
Продовження додатка 2. Відповіді представників соціальної сфери. 

ДОДАТОК 2 

Результати соціологічного дослідження “Механізми інформаційної взаємодії 

влади та громади” 
 

Соціологічне опитування серед депутатів 
 

Всього в опитуванні взяло участь 64 депутата: 23 депутата міської ради і 41 депутат районних у місті 

рад. 

Серед опитаних: 

Віком: 18-28 21,81% 41-60 67,19% 

 29-40 6,25% Більше 60 років 4,69% 

З них: 57,81% чоловіків 

 42,19% жінок     

Депутатський стаж 

Обраний перший раз  65,62% 

Обраний другий раз  23,44% 

Обраний більше двох разів 10,94% 

Ви депутат 

Міської ради   37,50% 

Районної у місті раді  62,50% 

 

1. Як Ви вважаєте, чи систематично вивчається громадська думка з актуальних питань 

розвитку  нашого міста? 

ні 65,63% 

досить систематично 15,63% 

так 10,94% 

утруднююсь з відповіддю   7,80% 

 

2. Чи вважаєте Ви, що інформаційна просвіта громади відносно цілей і механізмів 

самоврядування  може активізувати її роль в розвитку міста 

так 73,44% 

ні 12,50% 

утруднююсь з відповіддю 14,00% 

 

3. Якщо так, то зазначте  Вашу думку відносно ступеню важливості  напрямків просвіти 

(обведіть, будь ласка, відповідну цифру по кожному з напрямків) 

Цілі просвіти Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% з загальної кількості 

респондентів 
Найважливі

ше 

Важливо Третє за 

важливістю 

підвищити обізнаність громадян відносно питань, 

які є компетенцією депутатів рад різних рівнів 

47 

73,44% 

 

 

18,75% 

 

39,06% 

 

15,63% 

підвищити обізнаність громадян відносно питань, 

які є компетенцією виконавчих органів місцевих 

рад 

50 

78,12% 

 

21,88% 

 

29,69% 

 

26,56% 

підвищити рівень соціальної відповідальності 

представників бізнесу за розвиток міста 

47 

73,44% 
34,38% 29,69% 9,38% 

підвищити обізнаність громадян відносно прав і 

обов’язків “територіальної громади”  

47 

73,44% 
35,94% 29,69% 7,81% 

підвищити обізнаність громадян відносно 

механізмів участі в житті громади 

46 

71,88% 
35,94% 25,00% 10,94% 

підвищити рівень відповідальності громади за 

розвиток міста 

47 

73,44% 
28,13% 34,38% 10,44% 

Ваш варіант: 

 

0% 
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4. Відзначте Вашу думку відносно  дієвості механізмів інформаційної просвіти громади  

(по кожному пункту) 

 

Механізми інформаційної просвіти 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% з загальної кількості респондентів 

Найбільш дієві Дієві 
Мало 

дієві 

зустрічі з виборцями 55 

85,94% 

54,69% 25,00% 6,25% 

публікації в пресі 52 

81,25% 
35,94% 37,50% 7,81% 

тематичні телепередачі 57 

89,06% 
25,00% 50,00% 14,06% 

тематичні радіопередачі 50 

78,12% 
14,06% 46,88% 17,19% 

Тематичні виставки бібліотек міста 44 

68,75% 
4,69% 12,50% 51,56% 

Розміщення інформації на Інтернет –сайті міста  42 

65,62% 
3,13% 21,88% 40,63% 

5. Відзначте, чи задовольняє Вас якість  консультативно-аналітичного забезпечення Вашої 

депутатської діяльності 

так 53,13% 

ні 32,81% 

не визначились 14,06% 

 

6. Відзначте, будь ласка, з яких джерел Ви отримуєте таку  інформацію (по кожному виду): 

 

Види інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% з загальної кількості респондентів 
На 

засіданнях 

ради 

В аналітичних 

добірках ради 

У ЗМІ На жаль,  

не 

отримую 

Інше 

Аналітичні дані з розвитку 

економіки міста 

57 

89,06% 
39,06% 21,88% 29,69% 9,38% 0,0% 

Аналітичні дані з розвитку 

соціальної сфери міста 

57 

89,06% 
21,88% 21,88% 37,50% 17,19% 0,0% 

Аналітичні дані з питань 

демографічного розвитку населення 

міста 

55 

85,94% 
9,38% 17,19% 42,19% 18,75% 0,0% 

Інформація з кращого українського 

досвіду місцевого самоврядування 

51 

79,69% 
7,81% 7,81% 32,81% 32,81% 0,0% 

Інформація з кращого світового 

досвіду місцевого самоврядування 

53 

82,81% 
12,50% 6,25% 18,75% 46,88% 0,0% 

 

7. Зазначте, будь ласка, як часто Вам  доводиться інформувати своїх виборців за допомогою 

перерахованих  засобів (по кожному засобу) 

Інформування 

виборців 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих хто відповів 
декілька 

разів на 

місяць 

один раз 

на місяць 

один  раз 

на 

квартал 

один  раз 

на 

півріччя 

один 

раз в 

рік 

не маю 

такої 

можливо

сті 

Інше 

На зустрічах  57 

89,06% 
19,30% 42,11% 14,04% 15,79% 7,02% 1,75% 0,00% 

Виступи по 

радіо 

43 

67,19% 
6,98% 6,98% 6,98% 9,30% 9,30% 60,47% 0,00% 

Виступи на 

телебаченні 

43 

67,19% 
4,65% 4,65% 6,98% 4,65% 9,30% 69,77% 0,00% 

Виступи в 

місцевій пресі 

42 

65,62% 
14,29% 4,76% 4,76% 2,38% 16,67% 54,76% 0,00% 

Ваш варіант 

 

2 

3,12% 
      100% 
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На „ваш варіант” дали відповідь два депутати. Один депутат додав, що він інформує своїх виборців на 

мітингах та акціях протесту, другий, - що за місцем роботи. 

 

8. Яка зазвичай реакція Ваших виборців на звіти відносно виконання планів і програм 

місцевого розвитку  

Відповіли на запитання 64 депутати, або 100,00 % опитаних, з них: 

 

вони вносять конструктивні пропозиції 34,38% 

вони не вносять конструктивних пропозицій 26,56% 

вони вносять пропозиції, які не відносяться до 

предмету обговорення 

20,31% 

вони не приходять на звіти 18,75% 

ваш варіант  1,56% 

 

Один депутат додав свій варіант – „буває по різному” 

 

9. Відзначте, будь ласка, яким чином Ви вивчаєте потреби територіальної громади  

Відповіли на запитання 64 депутати, або 100,00 % опитаних, з них: 

 

за допомогою аналізу пропозицій, заяв та 

звернень громадян 

78,12% 

за допомогою аналізу статистичних даних з 

розвитку міста 

18,75% 

за допомогою соціологічних опитувань 12,50% 

ваш варіант 4,69% 

 

Один депутат відповів, що, як і інші виборці, він ходить по вулицям, читає газети, дивиться ТБ, ще 

один, що вивчає з власного досвіду 

 

10. Чи співпрацюєте Ви з громадськими організаціями? Якщо так, то назвіть, якими саме. 
Відповідь дали 37 депутатів, або 57,81% від тих, хто взяв участь в опитуванні. 

Були названі: 

Всеукраїнський союз робочих, Товариство „Червоного хреста”, „Наше місто – наш дім”, ХВ КВУ, 

"Громадський контроль", "Жінки - трудівниці за майбутнє дітей України", асоціація ветеранів 

педагогічних працівників, проект „Толока”. 

Одна депутат відповіла, що їх (тобто громадських організацій) немає там, де вона обиралась. 

 

11. Ваші пропозиції щодо покращення інформування населення 

Відповідь дали 11 депутатів, або 17,19% від тих, хто взяв участь в опитуванні. 

Пропозиції депутатів: 

 інформаційні бюлетені на дошках об’яв  ЖЕК,  ЖЕУ 

 тільки тематичні телепередачі 

 більше інформації у ЗМІ 

 більше проводити зустрічей 

 проводити акції, роздавати брошури 

 виступи по телебаченню, преса 

 Надавати ефір, та можливість друкуватися на сторінках газет усім депутатам.  

 Заслуховувати на сходах громадян звіти міського голови та його команди (раз у 

квартал). 
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Аналіз соціологічного опитування  начальників управлінь/відділів міськвиконкому 
 

В опитуванні прийняли участь 32 начальники управлінь, відділів. Всього в Херсонському 37 відділів 

та управлінь. 

 

1. Зазначте, будь ласка, Вашу думку відносно аспектів  інформаційного забезпечення  Вашої 

управлінської діяльності 

(обведіть відповідну цифру по кожному з аспектів) 

Інформація, що надається є: Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 
Так Треба підвищити якість 

по даному аспекту 

Утруднююсь з 

відповіддю 

Своєчасною 32 

100,00% 

34,38% 65,62% 0,00% 

 

Надається в зручно 

структурованому  вигляді 

27 

84,38% 

29,63% 

 

59,26% 

 

11,11% 

 

Всебічно висвітлює питання 

об’єкта управління 

27 

84,38% 

25,93% 

 

66,67% 

 

7,41% 

 

 

2. Якщо є,  то які на Ваш погляд, існують проблеми обміну інформацією між Вашим 

управлінням (відділом) та іншими структурними підрозділами міськвиконкому?  

(зазначте 3-4 варіанта відповідей)  

32 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

немає електронного документообігу 68,75% 

немає зручного доступу до інформації з баз даних інших структурних 

підрозділів  

68,75% 

не вистачає оперативності в інформуванні  по спільним питанням 59,38% 

інформація часто дублюється  40,62% 

не достатньо стандартизовані  види надаваємої інформації  31,25% 

ваш варіант 12,50% 

 

3,  Чи забезпечене Ваше управління (відділ) науково - методичною літературою з питань 

муніципального управління, питань розвитку Вашої сфери управління  тощо? 

32 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

не вистачає нових надходжень 43,75% 

так 25,00% 

ні 18,75% 

ваш варіант 12,50% 

 

 

4. Чи є у Вас можливість в залученні науковців до прогнозно – аналітичних та експертних 

досліджень тощо? 

ні 53,13% 

так, але на дослідження немає коштів 25,00% 

так 9,38% 

ваш варіант 9,38% 

не відповіли 3,13% 

 

5. Чи є у Вашого управління доступ до Інтернет? 

ні 71,88% 

так 15,63% 

є, але час дуже обмежений 9,38% 

не відповіли 3,11% 
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6. Зазначте, будь ласка, де можна отримати інформацію про перелік завдань та функцій Вашого 

управління (відділу) 

28 чол.,  або 87,50% тих, хто відповів, не відповіли 12,5% (4) 

6.1 У відділі (управлінні)    42,86%  (12) 

6.2 У відділі кадрів     32,14%  (9) 

6.3 В ЗМІ      3,57 %   (1) 

6.4 На консультаціях та семінарах   3,57 %  (1) 

6.5 По телефону    7,14%   (2) 

6.6 На стенді      3,57%   (1) 

6.7 На сайті      3,57%   (1) 

6.8 У посадових інструкціях та положеннях  7,142%  (2) 

6.9 У керівника установи    3,57%   (1) 

6.10 Не можливо отримати    7,14%   (2) 

6.11 Протокольний відділ міської ради  7,14%   (2) 

6.12 Законодавство України    3,57%   (1) 

 

7. Зазначте, будь ласка, механізми надання  громаді (громадянам) Вашим управлінням 

(відділом) наведених видів інформації  (обведіть відповідну цифру по кожному виду інформації) 

Види 

інформації 

Характеристи

ка інформації 

Кількіс

ть тих, 

хто 

відповів 

чол../ % 

 

% від тих, хто відповів 

На 

стен 

ді 

Публі-

кації  

в пресі 

Прес-

конфер

енції 

Темати

чні 

 теле 

переда

чі 

Темати

чні 

радіоп

е-

редачі 

Веб-

сайт 

Офіцій

ні 

відпові

ді 

згідно 

запитів 

Даний 

вид 

інформа
ції не 

надаєтьс

я згідно 
специфік

и роботи 

Адміністрати

вно - ділова  

Перелік видів 

дозволів, 

ліцензій тощо 

 

27 

84,38% 

7,41% 

 

29,63% 

 

14,81% 

 

3,70% 

 

7,41% 

 

11,11% 

 

59,26% 

 

22,22% 

 

Прогнозно - 

стратегічна 

Плани 

розвитку сфери 

управління 

 

25 

78,12% 

 

0,00% 

 

20,00% 

 

4,00% 

 

8,00% 

 

8,00% 

 

8,00% 

 

52,00% 

 

32,00% 

 

Аналітична  Аналітичні 

огляди  

розвитку сфери 

управління  

 

28 

87,50% 
0,00% 25,00% 17,86% 17,86% 10,71% 14,29% 64,29% 25% 

Статистична Статистичні 

показники 

розвитку  

сфери 

управління   

 

29 

90,62% 3,45% 27,59% 6,90% 3,45% 3,45% 0,00% 48,28% 37,93% 

Оперативна Новини про 

поточну 

діяльності 

управління 

(відділу)  

 

31 

96,88% 0,00% 41,94% 16,13% 16,13% 22,58% 9,68% 48,39% 22,58% 

Звітна Звіти про 

виконання 

планів, 

програм тощо 

 

31 

96,88% 
3,23% 25,81% 16,13% 9,68% 6,45% 9,68% 51,61% 38,71% 

Соціальна Інформація для 

різних 

соціальних 

груп 

 

27 

84,38% 

 

3,70% 55,56% 14,81% 18,52% 22,22% 11,11% 40,74% 22,22% 

Довідкова  Довідки, 

відповіді тощо 

30 

93,75% 
3,33% 26,67% 3,33% 3,33% 10,00% 6,67% 63,33% 23,33% 

Нормативно-

правова 

Розпорядження 

міського 

голови, 

рішення сесії 

відносно сфери 

управління 

 

 

28 

87,50 

 

 

7,14% 42,86% 7,14% 7,14% 3,57% 3,57% 64,29% 17,86% 
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8. Зазначте, будь ласка,  періодичність проведення Вашим управлінням (відділом) заходів по 

інформуванню  громади з питань розвитку сфери управління (по кожному механізму) 

 

Механізми надання 

інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

 

% від тих, хто відповів 

Декілька 

разів на 

місяць 

1 раз 

на 

місяць 

1 раз на 

квартал 

1 раз на 

півріччя 

1 раз 

на рік 

Такий 

механізм 

не 

викорис

товуєть 

ся 

Інше 

Публікації в пресі 30 

93,75% 

23,33% 16,67% 20,00% 3,33% 13,33% 16,67% 6,67% 

Прес-конференції 24 

75,00% 

4,17% 12,50% 8,33% 8,33% 25,00% 41,67% 0,00% 

Тематичні телевізійні 

передачі 

22 

68,75% 

4,55% 9,09% 18,48% 13,64% 18,18% 36,36% 0,00% 

Тематичні радіопередачі 19 

59,38% 

10,53% 10,53% 10,53% 5,26% 0,00% 63,16% 0,00% 

Веб-сайт 19 

59,38% 

10,53% 5,26% 0,00% 5,26% 15,79% 63,16% 0,00% 

Громадські слухання 21 

65,62% 

0,00% 4,76% 0,00% 14,29% 38,10% 42,86% 0,00% 

„Гарячі лінії” 19 

59,38% 

0,00% 0,00% 5,26% 26,32% 10,53% 57,89% 0,00% 

Інформування за 

допомогою бібліотек 

18 

56,25% 

22,22% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 72,72% 0,00% 

Прес-релізи 16 

50,00% 

6,25% 0,00% 6,25% 6,25% 12,50% 68,75% 0,00% 

ВАШ ВАРІАНТ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6  

 

9. Чи використовуєте Ви при розробці програм, планів, важливих управлінських рішень 

співпрацю з громадськими організаціями? Якщо так, то назвіть, якими саме: 

27 чол., 84,38% тих, хто відповів, з них: 

Ні     55,56%         

Так, які саме:    44,44% 

Облпрофспілка, Спілка безквартирних офіцерів,  громадська спілка Афганців, „Правопорядок”, 

„Наше місто-наш дім”, „Успішна жінка”, профспілка „Консолідація”, коаліція бізнес-асоціацій м. 

Херсона, квартальні комітети, ветеранські організації, військових пенсіонерів, „Молода нація”, 

„Молоді освітяни”, „Асоціація ветеранів педагогічної праці”, „Світло надії”. „Мир. Краса. 

Культура”, „Серце матері”, УТОГ, УТОС, обласна організація інвалідів, „Союз Чорнобиль”, 

„Тотем”. 

Лідер серед організацій з якими співпрацюють відділи та управління міськвиконкому –

„Успішна жінка”, її називають три різних управління (відділи). 

 

10. Чи задіяні у Вашій роботі механізми зворотного зв’язку з громадою, які саме: 

32 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

соціологічні опитування 15,62% 

громадські слухання 15,62% 

аналіз звернень громадян 50,00% 

специфіка роботи управління (відділу) не потребує використання механізмів 

зворотного зв’язку  

37,50% 

ваш варіант 6,25% 

Ваш варіант:  через батьківську громаду закладів освіти 

   Ні, не задіяні  

11, Чи є в Вашому управлінні (відділі) електронні бази даних?   

 

31 чол. або 96,88 % тих, хто відповів, з них:  

так 46,88% 

ні 50,00% 

не відповіли 3,12% 
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12.  В якому вигляді можна отримати відкриту інформацію з електронної бази даних? 

 

30 чол. або 93,75 % тих, хто відповів, з них:  

надруковану 63,33% 

на дискеті 63,33% 

на WEB - сайті 6,67% 

електронною поштою 13,33% 

ваш варіант 13,33% 

 Ваш варіант: 

- немає бази даних (2) 

- інформація є конфекційною (1) 

- за запитом (1) 

13. Які, на Ваш погляд, існують проблеми обміну інформацією між органами місцевого 

самоврядування взагалі і Вашим управлінням (відділом), в тому числі, та громадянами 

міста? 

 

25 чол. або 78,12 % тих, хто відповів, з них:  

дуже велика кількість звернень, які не відносяться до компетенції органів місцевого 

самоврядування  

56,00% 

інформація зі скарг, звернень або пропозицій часто виявляється недостовірною  36,00% 

ваш варіант 24,00% 

 Ваш варіант: 

- проблем немає -2  

- відділ має справи тільки з юридичними особами – 1 

- специфіка не дозволяє -1 

- деякі звернення не відносяться до компетенції відділу - 2 

14. Які, на Ваш погляд, існують проблеми обміну інформацією між органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями? 

 

32 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

немає усталених механізмів розповсюдження і отримання інформації  34,38% 

є потреба у розробці  концепції співпраці 53,12% 

утруднююсь з відповіддю 21,88% 

ваш варіант 9,38% 

 Ваш варіант: 

- проблем немає – 1 

- відсутність електронного зв’язку -1 

- інформацією не обмінюємось - 1 

15. Зазначте, будь ласка, які варіанти усунення проблем інформаційної взаємодії між органами 

самоврядування та громадськими організаціями і громадянами міста Ви вважаєте 

доцільними: 

 

32 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

зробити сторінку громадських організацій на WEB- сайті міста з on-line доступом 31,25% 

доручити координацію інформаційної взаємодії  інформаційно –аналітичному відділу 56,25% 

залучити до процесу інформаційної взаємодії бібліотеки міста 9,38% 

зробити в міськвиконкомі день громадських організацій міста 50,00% 

ваш варіант 0,00% 
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16. Чи є напрацьовані технології співпраці Вашого управління (відділу) з депутатами, або 

депутатськими комісіями, які саме? 

 

25 чол. або 78,12% тих, хто відповів, з них: 

- ні    52 % 

- так    48 %, в тому числі: 

робота з депутатськими запитами та зверненнями (4) 

спілкування на робочому місті (1) 

робота з профільними депутатськими комісіями (7) 

залучення депутатів до роботи управління (1) 

спільні огляди об’єктів (1) 

підготовка проектів рішень (1) 

виступи на навчаннях депутатів (2) 

 

17. Зазначте, будь ласка, в яких ЗМІ висвітлювалась  діяльність Вашого управління (відділу) у 

2002, 2003 роках,  

26 чол. або 81,25% тих, хто відповів ствердно. 

Лідерами  ЗМІ, в яких висвітлюється діяльність органів місцевого самоврядування  є газети  

„Херсонський вісник” -17 згадувань і „Гривна” – 11. 

Також за інформацією респондентів їх діяльність висвітлювалась у таких газетах, як:  

„Булава” (4), „Новий день” (3), „Такі справи” (3), „Вгору” (1), „Вік” (1), „Джерела” (1), „Орієнтир” 

(1), а також в  радіопередачах (3), на телебаченні: ХОТРК (2), СТБ (1). 

 

18. Чи є, на Ваш погляд, необхідність в розробці муніципальної інформаційно - довідкової  

системи?  

 

32 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

так 78,12% 

ні 3,12 

така система створюється 3,12 

утруднююсь з відповіддю 12,50 

Ваш варіант 0,00% 

 

Інформація про респондентів 

 
Беруть  участь у роботі:    Вік респондентів:    Стать: 

громадських організацій 28,13%  23-35   6,25%    Чоловік – 37,50% 

Політичних партій     9,38%  36-45   40,65%   Жінка   -  62,50% 

   46-60   50,00%  

Більше 60   
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Соціологічне опитування серед представників соціальної сфери 

 
Проведено опитування серед 122 представників соціальної сфери, які працюють в центрах зайнятості, 

територіальних центрах соціальної допомоги, пенсійних фондах,  медичних закладах, громадських 

організаціях. 

Серед опитаних: 

Віком:  18-28  22,95% 41-60 32,79%  

 29- 40    42,62% Більше 60 років 1,64% 

З них  10,66% чоловіків    

 89,34% жінок 

Працюють: 

В державній установі  91,60% 

В громадській організації 7,56% 

Інше    0,84%   

Досвід роботи в соціальній сфері: 
до року    21,49% 

1-5 років   39,67% 

6-10 років   23,14% 

більше 10 років  15,70% 

 

1. Вирішенню питань якої соціальної групи Ви допомагаєте? 

одиноких престарілих громадян 44,63% 

пенсіонерів 43,80% 

інвалідів      42,15% 

безробітних 30,58% 

молоді      19,83% 

жінок      16,53% 

дітей      13,22% 

ваш варіант 8,26% 

 

2. Як Ви вважаєте, чи  систематично  виявляються  найбільш актуальні проблеми Вашої 

соціальної групи на міському рівні? 

117 чол. або 95,90%% тих, хто відповів, з них: 

треба підвищити систематичність   38,46% 

досить систематично 23,08% 

ні 17,95% 

так  11,97% 

важко відповісти   8,55% 

ваш варіант  1,71% 

 

3. Як на Вашу думку,  чи достатньо задіяні  для виявлення проблематики Вашої соціальної 

групи наведені види зворотного зв’язку? (Обведіть, будь ласка, відповідну цифру по кожному з 

видів) 

Види інформації Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 
Достатньо Не зовсім 

достатньо 

Недоста

тньо 

утруднююсь 

з відповіддю 

Інформація соціальних 

працівників 

119 

97,54% 
38,66% 31,09% 28,57% 1,68% 

Соціологічні опитування 111 

90,98% 
10,81% 24,32% 51,35% 13,51% 

Заяви громадян 114 

93,44% 
32,46% 24,56% 30,70% 12,28% 

Інформація громадських 

організацій 

113 

92,62% 
13,27% 29,20% 46,90% 10,62% 
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4. Чи адекватні  рішення, на Ваш погляд,  приймають органи місцевої влади щодо вирішення 

актуальних  питань Вашої соціальної групи? 

117 чол. або 95,90%% тих, хто відповів, з них: 

не завжди    43,86% 

рішення адекватні, але немає коштів на їх 

втілення    

30,70% 

скоріше ні 12,28% 

ні  7,02% 

так  6,14% 

ваш варіант 0,00% 

 

5. Відзначте, будь ласка, яка інформація і з якою періодичністю доводиться до  громади з 

питань Вашої соціальної групи?  (обведіть відповідну цифру по кожному з видів  інформації) 

 

Види інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 
Декілька 

разів на 

місяць 

1 раз на 

місяць 

1 раз на 

квартал 

1 раз на 

рік 

Важко 

відповіс

ти 

Інше 

(напишіть) 

Програми допомоги  110 

90,16% 
17,27% 15,45% 14,55% 35,45% 15,45% 1,82% 

Звіти по проведеним 

заходам 

110 

90,16% 
12,73% 17,27% 16,36% 38,18% 15,45% 1,82% 

Аналітичні матеріали 

та прогнози  

108 

88,52% 
4,63% 10,19% 18,52% 43,52% 21,30% 1,85% 

Прохання до громадян 

міста про допомогу 

Вашій соціальній групі 

107 

87,70% 
4,63% 10,19% 18,52% 43,52% 21,30% 1,85% 

Відповідь  „інше” дали декілька респондентів, які зазначили, що Програми допомоги доводяться 

систематично, по пункту Звіти по проведеним заходам – додали відповідь – 1 раз на півріччя, і що з 

Проханням до громадян міста про допомогу соціальній групі  звертаються щоденно. 

 

6. Чи знаходить відклик у громадян нашого міста прохання про надання допомоги  

незахищеним верствам населення? 

117 чол. або 95,90%% тих, хто відповів, з них: 

в залежності від конкретної   ситуації 37,82% 

дуже незначний 36,97% 

так  17,65% 

ні 8,40% 

ваш варіант  0,00% 

7. Які дії, на Ваш погляд, можуть підвищити соціальну  активність громадян нашого міста? 

(зазначте 2-3 варіанти  відповідей)  

121 чол. або 99,18%% тих, хто відповів, з них: 

підвищення обізнаності громадян відносно 

механізмів участі в житті громади 

59,50% 

інформування громадян щодо наслідків не 

вирішення питань  певних соціальних груп 

52,89% 

регулярні звіти влади відносно вирішення питань 

різних соціальних груп міста  

47,93% 

інформування з питань організації  взаємодопомоги 39,67% 

інформування з досвіду вирішення проблем 

соціальних груп інших громад України 

33,88% 

ваш варіант  0,00% 

8. Які механізми доведення інформації до громади є, на Ваш погляд, найбільш дієвими? 

 Механізми доведення інформації Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Найбільш 

дієві 

Дієві Мало 

дієві 

Публікації в пресі 112 

91,80% 
51,79% 34,82% 13,39% 
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Тематичні телепередачі 108 

88,52% 
33,33% 43,52% 23,15% 

Тематичні радіопередачі 108 

88,52% 
28,70% 50,00% 21,30% 

Тематичні виставки бібліотек міста 101 

82,79% 
4,95% 25,74% 69,31% 

Розміщення інформації на Інтернет –сайті міста  97 

79,51% 
0,00% 22,68% 77,32% 

Громадські слухання 102 

83,61% 
18,63% 40,20% 41,18% 

Ваш варіант 1 

0,82% 
 √  

Один респондент зазначив, що дієвими є зустрічі з керівником міста, тобто з міським головою. 

9. Зазначте, будь ласка, чи достатньо у   Вас можливостей для ознайомлення з  перерахованими 

видами інформації, додайте Ваш варіант відносно інформації, якої Вам не вистачає 

Види інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Достатньо Не зовсім 

достатньо 

Не 

достатньо 

Інформація наукового характеру відносно 

вирішення актуальних питань Вашої соціальної 

групи  

 

111 

90,98% 

26,13% 54,05% 19,82% 

Інформація про досвід вирішення найбільш 

актуальних проблем Вашої соціальної групи  

114 

93,44% 
23,68% 50,88% 25,44% 

Інформація про роботу громадських організацій 

що працюють з проблематикою Вашої соціальної 

групи 

112 

91,80% 20,54% 37,50% 41,96% 

Ваш варіант 

 

0    

10. Де можна отримати інформацію щодо тих соціальних послуг, що надаються Вашою 

установою? 

48 респондентів, або 39,34% не відповіли. 

74 респондента або 60,66% відповіли.  

Більшість з них зазначили, що інформацію можна отримати в установі, в тому числі, на стендах 

6 респондентів зазначили конкретний телефон, 7 респондентів назвали ЗМІ. 

11. Відзначте з якими організаціями або особами Ви співпрацюєте щодо вирішення проблем 

Вашої соціальної групи 

Серед громадських організацій було названо: 

ХОЦ „Успішна жінка”, Товариство „Червоного хреста”, „Нова генерація”, „Мангуст”, „Мир. 

Краса. Культура.” „Вінрок”. 

Серед державних закладів були названі райвиконкоми,  пенсійні фонди, заклади медицини, 

податкова інспекція. 

Серед освітніх закладів були названі заклади, що мають державну акредитацію,  

Відносно співпраці з приватними фірмами, називалась фірма  „СІПІ” 

Серед ЗМІ були названі ХОДТРК, СТБ, газети: „Херсонський вісник”, „Гривна”, „Орієнтир”, 

„Вгору”, „Такі справи”, „Булава” 

12. Ваші пропозиції щодо покращення інформування населення щодо вирішення соціальних 

питань 

 

39 респондентів, або 31,97% відповіли. 

Їх пропозиції: 

Організовувати теле- та радіопередачі, в яких надавати більше інформації, більше виступів на 

телебаченні з інформацією відповідних керівників. Введення спеціальної програми телебачення 1 раз 

на тиждень по питанням відповідної інформації. 

Випускати наглядну агітацію ( буклети, брошури) , збільшення кількості соціальної реклами, реклама 

в транспорті,  публікація в пресі статей, стосовно вирішення соціальних питань безкоштовно. 



Продовження додатка 2. Відповіді представників соціальної сфери. 

Організовувати виступи та проведення дискусій в школах, підсилити просвітницьку роботу серед 

населення, громадські зустрічі, не заважати працювати громадським організаціям 

Створення інформаційної групи по керуванню інформаційними потоками міської ради і соціальних 

служб міста. 
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  Результати соціологічного опитування представників бізнесу. 

 

В опитуванні взяли участь 156 представників бізнесу – приватних підприємців і керівників 

підприємств. 

 

1. Як Ви вважаєте, чи можуть об’єднання підприємців сприяти місцевому розвитку? 

 

так 41,03% 

в незначній мірі 27,56% 

утруднююсь з відповіддю 19,87% 

ні 10,90% 

ваш варіант 0,64% 

 

Відповідь на „Ваш варіант”: якщо в цю роботу не втручається влада 

2. Які дії, на Ваш погляд, можуть допомогти  покращити життя в місті?  
(2 -3 варіанти відповіді)  

 

якщо місцева влада буде приймати науково 

обґрунтовані рішення і звітувати перед 

громадою за їх виконання  

50,00% 

якщо мешканці стануть допомагати владі і  

дбати про порядок в місті 
46,79% 

якщо об’єднання підприємців будуть 

залучатись до  розробки планів розвитку 

міста  

30,77% 

якщо молодь міста буде залучатись до 

виконання програм розвитку міста 
30,77% 

якщо мешканці міста будуть знати і  

підтримувати цілі, які ставить місцева влада  
26,92% 

якщо місцева влада буде частіше звертатись 

за порадою до заслужених людей міста 

23,72% 

 

якщо в місцевій пресі і на телебаченні буде 

надаватись інформація, як можуть мешканці 

міст вирішувати спільні проблеми 

21,15% 

утруднююсь з відповіддю 3,21% 

Ваш варіант відповіді 2,56% 

 

Відповіді на „Ваш варіант”: 

 якщо голова ради буде прислухатись до проблем людей 

 нічого не допоможе 

 якщо не буде корупції 

 якщо влада не буде здійснювати необдумані вчинки 
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3. Зазначте, будь ласка, в якій мірі Ви знайомі з наведеними аспектами місцевого 

самоврядування (обведіть, будь ласка, відповідні цифри по кожному з аспектів) 

Аспекти місцевого самоврядування 

Кількіс

ть тих, 

хто 

відпові

в чол../ 

% 

% від загальної кількості респондентів 

Знаю 

Дуже 

приблиз

но 

Не 

знаю 

Хотів(л

а) би 

узнати 

Права територіальної громади 156 

100% 
12,82% 40,38% 28,56% 17,95% 

Функції і повноваження місцевого 

самоврядування 

156 

100% 
14,10% 37,38% 25,00% 23,72% 

Предмет діяльності депутатів міської ради 156 

100% 
16,03% 42,95% 17,95% 23,08% 

Предмет діяльності Херсонського 

міськвиконкому 

155 

99,36% 
16,03% 41,67% 19,87% 21,79% 

Предмет діяльності районних у місті рад 156 

100,00

% 

12,82% 40,38% 21,79% 25,00% 

Компетенція посадових осіб місцевого 

самоврядування 

153 

98,08% 
9,62% 32,69% 21,15% 34,62% 

 

4. Якщо деякі аспекти місцевого самоврядування Ви знаєте дуже приблизно, або не 

знаєте і хотіли би їх узнати, то зазначте Вашу думку відносно оптимальності 

механізмів донесення даної інформації  

Механізми донесення інформації 

Кількіст

ь тих, 

хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Найбільш 

оптимальн

о  

Оптимал

ь но 

Друге за 

оптималь

ністю 

Надання відповідної інформації об’єднаннями 

підприємців 

139 

89,10% 
21,58% 61,15% 17,27% 

проведення органами місцевого 

самоврядування роз’яснювальної політики 

через місцеві ЗМІ 

 

140 

89,74% 

34,29% 48,57% 17,86% 

інформування населення по даним питанням за 

допомогою стендів в відповідних установах 

140 

89,74 
18,57% 55,71% 25,71% 

роз’яснювальні акції громадських організацій 133 

85,26% 
21,80% 58,65% 19,55% 

Ваш варіант 

 
    

 

5. Як Ви вважаєте, чи задіяний інтелектуальний потенціал  підприємців (керівників 

підприємств) до вирішення проблем розвитку нашого міста 

 

так 11,54% 

ні 19,23% 

в незначній мірі 44,23% 

утруднююсь з відповіддю 23,72% 

не відповіли 1,28% 
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6. Чи знаєте Ви про програми підтримки розвитку підприємництва місцевих органів 

влади? 
 

ні 75,64% 

так 23,72% 

не відповіли 0,64% 

7. Чи Ви є їх безпосереднім учасником? 

 

Спів розробником:     

ні 89,10%  

так 6,41% 

не відповіли 4,49 

 

Виконавцем: 

ні 75,64% 

так 15,38% 

не відповіли 8,98% 

 

8. Чи знаєте Ви про проведення в березні і квітні цього року двомісячника з 

благоустрою та санітарного очищення міста 

ні 51,92% 

так 46,15% 

не відповіли 1,93% 

 

9. В якій мірі Ви знайомі з інформацією про об’єднання підприємців, які сприяють 

започаткуванню  та розвитку бізнесу? (обведіть, будь ласка, відповідні цифри по 

кожному аспекту) 

 

 

Кількі

сть 

тих, 

хто 

відпов

ів 

чол../ 

% 

% від тих, хто відповів 

Знаю 

Дуже 

приблиз

но 

Не 

знаю 

Хотів(л

а) би 

узнати 

Перелік та місцезнаходження об’єднань 

підприємців  

154 

98,72

% 

14,94% 29,22% 46,10% 9,74% 

Предмет діяльності об’єднань підприємців 154 

98,72

% 

27,92% 44,16% 44,16% 13,64% 

Результати діяльності об’єднань підприємців 154 

98,72

% 

8,44% 17,53% 44,16% 29,87% 
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10. Зазначте, будь ласка, до яких, з перерахованих органів або осіб, Вам доводилось 

звертатись зі своїми пропозиціями: 

 

органів влади 46,79% 

органів місцевого самоврядування   31,41% 

громадських організацій 30,77% 

депутатів 18,59% 

об’єднань підприємців  4,49% 

не звертались 8,97% 

 

11. Чи були враховані Ваші пропозиції? 

 

 Кількіст

ь тих, 

хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

так частков

о 

ні не знаю 

Органами влади 73 

46,79% 
5,48% 34,25% 31,51% 28,77% 

Органами місцевого самоврядування 47 

30,13% 
4,26% 34,04% 23,40% 38,30% 

Громадськими організаціями 49 

31,41% 
18,37% 42,86% 12,24% 26,53% 

Депутатами 28 

17,95% 
3,57% 28,57% 35,71% 32,14% 

Об’єднаннями підприємців 7 

4,49% 
28,57% 42,86% 14,29% 14,29% 

12. Чи доводилось Вам брати участь у роботі громадських організацій міста або 

об’єднань підприємств, яких саме: 

13. Як Ви оцінюєте роботу: 

 

об’єднань підприємців        

утруднююсь з відповіддю, бо не знаю про них 57,05% 

скоріше позитивно     17,95% 

скоріше негативно     16,03% 

позитивно      6,41% 

не відповіли 2,56% 

 

громадських організацій міста 

утруднююсь з відповіддю, бо  не знаю їх 32,69% 

скоріше позитивно 29,49% 

скоріше негативно 23,72% 

позитивно 10,26% 

не відповіли 3,84% 
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14. Якщо у вас зараз є пропозиції  по переліченим напрямкам, то зазначте, будь ласка,  

що допоможе Вам звернутися з ними до органів місцевого самоврядування 

 

Я готовий внести 

пропозицію:  

Кількіст

ь тих, 

хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Якщо буду 

знати куди 

звертатись 

Якщо буду 

знати хто мій 

депутат 

Якщо 

буде час  
Інше 

Відносно розвитку 

міста 

122 

78,21% 
46,72% 8,20% 45,08% 0,00% 

Відносно розвитку 

певної сфери  бізнесу 

124 

79,49% 
41,94% 12,10% 45,16% 0,81% 

Ваш варіант 

 

 

 
    

 

 

15. Зазначте, які механізми врахування думки громади Ви вважаєте найбільш дієвими 

 Кількіст

ь тих, 

хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Найбільш 

дієві 

Дієві  Мало 

дієві 

Не дієві 

Соціологічні опитування 138 

88,46% 
23,19% 32,61% 38,41% 5,80% 

Громадські слухання (обговорення) 135 

86,54% 
8,15% 33,33% 42,96% 15,56% 

Місцеві референдуми 134 

85,90% 
15,67% 22,39% 42,54% 19,40% 

Звернення до депутатів 57 

36,54% 
5,26% 28,07% 31,58% 35,09% 

Ваш варіант 

 

 

 
    

 

16. Зазначте, будь ласка, з яких джерел і як часто ви довідуєтесь про новини з життя 

міста  

(по кожному виду) 

Джерела інформації Кількіст

ь тих, 

хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Постійно Не дуже часто Рідко Не користуюсь 

Телевізор 152 

97,44% 

61,84% 29,61% 7,24% 1,32% 

Газети 153 

98,08% 

52,94% 33,99% 11,11% 1,96% 

Радіо 148 

94,87% 

22,30% 45,27% 18,92% 13,51% 

Інтернет 145 

92,95% 

6,21% 14,48% 22,07% 57,24% 

Від друзів та 

знайомих 

146 

93,59% 

35,62% 36,30% 19,18% 8,90% 

 

 

 



Додаток 2. 

17. Зазначте, будь ласка, яку інформацію Вам важливо знати: 

 
Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від загальної кількості 

респондентів 

Дуже 

важливо 

Друге за 

важливіст

ю 

Третє за 

важливіст

ю 

Плани і програми соціально-економічного 

розвитку міста 

139 

89,17% 
41,67% 32,05% 15,38% 

Звіти органів самоврядування про виконання 

прийнятих програм 

135 

86,54% 
32,69% 38,46% 15,38% 

Статистичну інформацію з розвитку міста 141 

90,38% 
21,79% 41,67% 26,92% 

Інформацію щодо структур підтримки 

підприємництва 

140 

89,74% 
55,13% 26,28% 8,33% 

Інформація відносно досвіду з   розвитку 

бізнесу  

139 

89,10% 

 

51,28% 30,13% 7,69% 

Інформацію відносно інвестиційних проектів, 

які реалізуються в місті 

140 

89,74% 
42,31% 32,05% 15,38% 

 

18. Відзначте,  які з наведених пропозицій щодо покращення інформування населення 

міста відносно цілей і механізмів самоврядування Ви вважаєте найбільш доцільними 
(2-3 варіанти відповідей) 

 

 

інформування за допомогою „гарячих 

ліній” 

85,90% 

створення постійних тематичних 

телепередач по планах і звітах влади 

68,59% 

створення комп’ютерних інформаційно-

довідкових систем органів  місцевого 

самоврядування   

35,26% 

створення постійних тематичних 

радіопередач по планах і звітах влади 

28,85% 

інформування на сайтах органів місцевого 

самоврядування 

15,38% 

інформування за допомогою тематичних 

виставок у бібліотеках 

7,69% 

не відповіли  1,2% 

 

19. Ваші пропозиції щодо покращення інформування населення  

 створення комплексної системи інформування населення  

 більше уваги приділяти газетам 

 розвиток Інтернету, інформатизація міста 

 установити на вулицях міста щити з інформацією про телефони "Гарячої лінії", по яких 

можна повідомляти про негаразди в нашому місті  

 загальноміські стенди з зазначенням зобов’язань депутатів та їх виконання 

 дешевше зробити Інтернет, друк новин та ін. інформації в СМІ 

 через всі новини 

 робити публічні виступи 

 видати брошури, листівки, бюлетені 
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Інформація про респондентів 

 

Вік:  

18 –25   19,23%  

26 –45   57,05%  

46-60   19,87%  

Більше 60   3,85%       

 Стать  
Чоловік   46,15%  

Жінка   53,85% 

З бізнесменів:  
Приватні підприємці  82,05% 

Керівники підприємств 17,95% 

 

Відносять свій      

бізнес до:   
малого   71,15% 

середнього   26,92% 

великого   1,92% 

 

 

 

 

Види діяльності, якими займаються бізнесмени:  
Торгівля   45,41% 

Послуги   25,64% 

Виробництво   14,10% 

Транспорт   7,69% 

Будівництво   7,05%  

Інше   3,85% 

 

 

 

Займаються бізнесом: 
до 1 року    

1-2 роки 

3-4 роки 

5-6 років 

більше 6 років 
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Соціологічне опитування серед представників безробітних 

 

В опитуванні взяли участь 108 безробітних за квотною вибіркою. 

 

1. Як Ви вважаєте, чи є закони України, які допомагають мешканцям міст, сіл, селищ  

спільно дбати про розвиток  територій? 

 

108 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

закони є, але вони не виконуються 37,96% 

думаю що є, але не знаю про ці закони і 

хотів(ла) узнати про них 

30,56% 

ні 17,59% 

так 13,89% 

 

2. Які дії, на Ваш погляд, можуть допомогти  покращити життя в нашому місті?  
(зазначте 2 -3 найбільш  важливих на Вашу думку варіанти)  

 

108 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

якщо місцева влада буде приймати добре 

обґрунтовані рішення і звітувати перед 

жителями за їх виконання  

62,04% 

якщо в місцевій пресі і на телебаченні буде 

надаватись інформація, як можуть мешканці 

міст вирішувати спільні проблеми 

39,81% 

якщо мешканці стануть допомагати владі і  

дбати про порядок в місті 

37,96% 

якщо мешканці міста будуть знати і  

підтримувати цілі, які ставить місцева влада  

25,93% 

якщо місцева влада буде частіше звертатись 

за порадою до заслужених людей міста 

14,81% 

якщо молодь міста буде залучатись до 

виконання програм розвитку міста 

24,07% 

утруднююсь з відповіддю 2,78% 

важко відповісти 5,56% 

Ваш варіант  3,70% 

Відповіді, які були дані респондентами, як свій варіант: 

 коли  перестануть красти 

 коли виборці будуть мати право відкликати депутатів, які  не виконують  свої 

обов’язки 

 коли місцева  влада не буде ставити власні  інтереси  на 1 місце 

 місцева влада не буде обкрадати мешканців міста 

 

3. Зазначте, будь ласка, чи доводилось Вам звертатись зі своїми пропозиціями до: 

 

органів влади  15,74% 

депутатів 10,19% 

громадських організацій 24,07% 

не відповіли 50,00% 
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4. Чи були враховані Ваші пропозиції? (обведіть відповідні  цифри)   

 Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

так частково ні не 

знаю 

Органами влади 17 

15,74% 

23,53% 29,41% 41,18% 5,88% 

Депутатами 11 

10,19% 

27,27% 0,00% 63,64% 9,09% 

Громадськими організаціями 26 

24,07% 

19,23% 23,08% 34,62% 23,08% 

5. Зазначте, будь ласка, де б Вам хотілось, щоб був задіяний Ваш досвід та енергія, поки 

Ви знаходитесь в пошуку роботи:  

в роботі громадських організацій 34,26% 

в органах самоорганізації населення 

(наприклад, будинкових комітетах) 

8,33% 

пошук роботи займає весь час, тому немає 

такої можливості    

43,52% 

ваш варіант 1,85% 

не відповіли 12,96% 

Відповіді, які були дані респондентами, як свій варіант: 

 на підприємстві 

 в соціальній службі 

 

6. Чи задовольняє Вас рівень інформування  відносно пошуку роботи?  

так 44,44% 

ні 51,85% 

не відповіли 3,70% 

7. Чи отримували (отримуєте)  Ви соціальну допомогу по безробіттю? 

так 33,33% 

ні 62,96% 

не відповіли 3,70% 

 

8. Чи знаєте Ви про проведення в березні і квітні цього року двомісячника з 

благоустрою та санітарного очищення міста 

так 30,56% 

ні 62,96% 

не відповіли 2,77% 

9. Зазначте, будь ласка, з яких джерел і як часто ви довідуєтесь про новини з життя 

міста (по кожному виду) 

Джерела 

інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Постійно Не дуже часто Рідко Не користуюсь 

Телевізор 96 

88,89% 

66,67% 19,79% 12,50% 1,04% 

Газети 95 

87,96% 

64,21% 23,16% 11,58% 1,05% 

Радіо 65 

60,19% 

44,62% 27,96% 16,92% 10,77% 

Інтернет 54 

50,00% 

1,85% 3,70% 5,56% 88,89% 

Від друзів та 

знайомих 

65 

60,19% 

33,85% 35,38% 29,23% 1,54% 
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10. Зазначте, будь ласка, яку інформацію Вам важливо знати: 

Види інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від загальної кількості респондентів 

Дуже 

важливо 

Важливо Не важливо 

Рішення органів влади  щодо 

розвитку міста 

53 

49,07% 

16,67% 25,93% 6,48% 

Інформацію про роботу органів 

влади 

53 

49,07% 

13,89% 24,07% 11,11% 

Інформацію про умови 

започаткування бізнесу 

49 

45,37% 

14,81% 20,37% 10,19% 

Інформацію про організації, які 

допомагають в  започаткуванні та 

розвитку бізнесу 

50 

46,30% 

19,44% 18,52% 8,33% 

Інформацію про  ринок праці 65 

60,19% 

30,56% 26,85% 2,78% 

Інформацію про умови постановки 

на облік в центрах зайнятості 

населення  

59 

54,63% 

22,22% 30,56% 1,85% 

Інформацію про умови отримання 

другої професії від  центру 

зайнятості населення  

37 

34,26% 

17,59% 16,67% 0% 

Ваш варіант 

 

 

 

   

11. Відзначте,  які з наведених пропозицій щодо покращення інформування населення 

міста Ви вважаєте доцільними (2-3 варіанти відповідей) 

 

99 чол. або 91,67% тих, хто відповів, з них: 

створення постійних тематичних телепередач по 

планах і звітах влади 

67,68% 

створення інформаційно-довідкових систем 

органів  влади   

52,53% 

створення тематичних радіопередач по планах і 

звітах влади 

36,36% 

інформування за допомогою тематичних 

виставок у бібліотеках 

10,10% 

ваші пропозиції 2,02% 

 

19. Вік    

20 –28    38,32%   

28 -45    42,99% 

46 -60    18,69%  

 

20. Стать 

Чоловік   29,63% 

Жінка    70,37% 

 

21. Ви стоїте на обліку 

В службі зайнятості  42,59% 

В кадровому агентстві 2,78% 

ні    54,63% 

23. Ви безробітний 

1-5 місяців   50,94%  

6-12 місяців   23,58% 

більше року   25,47% 
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Результати соціологічного дослідження серед робітників підприємств. 

 

Опитано 70 чоловік - працівники суднобудівного та комбайнового заводів. 

 

1. Як Ви вважаєте, чи є закони України, які допомагають мешканцям міст, сіл, селищ  

спільно дбати про розвиток  територій? 

70 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

так 4,29% 

ні 32,86% 

думаю що є, але не знаю про ці закони і 

хотів(ла) узнати про них 

24,29% 

закони є, але вони не виконуються 38,57% 

 

2. Які дії, на Ваш погляд, можуть допомогти  покращити життя в нашому місті?  
(зазначте 2 -3 найбільш  важливих на Вашу думку варіанти)  

70 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

якщо місцева влада буде приймати добре 

обґрунтовані рішення і звітувати перед 

жителями за їх виконання  

85,71% 

якщо підприємці будуть залучатись до 

розробки планів розвитку міста 

34,29% 

якщо мешканці міста будуть знати і  

підтримувати цілі, які ставить місцева влада  

25,71% 

якщо мешканці стануть допомагати владі і  

дбати про порядок в місті 

25,71% 

якщо місцева влада буде частіше звертатись 

за порадою до заслужених людей міста 

17,14% 

якщо в місцевій пресі і на телебаченні буде 

надаватись інформація, як можуть мешканці 

міст вирішувати спільні проблеми 

15,71% 

якщо молодь міста буде залучатись до 

виконання програм розвитку міста 

8,57% 

Ваш варіант 2,86% 

важко відповісти 1,43% 

Працівники підприємств внесли такі пропозиції: 

 якщо підприємці будуть вносити матеріальні внески для розвитку міста; 

 зробити так, щоб усі мешканці мали роботу; 

 щоб влада на всіх рівнях виконувала свої обов’язки, тоді мешканці будуть їй 

допомагати 

 якщо до влади будуть приходити не задля вирішення власних проблем, а для користі 

громадян. 

 Не красти, а працювати 

 Ввести пільги для підприємців, які вносять вклад в розвиток міста 

 

3. Зазначте, будь ласка, чи доводилось Вам звертатись зі своїми пропозиціями до: 

профспілки Вашого підприємства   72,86% 

керівників Вашого підприємства    40,00% 

органів влади  1,43% 

депутатів 18,57% 

громадських організацій 10,00% 

товариства винахідників та раціоналізаторів 5,71% 

не звертались 8,57% 
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4. Чи були враховані Ваші пропозиції? (обведіть відповідні  цифри)   

 Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

так частково ні не знаю 

Профспілкою Вашого підприємства 51 

72,86% 
64,71% 27,45% 7,84% 0,00% 

Керівником Вашого підприємства 35 

50% 
40,00% 45,71% 8,57% 5,71% 

Товариством винахідників та 

раціоналізаторів 

1 

1,43% 
  100,00%  

Органами влади 20 

28,57% 
20,00% 20,00% 55,00% 5,00% 

Депутатами 7 

10,00% 
28,57% 57,15% 14,28%  

Громадськими організаціями 4 

5,71% 
 75,00% 25,00%  

5. Чи доводилося Вам брати участь у роботі громадських організацій, яких саме 

(напишіть) 

так  відповіли  2,86% від опитаних. 

Були названі: профспілки підприємства (4 респонденти), участь у виборчій комісії і 

організація „Руський рух України” 

ні відповіли 97,14%. 

 

6. Як Ви вважаєте, чи задіяний інтелектуальний потенціал  підприємців (керівників 

підприємств) до вирішення проблем розвитку нашого міста 

70 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

в незначній мірі 41,43% 

ні 31,43% 

утруднююсь з відповіддю 18,57% 

так 8,57% 

 

7. Чи задовольняє Вас рівень інформування  відносно роботи Вашого підприємства?  

ні 62,86% 

так 32,86% 

не відповіли 4,28% 

 

8. Чи знаєте Ви про проведення в березні і квітні цього року двомісячника з 

благоустрою та санітарного очищення міста 

ні 60,00% 

так 37,14% 

не відповіли 2,86% 
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9. Зазначте, будь ласка, з яких джерел і як часто ви довідуєтесь про новини з життя 

міста (по кожному виду) 

Джерела 

інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від загальної кількості респондентів 

Постійно Не дуже часто Рідко Не користуюсь 

Телевізор 62 

88,57% 
70,97% 17,74% 9,68% 1,61% 

Газети 63 

90,00% 
73,02% 20,63% 4,76% 1,59% 

Радіо 54 

77,14% 
62,96% 18,52% 9,26% 9,26% 

Інтернет 36 

51,43% 
0,00% 2,78% 2,78% 94,44% 

Від друзів та  

знайомих 

46 

65,71% 
26,09% 26,09% 23,91% 23,91% 

 

10. Зазначте, будь ласка, яку інформацію Вам важливо знати: 

Види інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від загальної кількості респондентів 

Дуже 

важливо 

Важливо Не важливо 

Рішення органів влади  щодо розвитку 

міста 

46 

65,71% 
38,57% 27,14% 0% 

Інформацію про роботу органів влади 39 

55,71% 
31,43% 24,29% 0% 

Інформацію про плани роботи Вашого 

підприємства 

60 

89,71% 
72,86% 12,86% 0% 

Інформацію про умови колективного 

договору 

34 

48,51% 
34,29% 12,86% 1,43% 

Інформацію про  ринок праці 32 

45,71% 
21,43% 21,43% 2,86% 

Ваш варіант 

 

3 

4,28% 

 

   

3 респонденти додали, яку ще інформацію їм важливо знати: 

 Інформацію про відповідальність посадових осіб 

 Інформацію, чому влада не займається своїми обов’язками чесно 

11. Відзначте,  які з наведених пропозицій щодо покращення інформування населення 

міста Ви вважаєте доцільними (2-3 варіанти відповідей) 

64 чол. або 91,43% тих, хто відповів, з них: 

створення постійних тематичних телепередач 

по планах і звітах влади 

96,88% 

створення тематичних радіопередач по планах і 

звітах влади 

67,19% 

створення інформаційно-довідкових систем 

органів  влади   

28,12% 

інформування за допомогою тематичних 

виставок у бібліотеках 

3,12% 

ваші пропозиції 4,69% 
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Інформація про респондента 

 Вік        

 18 –28    5,71%        

 29-45    31,43% 

  46 -60    42,86%   

 більше 60 років   20,00%   

 

 Стать 

 Чоловік    54,69% 

 Жінка    45,31% 

 

Освіта 

 Середня    13,43%  

 Середньо – спеціальна  28,36% 

 Незакінчена вища   4,48% 

 Вища    53,73% 

 Стаж роботи 

 до 1 року 

 1-5 років 

 6-10 років 

 більше 10 років 
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Результати соціологічного опитування студентів. 

 
В опитуванні взяли участь290 студенти старших курсів вищих навчальних закладів міста II – 

IV рівнів акредитації. 

 

1. Як ви вважаєте, чи може молодь нашого міста сприяти місцевому розвитку? 

так 56,21% 

в незначній мірі 6,21% 

ні 33,10% 

утруднююсь з відповіддю 2,41% 

ваш варіант 1,72% 

не відповіли 0,35% 

Відповіді, які були дані респондентами, як свій  варіант: 

 Нашу молодь це не цікавить 

 Могла б, якби до неї хтось прислухався 

 Якщо дати змогу 

 

2. Які дії, на Ваш погляд, можуть допомогти  покращити життя в місті?  
(2 -3 варіанти відповіді)  

Відповіло 290 чол. або 98,98% респондентів, з них: 

якщо місцева влада буде приймати науково 

обґрунтовані рішення і звітувати перед 

громадою за їх виконання  

61,03% 

якщо мешканці стануть допомагати владі і  

дбати про порядок в місті 
54,48% 

якщо молодь міста буде залучатись до 

виконання програм розвитку міста 
34,83% 

якщо мешканці міста будуть знати і  

підтримувати цілі, які ставить місцева влада  
22,76% 

якщо місцева влада буде частіше звертатись 

за порадою до заслужених людей міста 
20,34% 

якщо в місцевій пресі і на телебаченні буде 

надаватись інформація, як можуть мешканці 

міст вирішувати спільні проблеми 

21,38% 

утруднююсь з відповіддю 4,14% 

Ваш варіант відповіді 2,41% 

Відповіді, які були дані респондентами, як свій  варіант: 

 Якщо місцева влада буде працювати для міста, а не для себе 

 Цільові кошти в бюджеті направляти куди треба, а не собі в кишеню 

 

3. Зазначте, будь ласка, в якій мірі Ви знайомі з наведеними аспектами місцевого 

самоврядування  

Аспекти місцевого самоврядування 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ %  від 

респондентів 

% від загальної кількості респондентів 

 

Знаю 

Дуже 

приблизно 

Не 

знаю 

Хотів(ла) 

би 

узнати 

Права територіальної громади 276 

94,20% 
11,72% 25,86% 35,17% 22,41% 

Функції і повноваження місцевого 

самоврядування 

281 

95,90% 
21,72% 38,28% 19,66% 17,24% 

Предмет діяльності депутатів міської 

ради 

276 

94,20% 
14,14% 28,97% 28,97% 23,10% 

Предмет діяльності Херсонського 

міськвиконкому 

275 

93,86% 
8,28% 25,52% 37,59% 24,14% 

Предмет діяльності районних у місті рад 277 

94,54% 
8,28% 25,52% 37,59% 24,14% 

Компетенція посадових осіб місцевого 

самоврядування 

275 

93,86% 
8,97% 25,52% 30,69% 29,66% 
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4. Якщо деякі аспекти місцевого самоврядування Ви знаєте дуже приблизно, або не знаєте і 

хотіли би їх узнати, то зазначте Вашу думку відносно оптимальності механізмів донесення 

даної інформації  

Механізми донесення інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Найбільш 

оптимально  

Оптима-

льно 

Друге за 

оптимальн

істю 

введення в дисципліни з суспільствознавства  

більш конкретних учбових курсів з  питань 

місцевого самоврядування 

258 

88,97% 23,64% 51,16% 25,19% 

проведення органами місцевого самоврядування 

роз’яснювальної політики через місцеві ЗМІ 

265 

91,38% 
33,58% 46,79% 19,62% 

інформування населення по даним питанням за 

допомогою стендів в відповідних установах 

260 

89,66% 
26,92% 36,15% 36,92% 

роз’яснювальні акції громадських організацій 259 

89,31% 
30,12% 43,63% 26,25% 

Ваш варіант 

 

 

 
   

5. Як Ви вважаєте, чи задіяний інтелектуальний потенціал  студентської молоді до вирішення 

проблем розвитку нашого міста 

290 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

в незначній мірі 41,38% 

ні 38,28% 

так 12,41% 

утруднююсь з відповіддю 7,93% 

 

6. Чи знаєте Ви про соціальні проекти місцевих органів влади, які стосуються молоді?  

290 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

ні 81,72% 

так 18,28% 

 

7. Чи були Ви їх безпосереднім учасником? 

290 чол. або 100% тих, хто відповів, з них: 

ні 90,69% 

так 9,31% 

 

8. Чи знаєте Ви про проведення в березні і квітні цього року двомісячника з благоустрою та 

санітарного очищення міста 

ні 70,34% 

так 28,62% 

не відповіли 1,04% 

 

9. Зазначте, будь ласка, до яких, з перерахованих органів або осіб, Вам доводилось звертатись зі 

своїми пропозиціями: 

органів студентського самоврядування  30,72% 

студентської профспілки 28,33% 

ректорату  11,95% 

органів місцевого самоврядування   9,90% 

громадських організацій 9,90% 

депутатів 3,75% 

не відповіли 5,45% 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

10. Чи були враховані Ваші пропозиції? 

 Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

так частково ні не знаю 

Органами студентського самоврядування 128 

43,69% 

24,28% 24,22% 28,12% 23,44% 

Студентською профспілкою 116 

39,59% 

20,69% 28,45% 27,59% 23,28% 

Ректоратом 80 

27,30% 

12,50% 21,25% 41,25% 25,00% 

Органами місцевого самоврядування 69 

23,55% 

8,70% 10,14% 46,38% 34,78% 

Громадськими організаціями 71 

24,23% 

11,27% 16,90% 40,85% 30,99% 

Депутатами 59 

20,14% 

5,08% 10,17% 47,46% 37,29% 

 

 

11. Чи доводилось Вам брати участь у роботі громадських організацій міста, яких саме: 

Кількість тих, хто відповів: так  2  

Були названі: Партія зелених, КПУ, СДПУ. „Правопорядок” 

 

12. Як Ви оцінюєте роботу громадських організацій міста 

утруднююсь з відповіддю, бо нічого про них не знаю 32,17% 

скоріше негативно 31,12% 

скоріше позитивно 29,02% 

позитивно 7,69% 

 

13. Якщо у вас зараз є пропозиції  по переліченим напрямкам, то зазначте, будь ласка,  що 

допоможе Вам звернутися з ними до органів місцевого самоврядування 

 

Я готовий внести 

пропозицію:  

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від загальної кількості респондентів 

 Якщо буду 

знати куди 

звертатись 

 Якщо буду 

знати хто мій 

депутат 

Якщо 

буде час  
Інше 

Відносно розвитку освіти 172 

58,70% 
33,79% 6,90% 18,62% 1,16% 

Відносно покращення 

працевлаштування 

молоді 

 

209 

71,33% 

52,07% 6,55% 13,10% 0,96% 

Відносно розвитку міста 186 

63,48% 

31,38% 14,48% 17,93% 0,54% 

Відносно покращення 

дозвілля 

молоді 

191 

65,19% 41,72% 6,90% 17,93% 0,00% 

Ваш варіант 
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14. Зазначте, які механізми врахування думки громади Ви вважаєте найбільш дієвими 

 Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Найбільш 

дієві 

Дієві  Мало 

дієві 

Не дієві 

Соціологічні опитування 266 

90,78% 
40,23% 30,45% 23,31% 6,02% 

Громадські слухання (обговорення) 259 

88,40% 
18,92% 30,89% 42,86% 7,34% 

Місцеві референдуми 245 

83,62% 
19,18% 30,20% 38,78% 11,84% 

Ваш варіант 

 

 

 
    

15. Зазначте, будь ласка, з яких джерел і як часто ви довідуєтесь про новини з життя міста  

(по кожному виду) 

Джерела 

інформації 

Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Постійно Не дуже часто Рідко Не користуюсь 

Телевізор 277 

95,52% 
57,76% 25,99% 12,64% 3,61% 

Газети 277 

95,52% 
50,18% 33,94% 12,27% 3,61% 

Радіо 272 

93,79% 
42,65% 27,94% 20,59% 8,82% 

Інтернет 260 

89,66% 
8,08% 11,92% 20,00% 60,00% 

Від друзів та 

знайомих 

258 

88,97% 
44,19% 29,07% 23,26% 3,49% 

 

16. Зазначте, будь ласка, яку інформацію Вам важливо знати: 

 

 Кількість 

тих, хто 

відповів 

чол../ % 

% від тих, хто відповів 

Дуже 

важливо 

Друге за 

важливістю 

Третє за 

важливіст

ю 

Плани і програми соціально-економічного 

розвитку міста 

252 

86,9% 
36,18% 34,81% 15,02% 

Інформацію щодо розвитку малого 

підприємництва 

242 

83,45% 
29,35% 26,28% 26,96% 

Звіти органів самоврядування про виконання 

прийнятих програм 

239 

82,41% 
23,55% 34,47% 23,55% 

Статистичну інформацію з розвитку міста 248 

85,52% 
31,00% 35,84% 17,75% 

Інформацію з про пільги молодим сім’ям  254 

87,59% 
46,08% 27,65% 12,97% 

Інформацію про молодіжне житлове будівництво 249 

85,86% 

146 

49,83% 
23,89% 11,26% 

Ваш варіант 
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17. Відзначте,  які з наведених пропозицій щодо покращення інформування населення міста 

відносно цілей і механізмів самоврядування Ви вважаєте найбільш доцільними 
(2-3 варіанти відповідей) 

290 чол. або 98,98% тих, хто відповів, з них: 

 

створення постійних тематичних телепередач по 

планах і звітах влади 

60,14% 

інформування за допомогою „гарячих ліній” 49,47% 

створення комп’ютерних інформаційно-довідкових 

систем органів  місцевого самоврядування   

43,42% 

створення постійних тематичних радіопередач по 

планах і звітах влади 

37,72% 

інформування на сайтах органів місцевого 

самоврядування 

25,27% 

інформування за допомогою тематичних виставок 

у бібліотеках 

13,52% 

 

18. Ваші пропозиції щодо покращення інформування населення   

 

Інформація про респондентів 

Студенти:  
Університету   68,97% 

Інституту   16,21% 

Коледжу   7,93% 

Технікуму   6,21% 

Академії   0,69% 

 

Вік:           

18 –20   58,28%      

20 –28   39,31%     

Більше 28   2,41%         

       

Стать:        
Жінка   59,17%     

Чоловік   40,83% 

навчаються: 

за рахунок держбюджету 56,75%  

на платній основі  39,79% 

за рахунок підприємства 3,46% 

працюють:  
Ні    81,38%     

Так    18,62%  

мешканці:   
міста    62,07% 

села    15,52% 

селища міського типу  15,17% 

райцентру   7,24% 
 


