5,7% 6,5%
2,5% 2,3%

9,4%

1,7%

12,6%3,6%
10,0%

10,4%

8,8%

17,8%

7,1%

2,4%

2,2%

1,3%
9,0%
2,1% 2,1%

1,0%
2,0%
11,0% 5,6%
1,8%

31,6%
22,6%

5,0%

1,5%
5,6% 3,4% 4,8% 6,3%

10,8%

32,8%

23,4%

19,9%

7,9%

5,0% 5,9%

7,1% 3,6% 7,7%

11,9%

28,8%

10

10,9%

9,4%

11,9%

23,2%

18,4%

9,8%

7,3%
7,1%

9

23,6%

19,7%

19,2%

6,3%

19,0%

20,5%

18,6%

12,3%

17,5%

18,4%

15,5%

13,4%

2,4%

2,3%

15,5%

19,0%

7

16,7%

19,5%

2,1% 12,5%
2,7%

21,3%

6

17,9%

16,3%

14,0%

2,3%
2,3%

14,0%

17,9%

13,0%

4,0%

5
14,0%

14,8%

6,5%

1,9%

4

23,6%

5,2% 4,4%

Ставлення до Румунії

Ставлення до Грузії

3

6,8%

16,4%
11,9%

1,8%

5,0%

7,7% 2,3% 8,4%

11,8%

6,8%1,8%2,6%
1,8%
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GENERAL INFORMATION ABOUT THE PROJECT
The project “Ukrainian frontier: challenges for Tavria” is the initiative launched by
NGO “Centre for International Security” (CIS) with the support of the Konrad Adenauer
Stiftung in Ukraine, in partnership with the Ministry for Veterans Affairs of Ukraine. It is a
continuation of the project “Ukrainian frontier: challenges for Transcarpathia and Black
Sea Coast region”, which was implemented in 2019.
The aim of the project is to identify imminent threats and challenges in the southern
territories of Ukraine; developing recommendations for reducing the identified destructive
impacts and ensuring good governance at the level of districts (communities), local and
central authorities.
During October-November 2020, representatives of the Centre for International
Security and the Konrad Adenauer Stiftung in Ukraine studied the problems of the
Kherson (Kherson, Nova Kakhovka, Skadovsk) and Zaporizhzhia (Zaporizhzhia,
Berdiansk, Enerhodar, Melitopol) oblasts.
The fieldwork stage included quantitative and qualitative sociological research
(employing a questionnaire and in-depth interviews). The sampling quota was based
upon sex, age, and representative of the population of the region in which the research
was conducted; for experts - targeted (representatives of civil society organizations,
business associations, central and local authorities, local self-government, education and
culture sectors). In total, 1000 questionnaires were processed (500 respondents from
each region). The organization that implemented the study is the Centre for Applied
Research.
As a result, problem mapping for each studied region and their respective districts
was performed.
The data was organized by the following categories:
− Systemic problems of the region;
− Security challenges;
− Economic problems;
− Threats to the information space;
− Foreign influences;
− Local problems.
The methodology of the research was based on “Security Passport of Ukraine”
project, implemented by CIS in 2017-2019, taking into account "Methodological
Recommendations for Risk Assessment in Communities, Adversely Affected by Armed
Conflict", developed by the Ministry for Reintegration of Temporary Occupied Territories
in 2018.
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UKRAINIAN FRONTIER: CHALLENGES FOR ZAPORIZHZHIA REGION
Systemic problems of the region
One of the most pressing issues of the Zaporizhzhia region is the unfavorable
economic situation (confirmed by 17.4% of respondents). This is expressed in the lack
of modernization of large enterprises and their closure (for example,
"Zaporizhtransformator"); difficulties in running small and medium-sized businesses; job
cuts. Due to the decline of industrial production, the commodity-export specialization
of the region is deteriorating; the share of mechanical engineering products decreases.
The economy in the region was also affected by the negative consequences of the
COVID-19 spread and the introduction of quarantine restrictions. 30.1% of the
respondents faced a decrease in workload; 19% stated they were going on unpaid leave;
10.6% of respondents lost their jobs during this period. At the same time, governmental
measures to combat the epidemic of coronavirus infection at the state and local levels
are assessed by the majority of respondents (71%) as partially or completely ineffective.
At the same time, the deterioration of socio-economic living conditions is causing
the spread of labor migration among the local population (according to survey, only
35.8% of respondents said they do not want to go to work abroad; and about 40% either
consider such an option or already have relevant experience).
The problem related to economic issues is the industrial groups influence
(company “Motor Sich” of Vyacheslav Boguslaev, PJSC Zaporizhstal of Metinvest Group,
which is part of Rinat Akhmetov's SCM Holdings) on the activities of local authorities in
order to obtain economic preferences (for example, transfer of the responsibility to the
city property regarding social infrastructure, which previously belonged to industrial
enterprises).
Another important issue of the region is ecological threat, which is exacerbated
both by large-scale emissions of harmful substances from factories and by the inefficiency
of state policy in solving this issue. More than a third (34.4%) of respondents assesses
the ecological situation in the region as bad, and almost a quarter (24.9%) – as very bad.
This issue stimulates the intensification of local public organizations activities, who
constantly organize eco-protests and demonstrations, interact with local deputies and
heads of enterprises to focus attention to ecological problems and develop ways of their
solving. However, so far the problem of environmental pollution has not been fully
addressed at either the regional or national levels.
Internal system problems of the region are referring to the weakness and
fragmentation of local government. This, in turn, may affect its ability to act adequately
in case of aggravation of the political situation or intensification of aggression by Russia
(in view of the region's proximity to the occupied Crimea and front line on the East of
Ukraine). In general, the political "landscape" of the Zaporizhzhia region demonstrates
potential risks in the context of strengthening the positions of pro-Russian political
forces (in particular, the "Opposition Platform – For Life"), which received a significant
number of seats in result of the local elections in autumn 2020. There is a negative trend
with a monopolization of local power (in district centers) by certain representatives
of oligarchic groups, which for this purpose buy "franchises" of political parties which are
popular among the local population. In general, local political forces (heads of local
hromadas or council deputies) are traditionally more popular than the central government.
The population's trust in local authorities in the Zaporizhzhia region is 40.7%.
Despite some positive trends at the beginning of the decentralization reform in the
region, at the local level there is a decrease in allocations to local budgets with a
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simultaneous increase in their area of responsibility. This situation has led to the fact that
Zaporizhzhia has a deficit budget for the second year in a row. Currently, there is the
issue of the concept of continuing decentralization reform with a clear division of duties
in the newly created district councils, which should solve the problems of settlements. In
general, the survey results show that a third of respondents (30.3%) consider positive
changes from decentralization reform in the region; while 36.8% say there are no
significant transformations.
Problems are also found in the sphere of medical reform, the second stage of
which, in contrast to the first, is perceived by the population as a complete failure. This is
confirmed by the results of a poll, where almost half of respondents (46.9%) noticed
deterioration in the quality of medical services in their settlements. In Zaporizhzhia, at the
beginning of 2020 blood transfusion stations, anti-tuberculosis dispensaries and hospitals
with infectious wards were left without funding; there was a sharp reduction in the staff of
relevant institutions. In addition, more than a third of respondents (35.6%) faced
corruption in medical facilities.
Security challenges to the Zaporizhzhia region
In general, both in the regional center and in the districts, the feeling of personal
security of citizens remains rather satisfactory. In Zaporizhzhia itself, the work of the
police does not cause any complaints; in the district centers there is a sufficient number
of combat units of the National Guard, Marines, border guards; in recent years, the
condition of street lighting at night has improved.
At the same time, Zaporizhzhia region continues to be among the five regions of
Ukraine with the highest crime rate. In this context, one of the most pressing issues of the
region is a drug crime, which is especially evident at the local level due to the low number
of preventive measures to inform the public and the shortage of police officers.
Among the urgent issues for the region, it is necessary to mention the problem of
uncontrolled arms trafficking, which is sometimes used during disputes between local
criminal elements and even in domestic conflicts. The risks of growing pro-Russian and
separatist sentiment in the region nowadays remain at a low "latent" level; they are mostly
marginalized and do not significantly affect the socio-political situation in the region, as it
was in 2014-2015 (during this period in the regional center and remote areas there were
numerous protests and demonstrations against the mobilization of the population to the
Armed Forces of Ukraine). Currently, there is almost absent an intensive activity on behalf
of the pro-Russian paramilitary groups in the region (in particular, Radomyr), but some of
their representatives are in structures close to local branches of pro-Russian political
forces ("Opposition Platform – For Life"). Nevertheless, the existing potential of proRussian movements is preserved primarily in the southern districts of the region,
which creates risks because of proximity of these territories to the occupied Crimea and
the war zone in the Donetsk region.
In the Zaporizhzhia region, there is virtually no religious opposition due to the
widespread dominance of the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow
Patriarchate (UOC-MP), which is actively supported by representatives of the local
political establishment and business. Therefore, the Orthodox Church of Ukraine (OCU)
is not popular – only a few parishes from the UOC-MP have joined the OCU.
There are no ethnic conflicts in the region. The region is multinational – there are
a large number of representatives of various ethnic and national minorities (Tatars,
Bulgarians, Armenians, etc.), who have lived peacefully in this area for a long time.
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Conflicts between representatives of different ethnic or national minorities are not
systematic; they are isolated, occurring mainly domestically. Sometimes there are
artificial attempts to turn such disputes into an ethnic conflict (for example, there have
been speculations on the issue of the Bulgarian population in the North Pryazovia), but
they have not been successful.
The level of protest sentiment of the population remains low. Demonstrations of
eco-activists can take place directly in Zaporizhzhia, which, based on the total number of
residents in the city, are not massive (less than 1% of the population of Zaporizhzhia
attended the last such a protest), although the topic remains quite relevant for local
residents. Meanwhile, the potential for strengthening protests in the future remains, in
particular due to further deterioration of the socio-economic situation in the region.
Programs of social and professional adaptation of anti-terrorist operation veterans
are financed and realized quite effectively in the Zaporizhzhia region. Among them there
is a demand for the implementation of additional educational programs and career
development courses. Programs aimed at psychological rehabilitation of veterans
through their visits to special sanatoriums, work with volunteer psychologists, etc. are
also fully operational. It is planned to open a center for psychological rehabilitation of ATO
/ Joint Forces Operation participants in the region, with the assistance of local volunteer
organizations on the basis of the war veterans' hospital. At the same time, there is an
urgent need for further coordinated activities of local active communities of ATO veterans,
among which there are some conflicts due to the political orientations of various
veteran camps. Veterans' communities in the districts operate mostly on the basis of
patriotic education (in Melitopol and Enerhodar, information work is actively carried out,
in particular in schools, in order to form a positive image of a war veterans).
Veterans' land programs in the region are being implemented rather slowly due to
the transfer of land from the state to local communities and the cases of blocking the
relevant process by representatives of local authorities. Veterans of the anti-terrorist
operation in Berdiansk face problems in obtaining land plots due to the issue of their
possible entry into the two-kilometer coastal protection zone. At the same time, some
veterans of the region have already received their land plots, while others are still at the
stage of developing land documentation. The situation with providing housing for veterans
and members of their families is better – housing is bought at the expense of the regional
budget, there are affordable lending programs.
Economic problems
Zaporizhzhia region is an agro-industrial area; its budget is filled mainly by large
enterprises. The share of the shadow economy in the region remains significant, in
particular in those sectors where there is a considerable cash turnover.
The results of the survey show that the main income of the population consists of
the official salary (56.6%), as well as pensions and social benefits (29.5%). The average
take-home pay in the region is almost 10 thousand UAH; in the regional center – 12
thousand UAH (however with the beginning of quarantine the corresponding indicators
began to decrease).
With the spread of COVID-19, all sectors of the region's economy were negatively
affected: many small businesses were closed; key industries were forced to switch to a
reduced mode of operation. In the spring of 2020, the spheres of service provision,
transport, the entertainment sector, and the restaurant business suffered the most from
severe quarantine measures. The spring lockdown has also hit agricultural producers
hard due to the complete closure of food markets.
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As a result, there are significant tax shortfalls in the budgets of many hromadas
in the region; falling incomes and purchasing power of citizens; reduction of jobs in
the field of service and trade, at enterprises ("Motor Sich", "Zaporizhtransformator",
enterprise "Iskra"). This situation affects the further labor and "intellectual" migration of
qualified personnel to other cities of Ukraine (Kyiv, Dnipro, Kharkiv) and abroad (people
go to work and study in Poland, the Czech Republic, Germany). There are also cases
with labor migration to Russia, but they are not as common as in previous years.
Economic problems in the region are complicated by the mass orientation of
enterprises to Russian markets until 2014. Despite attempts to reorient production to
Europe, many local entrepreneurs are not satisfied with this state of affairs due to the
need to meet higher standards and increase the competitiveness of their products.
Currently, economic dependence on Russia in the region remains – Russia is one of the
five main trading partners of the Zaporizhzhia region.
In general, the region faces the problem of lack of significant development
prospects in terms of investment attractiveness. This situation is explained both by the
presence of corruption schemes that complicate business activities for potential investors,
and the location of the region in dangerous proximity to the front line.
Threats to the information environment
The information environment of the Zaporizhzhia region is represented by regional
media with a clear hierarchy. One part of local TV channels is communal and belongs to
the city councils (in particular, TV channel "Z"), the other is private and controlled by the
management of large enterprises ("TV5", "South"). Among the print media in Zaporizhzhia,
several newspapers are published: "MIG", which is positioned as independent; "Zaporizhzhia
pensioner", which is a part of the media holding "Zaporizhstal". The situation is similar with
TV channels and print media in district centers. In general, the situation with regional print
media has deteriorated recently – the utility company "Press", through which many local
newspapers were organized, was removed in 2017 in Zaporizhzhia.
In some places in the region, cases of obstruction of journalistic activity have
happened, mainly due to the lack of communication between the city authorities and
representatives of opposition news agencies.
One of the main problems of the regional information environment is the presence of
districts, in particular on the border with Donetsk region (Rozivskyi, Bilmatskyi, partly
Novomykolayivskyi), where Ukrainian television practically is not broadcast (after
switching off the satellite signal from January 1, 2020); instead, so called "DNR" television is
broadcast. A significant part of the population in the eastern regions and rural areas (up to
40%) over the age of 40 is actively watching Russian TV channels via satellite television.
At the same time, among the most trusted sources of information, all-Ukrainian TV
channels are in the first place (51.7% of respondents reported this); almost a third of
respondents trust social networks (30.9%); All-Ukrainian Internet media also receive a trust
or respondents (26.9%). At the same time, the level of trust in foreign media does not exceed
2.5%.
In addition to Russian content through television, the local population continues to use
Russian social networks ("Vkontakte", "Odnoklassniki"), but after the official blocking their
use, the popularity of relevant resources has fallen significantly. At the same time, almost
40% of respondents consider the blocking as a necessary step to protect the state, while
34.8% of respondents consider such a decision as a mistake, which leads to a restriction of
citizens' rights.
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Foreign policy sentiments of the region's residents
The population of the Zaporizhzhia region shows mostly low interest in
Ukraine's foreign policy processes.
If in 2014 pro-Russian protests could take place in different parts of the region,
nowadays the attitude towards Russia and its policy towards Ukraine has undergone
certain transformations. A large number of migrants from the Crimea and Donbas
have appeared in the region, which has influenced the rethinking of events that have
taken place since 2014 at the domestic level. However, despite the decline in the share
of active pro-Russian citizens, a significant number of people remain, mostly elderly,
who support renewal of ties with Russia. This applies to both trade and economic
issues and the domestic level of relations (for example, the possibility of unobstructed
visits to relatives living in Russia).
The issue of war in the Eastern Ukraine is not a significant trigger for the
population of Zaporizhzhia for a possible escalation of social conflicts – mostly, local
residents show "exhaustion" from everything connected with the war. At the
same time, at the local level, the issue of war and peace, as well as the settlement of
relations with Russia are occasionally used by pro-Russian political forces to
speculate and mobilize the electorate in the pre-election period.
Support for Ukraine's foreign policy towards the EU and NATO in Zaporizhzhia
Oblast, although increased in recent years, remains lower than the corresponding
averages for Ukraine. 31.7% of respondents would vote for Ukraine's accession
to NATO in a referendum; against – 20.2%; would not vote – 18.8%. At the same
time, a significant percentage of the surveyed population (29.4%) was undecided
about this issue, which creates the potential for the transformation of public opinion in
the future.
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The main reason for the low level of support for Ukraine's accession to NATO
is the lack of a systematic information policy of the state in the southern regions
of Ukraine. Ordinary residents of the region, including those who consume Russian
content, still have stereotypes and myths about NATO and the EU imposed by Russian
propaganda. A significant part of the population (up to 45%) support non-aligned
status of Ukraine.
Local problems of the region
Melitopol. The geographical location of Melitopol (southwestern part of the
Zaporizhzhia region) carries certain security risks – the city is considered as the socalled "gateway" to the Crimea; has a relative proximity to the front line (200 km).
Satisfaction of the population of Melitopol with the reforms remains at the low level.
In particular, the second phase of health care reform is considered unsuccessful and
incomplete. In the context of the reform of the law enforcement system, there is also
dissatisfaction – for Melitopol the problem of the absence of patrol police is still
relevant (instead of this such a function is performed by the National Guard); and such a
situation affects security in the city. Residents consider the decentralization reform like
success, with the beginning of which the city underwent positive transformation, in
particular due to the attraction of European loans for urban improvement (schools
and kindergartens were reconstructed, a swimming pool was opened, roads were
repaired, street lighting was improved).
The main economic problems of the city are related to the loss of the Russian
market for products and goods, on which 80% of local medium and small businesses
had focused till 2014. As a result, some enterprises in the city have closed; others have
refocused on European markets. This state of affairs is being used by local pro-Russian
political forces in speculations about the need to restore trade relations with Russia. The
consequences of quarantine restrictions for the period of the COVID-19 spread affected
the local industry sector negatively (small enterprises have closed, in particular in the
service sector). Unsatisfactory economic situation contributes to the outflow of local
population abroad (to European countries, Russia and China).
Another problem in the city is a crime: although its level does not exceed that of
the regional center, it is quite high due to the criminal elements. Local residents are also
concerned about the ecological problems due to harmful emissions from large
enterprises.
Polarization on political issues and pro-Russian sentiments among the local
population were quite noticeable in Melitopol in 2014-2015, but then there was activation
of the pro-Ukrainian public representatives. Today, the city may host provocative events
(in particular, the actions of the "Immortal Regiment"), organized by pro-Russian political
forces. Local authorities are responding by intensification of law enforcement patrols and
holding Ukrainian cultural events. Nevertheless, at the mental level, changes in the
consciousness and pro-Ukrainian position of people are taking place at a rather slow
pace. The majority of the population is apolitical and shows general exhaustion
from rhetoric related to war, occupation, water supply to Crimea, etc.
Above-mentioned issues remain relevant only for certain categories of the
population, first of all, member of the armed forces and Crimean Tatars. The latter live in
Melitopol in large numbers (about 10 thousand people) along with many other
nationalities; take an active pro-Ukrainian position; are engaged in volunteering; take part
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in hostilities and in fortifying the border with the occupied Crimea (the Crimean Tatar
battalion used to operate at the Chonhar checkpoint).
Enerhodar. A feature of Enerhodar's economic situation is the location of the
Zaporizhzhia NPP (ZNPP) on its territory, which is a city-forming enterprise. ZNPP
provides up to 80% of the city's budget and jobs for about 11 thousand residents of
Enerhodar (out of 54 thousand people). Other large enterprises that fill the local budget
include Zaporizhzhia TPP and Atomenergomash, a machine-building division of the stateowned atomic energy corporation Energoatom (National Nuclear Energy Generating
Company of Ukraine).
Given the risks associated with the non-diversified status of the city,
Enerhodar needs to attract investment and develop small and medium businesses. In
addition, the challenges of switching to Westinghouse's nuclear fuel assembly instead of
Russia's remain relevant for ZNPP. There is an urgent issue of the impact of the abovementioned industries on the environment (maintenance of the radiation level within the
norm; safe storage of ash and slag waste, etc.).
In the process of implementing the decentralization reform, Enerhodar lost the
status of a city of regional subordination and entered the Vasylivka district with the
administrative center in Vasylivka. Today in Enerhodar there are some positive changes
(road repairs, tree planting), but there are still issues on the targeted use of budget funds
by local authorities (because of this the level of trust in the former mayor and his team is
low).
For the residents of Enerhodar, problems with the work of local utilities also
remain relevant: in the past, there were precedents with public utility company
Teplovodokanal related to debt issues and tariff calculations. The transfer of a specialized
medical and sanitary unit to communal ownership was also accompanied by problems
and public unrest. Citizens negatively assess the implementation of secondary health
care reform due to untimely tender procurement, problems with the opening of a
hemodialysis center, possible schemes with money laundering during the construction or
repair of medical facilities.
The feeling of personal safety and comfort in Enerhodar is influenced by problems
related to the lack of lighting in some areas of the city and the growing number of
accidents recently, which is complicated by low effectiveness of local police (20% of
positions remain vacant). Migration of young people from the city is widespread due
to the lack of prospects for professional self-realization (lack of jobs outside the NPP, low
wages) and due to the lack of a competitive housing market.
In the context of implementing promising initiatives and projects for the city, there
is a demand among local NGOs to increase efficiency in communication and
coordination with local governments.
There are pro-Russian sentiments among the local population, as well as the
appearance of the Soviet mentality. A large number of residents watch Russian and
Russian-language channels via satellite television. In general, the society at the local
level is quite polarized on the issues of commitment to one or another political force, and
people perceive political issues through the prism of everyday life, in particular, in the
context of the desire to resume contacts with Russia in view of relatives’ ties. Meanwhile,
significant contradictions on this basis among the city's residents have not been observed
since 2014.
Berdiansk. The city is located on the northern coast of the Azov Sea; the local
population of 110 thousand people is mainly specialized in providing accommodation and
tourist services. Given this specificity, the current problems for Berdiansk are primarily
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related to the negative economic consequences for local businesses due to the spread
of the COVID-19 pandemic.
The introduction of quarantine measures occurred at the beginning of the resort
season in Berdiansk (which lasts from May to September), so this year there was no
standard influx of tourists in the city. Well-equipped recreation centers (hotels and
sanatoriums) have suffered less from restrictive measures, while small businesses
(individual entrepreneurs), which usually rent out private accommodation for tourists,
have suffered significant losses. Some recreation centers did not open at all; children's
camps did not work; fairs were not held. The financial losses of local entrepreneurs were
also affected by the suspension of international rail services, due to which there was no
influx of foreign tourists (for example, from Belarus and Poland).
The problem of water supply is urgent for the city residents – the cost of water
is extremely high due to the difficulties of its transportation from the regional center (the
reconstruction of water supply infrastructure requires significant funds). Other problematic
issues for the local population concern the regular flooding of the lower part of the city
(Central and Eastern districts, the resort area), which is not fully resolved by the street
sewage treatment system. The municipal service in the city also faces a lack of snow
removal equipment.
The level of personal security in Berdiansk traditionally decreases with the
beginning of the holiday season – in view of the large number of tourists in the city at this
time more frequent thefts on beaches, hotels and markets. At the same time, the Safe
City program has been implemented in Berdiansk, within which the city is currently
equipped with 52 video surveillance cameras. There is no patrol police in the city on a
permanent basis (it is present only during public events in resort season). The patrol
function is performed by the National Guard, which is represented by a sufficient number
(during summer period – more than 100 people) and plans to expand the composition in
the future. In addition, there are a patrol police response group, police bicycle patrols,
and a sea patrol for control of the coastal zone in Berdiansk. There is a lack of rescue
and diving stations.
Pro-Russian sentiments in the city are present, but mostly at a "latent" level.
Earlier in Berdiansk, provocations took place with the raising of Russian flags and actions
of the local branch of the Union of Soviet Officers, but such activities had been stopped
in 2017. Currently, cases of provocations with pro-Russian rhetoric in the city are
intensifying for a number of reasons: first, Berdiansk is close to the front line and received
a significant number of internally displaced persons after 2014, which have affected the
attitude of local people to war and border security; secondly, the naval base "East" is
being built here, which creates additional jobs for the city's residents. In addition, the
population of Berdiansk is accustomed to conducting naval, air, and land-based military
exercises that take place nearby at the training area, as well as to the constant presence
of the military in the city.
Recommendations
In order to improve the security, economic, socio-political climate of the
Zaporizhzhia region and eliminate the negative impact of certain factors of its
development, the following is proposed:
● to strengthen the defense capabilities of the region, especially on the coast of the
Sea of Azov. The development of a naval base in Berdiansk and an increase in
the number of Ukrainian warships and boats in the region should prevent the
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Russian Federation from establishing full control over naval approaches and
routes, and prevent a scenario of a landing operation;
to develop the system of territorial defense with the involvement of veterans'
organizations and voluntary associations;
to implement a program of economic diversification – stimulating investment in
high-tech industries with high value-added products, promote the development of
small and medium-sized businesses and the tourism industry;
to develop a regional program of professional retraining in connection with the
closure (reduction) of large-scale industrial production in order to prevent the
migration of the working population outside the region. Priority areas are services,
work on infrastructure logistics projects, security (police, Armed Forces);
to elaborate a program for the development of small and medium farms, aimed at
supporting agricultural areas of the Zaporizhzhia region;
to offer employment programs for age groups 45+;
to take measures to minimize the negative impact of environmentally harmful
industries on public health by installing treatment facilities at the expense of
business owners, development of renewable energy sources, development of the
concept of gradual reduction of carbon emissions from landfills, increasing the
number of green spaces, etc.;
to continue the processes of decentralization (with involvement of the local
population in decision-making, infrastructure development, financial planning of
territorial development);
to develop a strategy for solving the infrastructural problems of the region, to
promote the development of river navigation on Dnipro and the completion of
bridge crossings. Development of logistics and transport potential: to promote the
transformation of Zaporizhzhia region into an important transit hub between the
North and South, East and West of Ukraine;
to use the recreational and historical-cultural potential of the region to attract
tourists from other regions of Ukraine;
to introduce a system approach to security assessment in the region (analysis and
development of short- and long-term policy documents to prevent current threats),
in particular in the context of developing a system of national sustainability;
to strengthen preventive measures and the intensity of the system of combating
illicit trafficking in weapons and drugs;
to intensify state information policy to combat Russian propaganda in the region;
to focus efforts on solving the problems with the coverage of Ukrainian television
channels in the border areas of the region;
to intensify information, entertainment and cultural events on national and patriotic
education aimed at the general population (festivals, film forums, etc.);
to raise the level of informing the population about the issues of European
integration and Ukraine-NATO cooperation by developing a targeted localized
concept of communication of European and Euro-Atlantic integration, taking into
account the specifics of the local population; to promote the European and EuroAtlantic vector among the young population (in schools and higher education
institutions).
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Annex 1.
ZAPORIZHZHIA REGION – SOCIOLOGICAL RESEARCH

What problems and differences can be observed
in your city?
(several answers are possible)

There are no problems

60,3%

Economic conflicts
(raiding)

17,4%

Difficult to answer

8,6%

Conflicts with law
enforcement agencies

8,4%

Political conflicts
(distribution of powers)
Discrimination on the basis
of language
Conflicts with ATO
participants
Conflicts with IDPs
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6,7%

5,3%

4,5%

1,6%

Religious differences

0,8%

National (ethnic)
differences

0,6%

Evaluate the level of confidence in these
institutions
Fully trust

Somewhat trust

Do not trust at all

Difficult to answer

President 9,0%
Verkhovna Rada of Ukraine
Cabinet of Ministers of Ukraine

Somewhat distrust

32,7%

1,2%
14,5%

1,6%
14,9%

Customs

2,2%
19,0%

NGOs

5,5%

Local government

37,6%

17,6%
8,0%

25,6%
16,5%

15,5%

11,7% 7,8% 12,3%

25,7%
20,0%

37,1%
13,1%

35,3%

27,8%

24,7%

11,0% 12,7%
41,6%

32,7%

20,5%

21,8%

17,3%

Media

20,9%

38,6%

46,6%

29,0%

25,0%

41,3%

21,5%

Church 10,0%

International organizations and
foundations

23,3%

41,8%

3,7%
16,3%

10,4%

33,5%

21,1%

National Police 4,5%
Armed Forces of Ukraine

25,2%

25,8%

1,2%
13,5%

10,0%

39,1%

26,6%

1,2%
11,2%

7,8%

36,0%

34,1%

Prosecutor's Office 1,8%17,2%

Anticorruption bodies (NABU, NACP)

22,9%

38,4%

Security Service of Ukraine (SSU) 2,7% 23,7%

Courts

27,6%

18,8%
33,1%

9,8% 11,2%
31,2%

19,8%

14,7% 13,3%
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How would you rate your level of income?

Not enough even for food

6,8%

Difficult to answer

1,0%

Enough for food only

27,8%

Enough for food, utilities, and essential
goods / services

48,9%

I can buy household goods and other
non-expendable items

14,7%

I can buy anything at any time

0,8%

What does your income consist of?
(several answers are possible)
Official salary and other benefits

56,6%

Social welfare or unemployment
benefits
Assistance from relatives /
acquaintances

20,0%

Business income

6,3%

Other unofficial income

5,9%

Income from property lease
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29,5%

3,7%

Earnings abroad

2,5%

Deposits and dividends

2,5%

Have you ever experienced\witnessed
corruption?
(several answers are possible)
No

43,4%

Yes, in medical institutions

35,6%

Yes, in educational institutions

20,0%

Yes, by law enforcement agencies

13,5%

Yes, when applying for official
documents (administrative services)

6,1%

Difficult to answer

3,9%

Yes, when seeking employment

1,8%

Yes, at the border

1,2%

How do you assess the environmental situation in
your area?
Good

Fair

Bad

Extremely bad

Difficult to answer

1,0%
9,4%
24,9%
30,3%

34,4%
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How has the quality of healthcare services
changed after the medical reform?

Significantly improved

Improved

Hasn't changed

Worsened

Significantly worsened

Difficult to answer

0,4%
8,4% 10,8%
21,3%
33,5%
25,6%

Do you personally consider the idea of emigrating
abroad to find work?
No, I'm fine here

35,8%

Difficult to answer

I want to leave Ukraine permanently

I already have such experience

Yes, I plan in the near future
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23,9%

14,5%

13,7%

12,1%

Have you or your family members faced the
following consequences of COVID-19 epidemic?
(several answers are possible)
No

40,5%

Workload reduction

30,1%

The need to go on unpaid leave

19,0%

Job loss

10,6%

Difficult to answer

8,8%

Other

2,2%

Do you consider the measures of the central
government and local authorities to overcome
the COVID-19 epidemic in recent weeks to have
been effective?
Yes, in full
No, there are serious drawbacks
Difficult to answer

Yes, partially effective
No, completely ineffective

1,0%
12,7%

16,2%

32,5%
37,6%
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Have you recently experienced\witnessed
intolerance towards minorities?
(several answers are possible)
No

95,1%

Yes, to sexual minorities

2,5%

Yes, to language
minorities

2,2%

Yes, to ethnic minorities

1,0%

Yes, to religious
minorities

0,2%

Do you feel a change in your area after the
decentralization reform?
Yes, there are significant positive changes
Nothing changed
No, the situation has worsened
Difficult to answer

23,3%

30,3%

9,6%

36,8%

62

Which of these sources of information do you
trust?
(several answers are possible)
National TV channels

51,7%

Social networks

30,9%

National Internet media (sites)
Regional TV channels

26,2%
5,5%

Radio

2,9%

Foreign media

2,5%

Newspapers / magazines

2,5%

Regional Internet media

2,2%

What is your attitude towards the blocking of
Russian media and social networks in Ukraine?
Blocking of Russian media and social
networks in Ukraine is a necessary step to
protect the state

39,7%

Blocking of Russian media and social
networks in Ukraine is a mistake and only
leads to a restriction of the rights of
citizens.

Difficult to answer / I refuse to answer

34,8%

25,4%
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If a referendum were held in near future on
Ukraine joining the NATO, how would you vote?
Would vote for Ukraine
to join the NATO
Would vote against
Ukraine joining the
NATO
Would not vote

29,4%

Difficult to answer

31,7%

18,8%

20,2%

Attitude to the following countries and
international organizations
(on a scale from 1 to 10, where 1 is the lowest, 10
is the highest)
1
EU
NATO
United States

Germany

3

2,2% 6,5%
2,9%
11,4%

9,6%

4,1%
2,5%
15,5%

China

4,7% 7,3%

Belarus

1,2% 5,3%
2,9%

Poland

2,2%

11,0%
24,1%

23,7%

10,8%

9,8%

22,2%

7,1%
1,8%
4,1%

13,3%
25,9%

15,1%

33,9%

16,5%

17,3%
19,4%
19,2%
15,7%

2,4%6,5%

6,9%

15,1%

10,4%

1,6%
10,2% 3,5%
12,7%

13,1%

12,7%

20,4%

10,6% 4,1% 8,2%

13,3%

15,5%

15,7%

12,7%

5,3% 8,4% 3,1% 3,3%
2,2%

21,2%

18,2%

38,8%

9,2%

17,3%

45,9%

1,8% 8,2%
9,8%
2,4%

10

13,3%

20,6%

18,6%

9

15,7%

9,4%

18,8%

37,3%

1,6% 5,9%

8,2%

22,5%

32,0%

1,6%
5,9% 11,6%

13,7%
10,8%

44,3%

6,9%

8

14,9%

12,7%

12,2%

8,4%

7

21,0%

30,8%

2,9%

Bulgaria

12,4%

9,4%

3,7%

2,4%

6

30,0%

Slovakia

Turkey

5,1%

9,6%

4,7%
11,6%
0,8%

Georgia

5

19,0%

Hungary

Moldova

4

23,9%

4,3%
7,5%
4,1%

Russia

Romania
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2

10,8%

4,7%

3,5%

5,7% 6,3%
6,5%
2,9%
2,2%

10,4%

3,1%

6,5%

11,0%

2,4%
5,7% 2,5%

12,5%

1,4%
5,3% 2,5%

11,0%
15,1%

14,1%

4,5%

6,1%

11,8% 4,7% 5,3%

UKRAINIAN FRONTIER: CHALLENGES FOR KHERSON REGION
Systemic problems of the region
The primary challenge for Kherson oblast is the problem of the management
system (“poor governance”), which primarily concerns the low efficiency of local
government. The last does not have a trust of the population - more than two thirds of
respondents (72.3%) do not fully or even partially entrust local government. Meanwhile,
the intensification of activities and the implementation of positive initiatives at the local
level is mostly observed in the pre-election period, when there is a need to mobilize the
electorate for a particular political force.
The peculiarity of the Kherson region, regarding socio-political development, is a
significant social stratification of the population and fragmentation of the region into
certain "zones of influence" between representatives of local political and business elites.
Taking into account the absence of monopolization of power in the region by a single
dominant political force, the local political landscape is of a competitive nature. Therefore,
among the most important problems in the Kherson region, it is necessary to mention
political conflicts related to the struggle for the distribution of power - that is
indicated by 36.9% of respondents. Another topical issue of concern to the population is
the spread of cases of economic raiding, which is mentioned by 24.1% of respondents.
In addition, the region can be characterized by the growth of the level of centrifugal
tendencies.
In the region, there remains the systemic problem of the convergence of
particular political and criminal elites, which have a direct destructive impact on the
work of local law enforcement agencies and courts. There are cases of implementation
of illegal schemes and machinations in the region with the participation of representatives
of relevant structures, which lead to a decrease in the general level of public
confidence in the entire law enforcement system and its ability to ensure the safety of
citizens. According to opinion polls, courts have the trust of only 26.4% of respondents;
slightly higher rating of trust in law enforcement agencies (Security Service of Ukraine 36.7%; anti-corruption bodies - 38.1%; National Police - 38.3%). At the same time, almost
a quarter of respondents (25.6%) outline the spread of conflicts with law enforcement
agencies, and a third (33.3%) - the corruption cases by law enforcement officers. In this
context, the issue of the delay in addressing the cases of local authorities detained for
bribery (such cases are quite common in the regional center) is of a particular concern to
the society.
In general, the phenomenon of corruption is not unusual in the Kherson region,
where local residents frequently face while processing documents or receiving
administrative services (this is indicated by 46.1% of respondents). Cases of corruption
schemes are usually related to the land issues. The problem of non-transparency of the
local budgeting process is quite common as well: in particular, there are cases when
deputies of city councils become heads of public utilities and enterprises. In addition, the
relevant institutions can be distributed among deputies and factions close to the mayors
of certain cities in order to ensure loyalty. This situation indicates that the distribution of
the budget can take into account the private interests of the relevant "influence groups".
In the meantime, a rather low public activity of the local population, in particular
regarding the impediment to the implementation of corruption schemes is
problematic for the Kherson region. This is explained both by the addiction of the vast
majority of society to the very phenomenon of corruption, and by concerns about personal
security among the active minority (regarding the resonance caused by the case of
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Kateryna Gandziuk). The public sector in the region as a whole is rather fragmented due
to the rupture of consolidated ties between different categories of activists, some of whom
are pro-Russian. At the same time, NGOs have a fairly high reputation among the
population: only 6.7% of respondents distrust them. Nevertheless, the problem of lack of
proper communication and feedback with local authorities, their prompt response to
public initiatives, which mostly remain at the level of discussions and do not get to the
implementation stage (in particular, social projects etc.).
Such issues as the low level of socio-economic living conditions of the
population, the lack of effective provision of social needs and amenities are also of high
importance in the region. Locals are concerned about public transport issues; street
lighting; garbage disposal; lack of infrastructure for people with disabilities; lack of
playgrounds; insufficient attention to the preservation of architectural monuments, etc.
The economy of the Kherson region is characterized by agrarian orientation.
Therefore, the Kherson region traditionally ranks last among other regions of Ukraine in
terms of economic indicators. In addition, the economic development of the region is
affected by its geographical location near the temporarily occupied Crimea. The potential
threat of escalation of the situation and the risks of full-scale Russian aggression
cause low investment attractiveness of the region.
Problems of socio-economic nature affect the spread of migration processes.
People leave the Kherson region en masse to study and earn money in other regions of
Ukraine or abroad (40.3% of respondents already had such experience). The main
destination for migrant workers is Poland; Belarus and the Baltic States are also popular
destinations. In recent years, the Russian Federation has somewhat lost its position as a
recipient of migrants from the Kherson region: mostly people go there on long-term
contracts to work in the northern regions.
The problem of transport infrastructure remains relevant for the Kherson
region. Despite some positive developments - the repair of roads under the program
"Large Construction" and the launch of passenger river vessels to the Dnieper and
Zaporozhye - the issues of further improvement of the transport network of the region are
open. At the same time, the Kakhovka Navigable Gateway reduces the efficiency of highspeed passenger boats; the river route is better suited for freight traffic (this direction is
being developed by “Nibulon”). Roads are rapidly collapsing due to active traffic of freight
transport (in particular, grain trucks). Therefore, when building and repairing roads,
special materials and technologies should be used to ensure the strength of the
pavement, which must withstand harsh operating conditions.
Regarding the absence of large-scale production and, accordingly, active sources
of pollution, the environment in the region is relatively stable: almost half of the
respondents (50.3%) consider the state of ecology in their locations as satisfactory, while
almost 40% consider it as bad or catastrophic.
The population of Kherson region is characterized by a low level of awareness
of the goals, the progress made and results of the implemented reforms in the country.
This situation is caused by the lack of effective information work at the national level,
explaining the main processes of internal transformation, which, accordingly, do not
inspire confidence among citizens. It is quite common on the ground for certain political
parties to use this state of affairs to discredit reforms in order to achieve their own
interests.
In the context of awareness, the reform of decentralization is a certain exception.
The vast majority of respondents (68.3%) stated that following implementation of the
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reform there were no significant changes in their settlements have occurred. At the same
time, some of the ongoing processes of decentralization on the ground are assessed
positively, which is associated with increasing financial independence of local
communities and prospects for their development: improving amenities and living
conditions, providing essential services for the population. However, the decentralization
reform has highlighted the above-mentioned problem of low efficiency of governance
(poor governance) in the fragmented communities, the development of which depends
on both the professional level of management and the even distribution of local budgets
between districts (depending on their size and tools communities to influent).
Law enforcement reform is perceived by locals as a failure. This attitude is
explained by the lack of significant positive changes after its implementation, except for
purely "cosmetic" changes and the provision of new equipment to the police. At the same
time, the old law enforcement system with its inherent shortcomings continues to function:
the quality of police work has not changed, personnel renewal has not taken place. A
negative trend is also the "adoption" of old methods of work and behavior by young police
officers, which undermines any expectations of locals to improve the situation in the
future.
Local residents also negatively assess the results of the implementation of health
care reform, despite the understanding of the extreme need for its implementation.
Currently, the main dissatisfaction of the population relates the lack of funds for further
prompt completion of the second phase of the reform. So far, its partial implementation
has a small impact on the quality of medical services (particularly in the region), but at
the same time reduces the number of medical institutions, as well as impairs access to
them for a large part of the population. Therefore, only 31.4% of respondents see
improvements in the medical sector since the introduction of the relevant transformations,
while 36.5% of respondents believe that the situation with the quality of medical services
in their communities has not changed, and 28.1% of respondents complain about its
deterioration. Some projects in the field of health care lack both funds and coordination
between regional authorities and communities. For example, the state budget in the
region financed the construction of several outpatient clinics, but they were not put into
operation due to the inability of local authorities to launch appropriate utility companies.
Education and land reforms are somewhat less resonant, but public opinion on the
implementation of the relevant changes varies significantly: from total rejection to full
support.
Security challenges to the Kherson region
The key security problem for the Kherson region is the threat of aggression by the
Russian Federation: given the geographical location of the region, the potential danger of
Russian troops advancing from the territory of the temporarily occupied Crimea remains
relevant. Problem with water supply on the peninsula can be used as probable
precondition for aggression, which is always updated at the public level by frequent
mentions in the information environment, although currently a certain decrease persists
in public discourse on relevant topics in both Ukrainian and Russian media.
A positive factor for the security of the Kherson region in the context of the Russian
threat is a number of Ukraine's military exercises implemented together with NATO
member states. At the same time, there is a certain ambiguity in the attitude of the local
population to the representatives of the Armed Forces of Ukraine: on the one hand, the
development of military infrastructure in the region is of concern and provokes unpleasant
associations with the threat and war; on the other hand, the Armed Forces have the
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highest level of trust among all institutions and structures operating in the state (they are
fully trusted by 10.7% of respondents and rather trusted by 46.8% of respondents). ProRussian views are quite common among the population of the Kherson region. The
situation is complicated by the lack of justful punishment for those people which took part
in supporting separatist sentiments and demonstrations in 2014 (in particular, the
organizers of the local Anti-Maidan rallies remain in their positions in local authorities or
in political parties represented in the region). In recent years, there has been a growing
number of criminals who have recently taken part in prorussian riots (former so-called
"titushkas") being elected to the town councils. The lack of an adequate response to this
situation by the local authority, it creates conditions for pressure from the relevant proRussian forces on local patriotic activists.
In general, the promotion of relevant sentiments in the region, both among ordinary
citizens and among public activists, is explained by the historical and demographic
peculiarities of the formation and development of the Kherson region, which in Soviet
times was inhabited by immigrants from Russian lands.
The activity of pro-Russian political forces in the regional information environment,
as well as some cases of detention of some people accused of espionage in favor of
Russia, form the perception of aggravation of the socio-political situation and "revenge"
of Russian supporters in the Kherson region. In the current social environment, the local
population does not have a holistic picture of the current context of Ukrainian-Russian
relations, which is complicated by low levels of media literacy and high vulnerability to
Russian information messages aimed at destabilizing the political situation and
reducing governance in the region. The corresponding problem extends to the younger
generation, which consumes Russian content through new communication channels
(TikTok, YouTube, etc.). At the same time, two thirds (70.9%) of respondents in the
Kherson region consider it mistake and restriction of citizens' rights to ban Russian TV
channels and social networks in Ukraine.
The threat of pro-Russian separatism in the region exists mostly in a latent form.
Proponents of pro-Russian views may create a certain picture in the information space,
but their actions show no signs of overt radicalism. In addition, the results of the last local
elections show a gradual decline in the popularity of political forces that advocate the
reconstruction of special relations with Russia. However, the relevant pro-Russian parties
("Opposition Platform - For Life", "Our Land", etc.) continue to occupy the first places in
the ratings of support for local elections in various districts of the region (except
Skadovsk).
Most of the population of the Kherson region shows a low level of political
activity, which makes the threat of internal destabilization due to mass protests irrelevant.
Meanwhile, some risks of protests remain regarding a further deterioration of the socioeconomic situation in the region, the government's inability to provide adequate living
conditions for the population and respond to the pandemic in the interests of citizens.
Conflicts on religious or ethnic grounds are not typical for the population of Kherson
oblast, they are mentioned as a key problem of the region by only 10-11% of respondents,
and only 4.6% of respondents personally faced the problem of ethnic or national
oppression. Conflicts that may occur between members of different ethnic groups are
isolated, not systemic in nature, and occur mainly at the domestic level, less often at the
level of criminal disputes (for example, with members of the Roma minority).
The religious situation in the region is considered to be somewhat more
complicated: 12.8% of respondents have faced conflicts on the relevant grounds. At the
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same time, most denominations in the region have adapted quite comfortably (in
particular, this is due to the total dominance of the Ukrainian Orthodox Church of the
Moscow Patriarchate). The Muslim community, represented primarily by Meskhetian
Turks and Crimean Tatars, is largely untouched. However, in some cases there is a
biased attitude of the authorities or part of the community towards the development of
Muslim cultural and religious infrastructure in the region.
From time to time, speculations in the region arise about the language and
historical memory. The spread of relevant provocations in the regional information
space on the eve of holidays (such as May 9 and August 24) is especially noticeable.
This affects the level of perception of the relevant topic by the local population: 15.9% of
respondents indicate the presence of a language problem in the Kherson region; 27%
say they have experienced intolerance on this basis.
A prominent trend of the recent years has been the growth of uncontrolled arms
trafficking in the Kherson region, which is associated with the military actions in the
Donbas. Weapons are brought from the ATO / Joint Forces Operation zone by various
categories of citizens, including former combatants. Some individuals or groups of
individuals illegally possess and use such weapons. Legal access to weapons in the
region is difficult to obtain, and there are more cases of their distribution through illegal
channels. Despite this, there are no high-profile incidents involving the widespread use
of weapons in the region.
The problem of drug trafficking, which involves representatives of local ethnic
minorities (Roma), remains relevant for the Kherson region.
In the Kherson region, the problem of effective and systematic implementation of
programs of social and professional adaptation of ATO / Joint Forces Operation veterans
at the regional level is palpable. The situation with the provision of the necessary
psychological assistance is heterogeneous and depends on the conditions for ensuring
the appropriate process in certain communities. In some cases, veterans attempt to use
the status of ATO / Joint Forces Operation with a view to conducting and "covering up"
criminal and raider operations. At the household level, conflicts involving participants in
hostilities occur infrequently (only 5% of respondents mentioned this as an urgent threat
to the region's stability). Some internal conflicts take place within the veterans'
environment, which is fragmented on the basis of the territorial principle, the distribution
of resources allocated to support them, proximity to certain representatives of local
authorities, etc.
In general, programs to provide veterans with land are being implemented in the
region timely and to a full extent; however the cases of resale of land appear as well.

Economic problems
Kherson region is subsidized, but has the potential for self-sufficiency in the face
of further efforts by the authorities to establish strategic planning and focus on the
development of the most promising sectors of the economy.
The region specializes in agriculture; there are practically no large-scale industry
and city-forming productions. Part of the production facilities, which were built during the
Soviet era, is currently out of order. The development of the port sector in Kherson has
certain prospects, but the implementation of this project is complicated by the lack of
interest from external investors, as well as the presence of corruption schemes with land
and property rights.
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What is challenging the economic development of the Kherson region, it is the
presence of Russian and Russian-affiliated business, which has a strong position in the
shipbuilding industry of the region. The corresponding situation creates risks of decline of
the local domestic industry due to elimination of potential competition for the Russian
enterprises (for example, in Novorossiysk).
In contrast to industry, the agricultural sector of the Kherson region is sufficiently
developed, in particular in those areas that were previously considered unsuitable for
active use in economic activities. Their development is ensured by the redistribution of
water resources, which were previously supplied to the Crimea. In this context, the
restoration of water supply to the peninsula could potentially threaten the functioning of
some agricultural enterprises operating in the Kherson region.
The tourism sector is developing quite actively in the region (primarily due to
private entrepreneurship). At the same time, the ownership of the tourist infrastructure by
some MPs of Ukraine in the resort towns of the region (Zalizny Port, Skadovsk,
Henichesk, etc.) establishes conditions for unfair competition, with the promotion of their
financial interests in the relevant field. In addition, the existing shortcomings of transport
infrastructure and the low level of quality of services prevent the full use of the tourist
potential of Kherson region.
The level of financial prosperity of the region's residents is one of the lowest in
Ukraine. Two thirds (66.7%) of respondents indicated that their income is only enough for
food and basic necessities / services. At the same time, the main source of income for
the population of the region remains official salaries and remuneration (this was noted by
51.8% of respondents), as well as pensions, social assistance or unemployment benefits
(29.3% of respondents).
The average wages in the region are very low. In the regional center, the situation
is better - people receive an average salary of 6 000-9 000 UAH.; in the districts of the
region this indicator is reduced to 5 000 UAH. In the agricultural sector, wages are slightly
higher, but the automation of production processes has a significant impact on reducing
the number of available jobs.
The problem of unemployment in the Kherson region corresponds to the national
level. It is typical for the region along with the lack of qualified personnel of working
specialties (first of all, turners and welders). On the one hand, entrepreneurs face
difficulties in finding suitable qualified specialists; on the other hand, people do not want
to work for low wages. That situation provokes the spread of personnel migration outside
the region.
A significant problem for the region's economy is the spread of the COVID-19
pandemic. The threat is especially acute for entrepreneurs working in the sphere of
services (restaurant, hotel business) and trade. Quarantine restrictions had a negative
impact on the interests of intermediaries-suppliers of agricultural goods from farms to
large retailers (for example, the closure of the wholesale market in the village of Velyki
Kopani caused them significant losses). Under the conditions of quarantine, the tourist
business also suffered due to the late start of the season and the reduction in the number
of vacationers in the resort locations of the region.
The pandemic and quarantine restrictions hit small and medium-sized
businesses the hardest: the introduced restrictions led to a temporary, and in some
cases final, cutting of the activities of some entrepreneurs in the Kherson region. The
results of the polls show that a third (30.8%) of respondents faced the need to go on
unpaid leave due to the pandemic, while 10.1% of respondents lost their jobs during the
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quarantine. At the same time, the problems with doing business in the region during a
pandemic are complicated by the lack of sustainable communication between small
businesses and the government, which is not able to fully take into account the problems
of entrepreneurs and respond to their needs. Under such conditions, 55.7% of
respondents consider the authorities' efforts to fight COVID-19 to some extent ineffective.

Threats to the information environment
The population of Kherson oblast demonstrates a rather low level of trust in the
mass media: only among a third (33.7%) of respondents have full or partial trust in the
mass media. At the same time, among the available sources of information, the most
trusted are all-Ukrainian TV channels (54.5% of respondents stated this), as well as social
networks (35.4% of respondents).
Low trust in the media among the residents of the Kherson region derived from the
perception of the regional information environment, which is quite biased and dependent
on the influence of specific political or business groups. A similar attitude is maintained
towards formally independent media or those working on a grant basis – they are
dependent on advertising subsided by business and politicians (i.e., the "hidden"
dependence of the media on private interests is maintained, which affects the unbiasence
of the fact interpretation).
Among the local media of the Kherson region, respondents mention the news webportals "Kavun City", "Mist", "Hryvnia", "Suspilne: Kherson", "Kherson Region", "Kherson
Online". Regional groups at social networks are also quite common. Meanwhile, the
problem of lack of Ukrainian-language content remains relevant in the media
environment of the region.
Another problematic issue for the regional information space lies in the risky
working conditions for local journalists. The region is characterized by the spread of
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cases of attacks on the media, pressure from the authorities and representatives of local
law enforcement agencies (e.g., Security Service of Ukraine). Under such conditions,
journalists are sometimes forced to give up their activities, in particular when it comes to
investigating corruption schemes.
There is a wide informational influence of the Russian Federation on the part of
the region, which is especially relevant to the border areas of the Kherson region with the
occupied Crimea (first of all, it concerns the settlements of Khorly, Chaplynka, Kalanchak,
Chongar, partly Henichesk). Russia provides the broadcasting of its channels from the
peninsula to the territory of the Kherson region. Russian narratives are promoted to the
regional information space using the entertaining content. The situation is deteriorating
due to the lack of Ukrainian broadcasting, especially in areas close to the line of
demarcation with the occupied Crimea, where it is blocked or replaced by a Russian
signal.
Foreign policy sentiments of the region's residents
In general, residents of the Kherson region mostly demonstrate a positive
perception of Ukraine's development with European vector. In recent years, there has
been a positive trend in the favorable attitude of the local population to the European
Union. The granting of a visa-free regime to Ukraine has had a significant impact here,
which has allowed many residents of the region to visit EU countries in person. At the
same time, Poland and Germany are the most popular among European countries.
Public opinion on Ukraine's course towards Euro-Atlantic integration is somewhat
different: the residents of the region have a mostly negative attitude to the relevant
processes. Support for the idea of Ukraine's accession to NATO in the Kherson region
reaches 25.6% and is one of the lowest among all regions of Ukraine. This situation is
due to the prevalence among the population of the Kherson region of stereotypes about
the Alliance, created in Soviet times and supported by modern Russian propaganda. At
the same time, there is an acute lack of objective information at the regional level on
the implementation of the state's foreign policy course in this direction. In general, the
idea of Ukraine's non-aligned status and "self-reliance" in the implementation of state
policy remains popular among the region's society (such views prevail among those
categories of the population who have relatively pro-European sentiments).
For a large part of the locals, Kherson region is characterized by nostalgia for
Soviet times, which affects the definition of foreign policy priorities of the population (in
particular, a relatively tolerant attitude towards Russia). After 2014, there is a tendency in
the region to gradually reduce the negativity towards Russia in the context of its
aggression against Ukraine, which is facilitated by the above-mentioned influence of
Russian sources in the local media space.
Local problems of the region
Nova Kakhovka. The city of regional subordination with a population of 45000
people is located on the left bank of the Dnieper. An important problem for Nova
Kakhovka is the lack of well-established infrastructure for children and youth, taking
into account their current needs (lack of playgrounds; place for skateboarding, etc.). The
vast majority of the population are elderly people (retirees), and the government is
focused on this particular category of people while implementing its policies, counting on
appropriate electoral support in the pre-election period. It could be seen in the distribution
of budget funds, planning of city projects and organization of mass celebrations.
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Cases related to the implementation of corruption deals in Nova Kakhovka are
mostly related to land issues and are spread in the conditions of non-consolidation of the
local civil society.
Nova Kakhovka has received a lot of attention in the information space due to
scandals over Soviet monuments erected in the city. However, the conflict unfolded
mainly on social networks between active supporters of various political platforms. The
general socio-political situation in the region was not affected by such kind of conflict: the
population is mostly indifferent to these issues, showing more interest in solving existing
socio-economic problems.
Skadovsk. The city of 17 000 inhabitants is located in the southern part of the
region on the Black Sea coast, which determines its dependence on the tourism sector.
Given the resort's status, the main problems for Skadovsk are the negative economic
consequences of the spread of the COVID-19 pandemic, which has affected the summer
season this year.
In general, negative trends in economic development in the city have been
observed in recent years. Among the most pressing problems in this area is the gradual
decrease in tourist flows to the city (after the intensification of the influx due to the
occupation of the Crimean peninsula). In this context, the pandemic has only exacerbated
the problem. Skadovsk is a popular resort for families with children; and this particular
category of visitors, primarily, refused to travel due to the high risk of infection. Meanwhile,
an additional blow to the city's tourism potential was caused by the cancellation of largescale public events due COVID-19, which usually hosted a large number of guests (such
as the Black Sea Games or the local Oktoberfest).
As for Skadovsk, the environmental problem remains relevant. An increasingly
popular holiday destination is the protected area on the island of Dzharylhach, which
causes its pollution and threatens in the near future a catastrophe for the unique
ecosystem of the island.
The issue of creating a Marine military base in the city has become problematic
due to the position of the local political and business elite. This project was artificially
obstructed by launching an information campaign aimed at discrediting the idea, as well
as slowing down the process of transferring to the balance of the Ministry of Defense of
Ukraine the necessary infrastructure, where Marines are currently stationed. The problem
was solved only through the involvement of the media and local patriotic activists.
Recommendations
In order to improve the security, economic, socio-political climate of Kherson region
and overcome the impact of negative trends in its development, the following is proposed:
● to elaborate and adopt a strategy for the development of the region in the short term
(2-3 years), medium-term (5 years) and long-term (10 years), involving
representatives of the local community and invited independent experts to the
process;
● to elaborate separate plans for solving complex problems of the region (economic
development strategy; recreational development strategy; transport infrastructure
development strategy, etc.);
● to create a regional map of the cluster economy, which will offer diversification of trade
chains, taking into account the rupture of some traditional ties broken by the
occupation of Crimea by the Russian Federation;
● to launch a special annual investment forum to draw attention to the region, focusing
on the tourism, port and shipbuilding industries;
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● to outline a regional strategy for the development of the tourism industry. Ensure
coordination of local organizations operating in the field of tourism, in order to form a
regional map of sightseeing facilities, marketing and information materials in the form
of a single tourist product. Expand funding for infrastructure projects (focusing on the
transport sector);
● to develop and implement a program to support small businesses in the context of the
COVID-19 pandemic (providing targeted assistance and compensation during the
lockdown; introduction of tax holidays and temporary abolition of certain types of
taxation);
● to introduce special subsidy programs (microcredit) for ATO / Joint Forces Operation
veterans, aimed at assisting in the arrangement of land plots allocated to them in order
to engage in economic activity on land, which can be considered as an element of
psychological rehabilitation;
● to ensure the creation of processing plants and a system of energy-efficient storage
facilities for the storage of fruit and vegetable crops grown in the region;
● to re-evaluate the program of road development in the region in order to take into
account the crisis conditions of the transport network through the active movement of
grain trucks. Draw clear routes of their movement, having made efforts for qualitative
strengthening of such directions of a transport network;
● to promote the development of river freight transportation on the Dnieper in order to
unload roads in the region;
● to hold awareness-raising seminars for local authorities at the community level to
explain the nature of decentralization reform and to inform them of the powers they
currently possess;
● to send a special interdepartmental group of representatives of the central office of
law enforcement agencies from Kyiv to investigate corruption cases in the region;
● to intensify the efforts of the regional power bloc in the direction of combating proRussian separatism;
● to improve the infrastructure responsible for ensuring the broadcasting of Ukrainian
channels in the region, thus eliminating the influence of the Russian propaganda;
● to create a working group with the participation of historians who have developed
guidelines for covering controversial moments in the history of the region, contributing
to the restoration of historical truth and the development of a critical attitude towards
certain historical moments, figures, events. To introduce these developments both
into the educational process and info space in order to reduce the influence of the
narratives of the Ukrainian Soviet historiography on the population;
● to implement an information campaign on Euro-Atlantic integration, emphasizing the
specific benefits of NATO membership not only for Ukraine in general, but also for
individual regions and citizens, i.e. it is necessary to explain how NATO membership
is useful for the average resident of Kherson. The campaign should be сarried out by
the central authorities with the involvement of experts from Kherson: representatives
of scientific circles in specialized specialties (economists, political scientists,
historians), who will be able to explain their position not in scientific terminology, but
in plain language;
● to ensure that annual military exercises are conducted in the region with the
participation of contingents from NATO member countries.
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Annex 2.
KHERSON REGION – SOCIOLOGICAL RESEARCH

What problems and differences can be observed
in your city?
(several answers are possible)
Political conflicts
(distribution of powers)

36,9%

Conflicts with law
enforcement agencies

25,6%

Economic conflicts
(raiding)

24,1%

Discrimination on the basis
of language

15,9%

There are no problems

12,6%

National (ethnic)
differences

11,3%

Difficult to answer

11,1%

Religious differences

10,1%

Conflicts with IDPs

10,1%

Conflicts with ATO
participants

5,0%
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Evaluate the level of confidence in these
institutions
Fully trust

Somewhat trust

Do not trust at all

Difficult to answer

President 8,6%

53,2%

21,2%

15,1%1,9%

Verkhovna Rada of Ukraine 1,1% 26,8%

48,6%

22,0% 1,5%

0,6% 29,7%

44,1%

22,6% 3,1%

Cabinet of Ministers of Ukraine
Security Service of Ukraine (SSU)
Prosecutor's Office
Courts

1,9%

42,4%

25,6%

National Police

3,3%

0,4%

Church

4,8%

Media

0,8%

NGOs

1,1%

International organizations and
foundations

3,8%

Local government

0,8%

30,2%

35,9%

37,1%

35,8%

32,7%

35,0%

44,7%

21,0%

41,7%

44,7%

37,9%
36,5%

8,2%
2,9%

35,2%

50,7%

44,0%

25,2%

31,4%

37,7%

32,9%

5,7%

15,3% 1,7%

40,9%

34,6%

1,9%
1,9%

23,5%

46,8%

10,7%

18,7% 2,1%

41,5%

0,2% 26,2%
1,0%

Customs

34,8%

0,8%

Anticorruption bodies (NABU, NACP)

Armed Forces of Ukraine
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Somewhat distrust

2,5%

18,4% 4,6%
14,0%
1,7%
6,7% 6,5%
8,4% 5,2%
35,8%

1,7%

How would you rate your level of income?
Not enough even for food

4,6%

Difficult to answer

1,5%

Enough for food only

15,3%

Enough for food, utilities, and essential
goods / services

66,7%

I can buy household goods and other
non-expendable items

8,8%

I can buy anything at any time

3,1%

What does your income consist of?
(several answers are possible)
Official salary and other benefits

51,8%

Social welfare or unemployment
benefits

29,3%

Business income

16,4%

Other unofficial income

16,4%

Deposits and dividends

11,7%

Assistance from relatives /
acquaintances
Income from property lease
Earnings abroad

10,3%
3,4%
1,7%
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Have you ever experienced\witnessed
corruption?
(several answers are possible)
Yes, when applying for official
documents (administrative services)

46,1%

Yes, in medical institutions

38,4%

Yes, by law enforcement agencies

33,3%

Yes, in educational institutions

21,6%

No

16,6%

Yes, when seeking employment

5,7%

Difficult to answer

5,0%

Yes, at the border

4,8%

How do you assess the environmental situation in
your area?
Good

Fair

Bad

Extremely bad
4,2% 0,8%
8,6%

36,1%
50,3%
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Difficult to answer

How has the quality of healthcare services
changed after the medical reform?
Significantly improved
Worsened

Improved
Significantly worsened

Hasn't changed
Difficult to answer

4,0%2,1%
11,3%
29,3%
16,8%

36,5%

Do you personally consider the idea of emigrating
abroad to find work?
I already have such experience

40,3%

Difficult to answer

23,9%

Yes, I plan in the near future

I want to leave Ukraine permanently

No, I'm fine here

10,9%

7,5%

5,4%
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Have you or your family members faced the
following consequences of COVID-19 epidemic?
(several answers are possible)
No

46,3%

The need to go on unpaid leave

30,8%

Job loss

10,1%

Workload reduction

9,8%

Difficult to answer

6,3%

Do you consider the measures of the central
government and local authorities to overcome
the COVID-19 epidemic in recent weeks to have
been effective?
Yes, in full
No, there are serious drawbacks
Difficult to answer
5,7%

20,1%

35,6%
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Yes, partially effective
No, completely ineffective

1,1%

37,5%

Have you recently experienced\witnessed
intolerance towards minorities?
(several answers are possible)
No

44,4%

Yes, to sexual minorities

38,6%

Yes, to language
minorities

27,0%

Yes, to religious
minorities

Yes, to ethnic minorities

12,8%

4,6%

Do you feel a change in your area after the
decentralization reform?
Yes, there are significant positive changes
Nothing changed
No, the situation has worsened
Difficult to answer
4,4%
10,3%

17,0%

68,3%
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Which of these sources of information do you
trust?
(several answers are possible)
National TV channels

54,5%

Social networks

35,4%

Newspapers / magazines

6,7%

National Internet media (sites)

6,3%

Radio

6,1%

Regional TV channels

5,5%

Foreign media

5,2%

Regional Internet media

1,0%

What is your attitude towards the blocking of
Russian media and social networks in Ukraine?
Blocking of Russian media and social
networks in Ukraine is a necessary step to
protect the state

20,5%

Blocking of Russian media and social
networks in Ukraine is a mistake and only
leads to a restriction of the rights of
citizens.

Difficult to answer / I refuse to answer
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70,9%

8,6%

If a referendum were held in near future on
Ukraine joining the NATO, how would you vote?
Would vote for Ukraine to join the NATO
Would vote against Ukraine joining the NATO
Would not vote
Difficult to answer

9,8%
25,6%

43,2%

21,4%

Attitude to the following countries and
international organizations
(on a scale from 1 to 10, where 1 is the lowest, 10
is the highest)
1
EU
NATO
United States
Russia

2

8,6%

3,1%

China

1,9%

Poland

9,6%

10,3%

13,0%

4,0% 14,0%
15,5%

2,1%
12,5%

2,3%

Hungary

2,3%2,7%

Slovakia

2,4%2,2% 13,4%

Romania
Moldova
Georgia
Turkey

Bulgaria

3,3%
2,6%

1,8%

14,0%

21,3%

17,4%

7

12,3%

6,3%

15,5%

17,5%

18,4%

19,5%
20,3%
20,5%

8

7,1%

19,0%

9,2%
9,0%

19,7%

28,5%

18,6%

18,4%
19,9%
19,6%

10,0% 5,0% 8,8%
5,6%

11,1%

10,4%

22,0%

11,1%
35,5%

17,8%
13,0%

5,6%4,2% 7,7%

14,9%

8,2% 5,7% 6,5%
9,4%

2,5%

2,3%

1,7%

2,4%

12,6% 3,6% 2,2%
10,0%

31,6%
22,6%

3,4% 1,5%
6,3%
4,8%

7,1%

10,8%

32,8%

23,4%

7,1% 3,6% 7,7%

11,9%

28,8%

5,0% 5,9%

7,1% 6,1% 4,0%

11,3%

18,2%

21,6%

7,9%

11,9%

23,2%

10

10,9%

9,4%

23,6%

4,2% 8,0%

9

9,8%

7,3%

16,7%

19,2%

1,3% 14,0%

6

17,9%

16,3%

19,0%

1,4%
14,8%
2,4%

1,2%

14,8%

18,6%

2,3%

5
14,0%

17,9%

6,5%

1,9%

4

23,6%

5,2% 4,4%

Germany

Belarus

3

5,7% 6,5%

11,0%

1,0%

5,6% 2,0%
1,8%
6,8% 5,0%
1,8%

16,4%
11,9%

2,1%
9,0%2,1%
1,3%

7,7% 2,3% 8,4%

11,8%

1,8%
2,6%
6,8% 1,8%
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