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Відповіді  на  питання: “На минулих  виборах  до  міської  (селищної  чи  сільської)
Ради  в  вашому  виборчому  окрузі  було  обрано  депутата,  який  представляє
(захищає)  інтереси  вашої  громади  у  відповідному  органі  місцевого
самоврядування. Будь ласка, дайте у відповідях на наступні питання оцінку його
діяльності та своїй обізнаності щодо неї.
Напишіть, будь ласка, ім’я вашого депутата у міській (сільській, селищній) Раді:”
 

 % до числа тих, хто відповів
Знають ім’я свого депутата 18,00
не знаю і ніколи не знав його ім’я 36,25
колись знав, але забув його ім’я 23,00
утруднююсь відповісти 22,75

 
 
Відповіді на питання: “Чому Ви не знаєте ім’я свого депутата?”
 

 % до числа тих, хто 
відповів

я не голосував за нього 20,28
я не пам’ятаю  його ім’я, але добре знаю результати його роботи 2,50
цей депутат нічого не робить, або погано виконує свої обов’язки 15,83
діяльність нашого депутата має погане інформаційне забезпечення,
про нього нічого не чути

26,39

це мене не цікавить 8,89
колись знав, але забув його ім’я 13,33
щось інше 3,89
утруднююсь відповісти 8,89

 
Відповіді на питання: “Вкажіть, будь ласка, місце і час прийому Вашого депутата:”



 
 % до числа тих, хто 

відповів
місце, де депутат веде прийом виборців 5,72
час прийому 1,49
не знаю місце і час прийому депутата 74,63
утруднююсь відповісти 18,16

 
Відповіді на питання: “Чи доводилось Вам особисто звертатися до свого депутата 
чи бути у нього на прийомі?”
(Сума відповідей більша, ніж 100%, тому що респондентам дозволялось вказувати кілька 
варіантів відповідей)
 

 % до числа тих, хто 
відповів

так, я звертався до депутата у письмовій формі 1,98
так, я був на прийомі у депутата 1,98
так, я звертався до депутата під час його відвідин організації чи під
час інших масових заходів

3,21

ні, жодного разу до депутата не звертався 89,88
щось інше 1,23
утруднююсь відповісти 2,22

 
Відповіді на питання: “Дайте Вашу оцінку результатів звертання до депутата:”
 

 % до числа тих, хто 
відповів

ніяких результатів, навіть відповіді не було 9,19
депутат формально відповів, але нічого не зробив 3,68
в результаті щось зроблено, але це мені здається замало 4,41
депутат допоміг вирішити проблему яку я поставив у зверненні 4,04
щось інше 29,04
утруднююсь відповісти 49,63

 
 
Відповіді на питання: “Стисло і чітко напишіть, будь ласка, з якої проблеми Ви 
звертались до депутата:”
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Погане матеріальне становище 1,77
Житлове питання 1,77
Отримання освіти 0,88
Комунальні проблеми 3,54
Інше 43,36
Нічого не хвилює 48,67

 



Відповіді на питання: “Чи виконав Ваш депутат свої програмні чи передвиборчі 
обіцянки?”
 

 % до числа тих, хто 
відповів

ні, депутат нічого не зробив, не виконав своїх обіцянок 12,75
так, депутат частково виконав свої обіцянки і свою програму 7,25
так, депутат повністю виконав свою програму і передвиборчі 
обіцянки

2,25

я не пам’ятаю його програми і обіцянок 36,75
обіцянки пам’ятаю, програму знаю, але що він зробив, щоб їх 
виконати – мені не відомо

9,75

щось інше 5,00
утруднююсь відповісти 26,25

 
Відповіді на питання: “Дайте, будь ласка, оцінку роботі Вашого депутата у місцевій
Раді щодо захисту інтересів своїх виборців і своєї громади:”
 

 % до числа тих, хто 
відповів

взагалі не можу оцінити його роботу, тому що не маю відповідної 
інформації

64,93

ніяка робота у цьому напрямку депутатом не проводиться 7,96
робота проводиться, але дуже незначна 4,48
роботу депутата оцінюю як задовільну 5,22
вважаю, що депутат на своєму місці, він добре захищає наші 
інтереси

1,24

щось інше 1,00
утруднююсь відповісти 15,17

 
Відповіді на питання: “Чи підтримуєте Ви діяльність наступних органів місцевого 
самоврядування?»

 Повністю 
підтримую

Підтримую 
окремі заходи

Не підтримую Важко 
відповісти

Херсонська обласна Рада 5,85 40,94 20,18 33,04
Херсонська міська Рада 5,17 37,96 27,36 29,79
Міська Рада Вашого міста 4,60 35,25 24,52 35,63
Районна Рада 2,58 31,00 22,51 43,91
Сільська чи селищна Рада 5,58 24,37 21,83 48,22

Відповіді на питання: “Як Ви вважаєте, для чого потрібна місцева Рада депутатів 
(міська чи сільська, селищна Рада)?”
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Рада депутатів потрібна для поліпшення життя громади 73,07
Рада депутатів потрібна для виконання вказівок органів влади 
вищого рівня

13,47

Вона потрібна для узгодження інтересів членів громади 31,92
Рада необхідна для забезпечення жителів громади комунальним 
послугами і роботи комунальної інфраструктури

35,66

для чогось іншого 0,50
місцева Рада депутатів взагалі не потрібна 5,99
утруднююсь відповісти 5,74

 



Відповіді на питання: “В чому полягають, на Вашу думку, найперші, найголовніші 
обов’язки депутатів вашої міської чи сільської (селищної) Ради?”
(Сума відповідей більша, ніж 100%, тому що респондентам дозволялось вказувати кілька 
варіантів відповідей)
 

 % до числа тих, хто 
відповів

брати участь у засіданнях (сесіях) Ради 20,15
виступати при обговоренні питань на засіданнях 18,41
готувати проекти рішень Ради 14,93
аналізувати виконання рішень Ради 20,65
давати оцінку роботі органів виконавчої влади в місті чи селі 18,41
вносити пропозиції щодо поліпшення умов життя громад 52,74
викривати недоліки у роботі органів місцевої влади 32,09
допомагати конкретним виборцям у вирішенні їх питань 32,84
добиватися конкретних рішень щодо вирішення питань життя 
громади

59,95

контролювати роботу керівництва органів влади на місцях 31,84
щось інше 1,24
утруднююсь відповісти 8,21

 
Відповіді на питання: “Чим на Вашу думку, реально займаються депутати місцевих
Рад?” (Сума відповідей більша, ніж 100%, тому що респондентам дозволялось вказувати 
кілька варіантів відповідей)
 

 % до числа тих, хто 
відповів

депутати бездіяльні, вони нічого не роблять і нічого не вирішують 16,63
серед депутатів є такі, що щось роблять, але й багато таких, що не 
роблять нічого

59,17

депутати добре виконують свої обов’язки по захисту прав і 
інтересів виборців

1,71

депутати дбають тільки про свої інтереси, про своє збагачення 40,83
щось інше 0,73
утруднююсь відповісти 7,09

 
Відповіді на питання: “Стисло і чітко напишіть, будь ласка, які накази Ви хотіли 
би зробити наступним депутатам місцевих Рад, які будуть обрані в Вашому окрузі 
на виборах в березні цього року (напишіть зміст проблеми Вашої громади, що 
конкретно треба зробити для її вирішення, в який термін має бути виконано Ваш 
наказ і хто повинен це зробити) (Ваш наказ буде розміщено у книзі “Накази 
виборців”, яка буде видана КВУ і роздана на сесіях міських Рад.):” (Сума відповідей 
більша, ніж 100%, тому що респондентам дозволялось вказувати кілька варіантів відповідей)
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Ремонт шкіл 8,64
Покращення матеріального становища виборців 7,41
Освітлення міста 19,14
Вирішення проблеми бідності 5,56
Безплатна освіта 8,02
безплатне медобслуговування 4,94
Благоустрій міст 12,35
Інше 74,69
Утруднююсь відповісти 12,96



 
Відповіді на питання: “Які групи проблем Вашої  громади місцева Рада повинна 
вирішувати в першу чергу?” (Сума відповідей більша, ніж 100%, тому що респондентам 
дозволялось вказувати кілька варіантів відповідей)
 

 % до числа тих, хто 
відповів

комунальні проблеми: забезпечення помешкань водою, теплом, 
електроенергією, тощо

78,71

транспортні проблеми 33,42
проблеми закладів освіти - вузів, технікумів, шкіл, тощо 57,43
проблеми медичних закладів – поліклінік і лікарень 57,92
проблеми охорони правопорядку 51,73
благоустрій і озеленення територій 40,59
стан вулиць і доріг 57,67
прибирання та переробка сміття 45,30
щось інше 6,44
утруднююсь відповісти 2,48
 

Відповіді на питання: “В березні 2002 року відбудуться чергові вибори у Верховну 
Раду України та до складу місцевих Рад. Чи маєте Ви намір взяти участь у цих 
виборах?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

обов’язково візьму участь 54,21
напевне піду голосувати 21,78
це буде залежати від обставин 9,65
скоріше за все, не піду голосувати 5,69
не піду голосувати у будь-якому випадку 2,72
утруднююсь відповісти 5,94
 
 

Відповіді на питання: “Чому Ви не будете приймати участі у виборах?” (Сума 
відповідей більша, ніж 100%, тому що респондентам дозволялось вказувати кілька варіантів 
відповідей)
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Не вірю, що мій голос вплине на результати виборів 34,85
Не вірю в чесність виборів 32,58
Не цікавлюсь політикою 9,09
В цей час я за об’єктивних обставин не зможу прийти на виборчу 
дільницю (хвороба, лікування, від’їзд, тощо)

6,82

Немає кандидатів, за яких я проголосував би 28,03
Мені надоїло брати участь у виборах, є заняття більш важливі 2,27
Інше 12,12
Утруднююсь відповісти 11,36
 
 



Відповіді на питання: “Яка допомога Комітету виборців була б для Вас бажаною і 
доцільною?” (Сума відповідей більша, ніж 100%, тому що респондентам дозволялось 
вказувати кілька варіантів відповідей)
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Інформація про роботу місцевих Рад і депутатів 36,76
Інформація про кандидатів у депутати та їх програми 29,56
Спостереження за дотриманням законодавства України під час 
виборів до місцевих Рад

24,42

Лобіювання вирішення конкретних проблем громад у органах 
самоврядування та місцевої влади

13,88

Довідкова інформація про місце і час прийому депутатами 18,77
Аналітичні огляди, моніторинг виконання депутатами наказів 
виборців

23,14

Юридична допомога у вирішенні місцевих проблем 26,48
Психологічна допомога у вирішенні проблем громад 4,63
Проведення соціологічних досліджень з проблем місцевого 
самоврядування та роботи місцевих Рад

4,11

Безкоштовна передплата на газету “Точка зору” 9,77
Поширення видань КВУ 6,17
Розміщення наказів, скарг, листів та інших матеріалів щодо життя 
громад чи діяльності депутатів місцевих Рад на веб-сторінках і 
порталах  КВУ

6,68

Включення до списку розсилки інформаційних електронних листів 1,03
Направлення до громад волонтерів КВУ для надання практичної 
допомоги

6,68

Проведення заходів КВУ (лекцій, семінарів, тренінгів, 
конференцій, тощо), запрошення до участі в них представників 
громади

5,14

Інше 0,51
Ніяка допомога від КВУ мені не потрібна 7,97
Утруднююсь відповісти 13,88
 

 
Відповіді на питання: “Яке значення для Вас має позиція кандидата в депутати 
місцевої Ради щодо участі жінок у роботі органів місцевого самоврядування?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

дуже велике, залучення жінок до самоуправління і роботи органів 
місцевого самоврядування – одна з найважливіших проблем

14,32

велике значення, підвищення активності жінок у роботі 
самоврядування – не завадить

25,63

це питання не має принципового значення для мене 49,25
вважаю недоцільним збільшувати представництво жінок в органах 
місцевого самоврядування і в місцевих Радах

3,52

Інше 0,25
Утруднююсь відповісти 7,04

 



Відповіді на питання: “Як вплинула лекція, яку Ви щойно прослухали на Ваше 
ставлення до проблеми?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Я дізнався багато нового, моє ставлення до роботи місцевих Рад, 
діяльності депутатів та до виборів у місцеві Ради змінилося

28,76

не почув нічого нового, ставлення до проблеми не змінилося 45,43
вважаю, що лекція шкідлива і може не покращити ставлення до 
проблеми, а погіршити його

0,81

щось інше 4,03
утруднююсь відповісти 20,97

 
Відповіді  на  питання: “Як Ви оцінюєте  роботу Херсонської  обласної  організації
Комітету  виборців  України,  спрямовану  на  підвищення  культури  виборців,
спостереження  за  дотриманням  законодавства  про  вибори  і  забезпечення
прозорості виборів шляхом інформування виборців про події, що відбуваються?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Я працюю в осередках КВУ 1,26
Хотів би і сам взяти участь у цій роботі 3,52
Підтримую і схвалюю роботу ХОО КВУ у цьому напрямку 24,87
Ставлюся до цієї роботи нейтрально 40,20
Вважаю цю роботу зайвою 5,28
Вважаю цю роботу шкідливою 1,26
щось інше 1,76
утруднююсь відповісти 21,86

 
 
Відповіді на питання: “Як Ви оцінюєте рівень розвитку самоврядування в Вашій 
територіальній громаді?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Дуже високий рівень 0,25
Високий рівень 1,75
Середній рівень 14,50
Низький рівень 27,75
Дуже низький рівень 15,25
Вперше чую про це, не можу оцінити 23,75
щось інше 0
Утруднююсь відповісти 16,75

 
Відповіді на питання: “Чи вважаєте Ви, що останнім часом (за останній рік) школа,
в якій Ви працюєте чи в якій навчаються Ваші діти стала краще працювати (зріс 
рівень викладання, рівень підготовки учнів, умови навчання покращилися)?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Так, за останній рік школа стала краще працювати 41,31
Ні, нічого не змінилося 36,52
Школа стала працювати гірше 6,55
щось інше 3,02
утруднююсь відповісти 12,59



 
 Відповіді на питання: “Чи можете Ви назвати ім’я депутата чи громадського діяча,
який міг би стати взірцем для депутатів Вашого округу (міста, села)?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Знають ім’я 13,75
Статус і місце роботи 6,20
Чому він може бути взірцем 5,93
щось інше 5,39
утруднююсь відповісти 81,13

 
 
Відповіді на питання: “Які якості Ви вважаєте самими необхідними для Вашого 
депутата?” (Сума відповідей більша, ніж 100%, тому що респондентам дозволялось 
вказувати кілька варіантів відповідей)
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Високі моральні якості: чесність, правдивість 76,37
Бути лідером, ватажком 22,89
Професіоналізм у своїй окремій галузі 22,14
Професіоналізм у галузі управління громадою і політичній 
діяльності

43,03

Вміння ладити з людьми 37,06
Вміння гарно виступати 4,23
Привабливий зовнішній вигляд 5,47
Авторитет, популярність в громаді 18,91
Високий рівень матеріальної забезпеченості 5,72
Мати чіткі, ясні політичні погляди 31,84
Мати свою програму розвитку громади 31,09
Високий освітній рівень 37,81
Релігійні переконання 4,23
Він має бути людиною моєї національності чи етнічного 
походження

2,49

Він повинен розмовляти тією мовою, яка є рідною для мене 5,22
Він повинен мати політичні переконання, які є і моїми 
переконаннями

4,48

Він повинен мати зв’язки у владних колах і серед поважних людей 10,45
Бути патріотом України 30,10
Бути патріотом своєї “малої Батьківщини”, міста, села 28,36
Розуміти життя простих людей 59,45
щось інше 1,24
утруднююсь відповісти 1,74

 
Відповіді на питання: “Які якості кандидата в депутати місцевих Рад Ви вважаєте 
більш важливими – професійні, політичні чи особистісні?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Професійні 58,60
Політичні 15,21
Особистісні 16,96
Інше 1,75
Утруднююсь відповісти 7,48



 СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУКУПНОСТІ ОПИТАНИХ:
 
Відповіді на питання: “Ваш вік:” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

До 20 років 5,53
21-29 17,11
30-39 27,11
40-49 30,53
50-59 15,26
Більше 60 років 4,47
 

Відповіді на питання: “Стать:” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Чоловік 19,35
Жінка 80,65
 

Відповіді на питання: “Ваша освіта:” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

вища (закінчена і незакінчена) 63,75
середня і середня спеціальна 34,75
нижче середньої 1,50
 

Відповіді на питання: “До якої національності Ви себе відносите?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

українець 84,65
росіянин 12,87
Інший 2,48
 
  

Відповіді на питання: “До прихильників якого ідеологічного чи політичного 
напрямку ви себе, скоріше за все, відносите?” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Комуністичного 8,21
соціалістичного 2,74
соціал-демократичного 18,66
екологічного (зелені) 6,72
народно-демократичного 7,21
ліберального 0,25
націонал-демократичного 3,48
націоналістичного 0,25
Слов’янської єдності, єдності з Росією і Білорусією 7,21
Іншого 2,49
не є прихильником жодного ідеологічного напрямку 23,88
утруднююсь відповісти 18,91
 



Відповіді на питання: “Рід занять? Ви…” 
 

 % до числа тих, хто 
відповів

Керівник підприємства, установи 1,76
Керівник підрозділу 5,53
Підприємець 2,26
Найманий робітник у приватному секторі в сфері виробництва 1,26
найманий  робітник  у  приватному  секторі  в  сфері  торгівлі  чи
послуг

3,02

Приватний підприємець у галузі торгівлі чи послуг 1,01
спеціаліст технічного профілю з вищою чи середньою спеціальною
освітою

2,51

спеціаліст  у галузі  науки,  освіти,  мистецтва,  охорони здоров’я з
вищою чи середньою спеціальною освітою

42,21

військовослужбовець, службовець МВС чи інших правоохоронних
органів

1,26

кваліфікований робітник 6,28
державний службовець 9,55
некваліфікований робітник 2,26
робітник сільського господарства, КСП 1,01
фермер, орендатор 0,25
учень, студент 4,27
домогосподарка 3,77
пенсіонер 3,02
непрацездатний ( в тому числі інваліди) 0,50
непрацюючий (але не зареєстрований, як безробітний) 3,02
офіційно зареєстрований безробітний 1,01
Інше 4,27
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