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1.      МЕТА І СЕНС ДОСЛІДЖЕННЯ
 Дослідження реалізоване у рамках проекту  "Моніторинг стану реалізації  політичних та

громадянських  прав  людини:  херсонці  напередодні  президентських  виборів  2004  року".
Ініціатором  і  керівником  проекту  є  голова  Херсонської  обласної  організації  Комітету  виборців
України (ХОО КВУ), викладач соціології  кафедри філософії і соціології  Херсонського державного
технічного університету -  Дементій Васильович Білий. Науковий керівник проекту –  Володимир
Кузьмич  Коробов,  керівник  соціологічної  лабораторії  ХОО  КВУ, завідувач  кафедри  філософії  і
соціології Херсонського державного технічного університету, кандидат соціологічних наук, доцент.
До складу творчої групи, яка проводила дослідження входили: заступник Голови ХОО КВУ Галина
Бахматова,  співробітник  кафедри  філософії  і  соціології  Херсонського  державного  технічного
університету Олександр Татарченко, волонтери ХОО КВУ.

Мета  дослідження:  вивчити  стан  реалізації  політичних  та  громадянських  прав  людини  в
Херсонській області та громадське сприймання проблем прав людини на Херсонській області.

Об’єктом дослідження було обрано громадський актив Херсонщини: активістів громадських
організацій, політичних партій, депутатів місцевих рад, лідерів громадської думки, вчителів та інших
представників місцевої інтелігенції, представників інших соціально активних верств населення міст і
сіл  Херсонської  області.  Основними  завданнями  дослідження  було  вивчити  стан  прозорості
суспільства і рівень громадської довіри до його інститутів в Херсонській області; стан дотримання
прав  людини  на  Херсонщині;  з’ясувати  особливості  громадської  оцінки  обговорення  проектів
політичної реформи і діяльності депутатів рад усіх рівнів.

Опитування  проведене  методом  анкетування представників  спеціалізованої  групи,  які
виступали у якості експертів з вищевказаних проблем. Анкетування проводилося під час зустрічей
виконавців проекту із учасниками масових заходів. Всього опитано 585 респондентів.

Матеріали дослідження його організатори використовуватимуть для  поширення у ЗМІ, для
надання рекомендацій громадським, партійним осередкам і органам місцевого самоврядування, для
вивчення  студентами  вищих  навчальних  закладів  Херсонщини,  для  наукової  роботи.  Очікується
позитивний результат дослідження, яке вплине на формування у регіоні сприятливої до дотримання
прав людини громадської думки, допоможе державним і недержавним інституціям краще налагодити
свою роботу щодо дотримання прав людини, стане початком постійного соціологічного моніторингу
проблем дотримання прав людини у регіоні.

Організатори дослідження висловлюють окрему подяку за підтримку ректору Херсонського
державного технічного університету професору Юрію Миколайовичу Бардачову. 

2. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
 

Чинна  Конституція  України  проголосила  права і  свободи  людини найвищою цінністю.  До
тримання  принципу  прав  людини  відповідає  інтересам  українського  народу  і  є  найважливішим
ціннісним орієнтиром для оцінки діяльності держави, громадських і політичних організацій, органів
місцевого самоврядування. 

Поки  що на  місцевому  рівні  громадська  свідомість  і  свідомість  місцевих  еліт  відстає  від
європейського рівня розуміння і дотримання прав людини. Численні порушення прав людини через
соціальні системні недоліки, відсталість і незавершеність демократичних реформ зустрічаються і в
Херсонській області.

Результати опитування експертів – спеціалізованої групи громадського активу Херсонщини –
показує, що суворе дотримання прав і свобод людини є надзвичайно важливим для жителів області.

Ми вважаємо, що відповіді опитаних на наступне питання (про важливість дотримання тих чи
інших прав) є покажчиком дотримання таких прав. Чим більша важливість права за оцінками, тим
вище рівень порушень такого права, дефіцит конкретного права чи свободи.

Найважливішими для них є дотримання таких традиційних ліберальних прав людини першого
покоління, як право на безпеку і захист особистості і рівність усіх громадян перед законом. Право на
безпеку вважають „дуже важливим” біля 81% опитаних, і „безперечно важливим” більше 13%; право
на рівність усіх перед законом вважають „дуже важливим” більше 79%, і „безперечно важливим”
більше 13% опитаних. 



В сучасному українському суспільстві проста людина не має можливості знайти захист своїх
прав у разі їх порушень. Ситуація із захистом багатьох прав навіть погіршилася. Люди говорять, що
їм нема куди скаржитись на порушення їх прав з боку чиновництва. Особливо це стосується місцевих
органів  влади.  Вони гірше працюють із  зверненнями (скаргами)  населення.  Все  більша кількість
херсонців скаржаться на порушення їх прав не у місцеві органи влади, а до центральних органів
влади в Києві, про що розповідає газета „Вік” (Нос О., Б’ємо чолом до Києва. // ”Вік”. - № 38, від
25.09.2003., стор. 1). 

До Адміністрації  Президента у 2003 році звернулося на 16% більше херсонців,  ніж
торік, до Кабінету Міністрів – на 10%, до Верховної Ради – аж на 109%. Разом з тим, за 8
місяців нинішнього року кількість звернень громадян до облдержадміністрації зменшилася на
14%  у  порівнянні  із  відповідним  періодом  минулого  року.  Зменшилася  кількість  звернень
громадян  до  ОДА  з  питань  працевлаштування  (-58%),  забезпечення  законності  і
правопорядку  (-55%),  житлово-комунального  господарства  (-33%).  Люди  втрачають  до
місцевих органів влади, сподіваючись на втручання столичних чиновників.

Друга група найважливіших для херсонців і  жителів  області  прав людини за результатами
опитування  – це  такі  позитивні  права (права  другого покоління)  як  право на  освіту  (76% і  15%
відповідно) і право на працю (74 і 16%).

Хоча попит на освіту збільшується,  та значна частина населення області  не має коштів на
якісне навчання дітей, вдоволення попиту на якісну освіту, який зростає. Вчаться діти тих, хто має
гроші, а діти бідних , незалежно від своїх здібностей все більшою мірою втрачають право на освіту.

В  результаті  економічної  депресії  регіону  зросла  трудова  мобільність.  Значна  частина
працездатного  населення  виїхала  із  Херсона  і  області  у  пошуках  праці.  На  жаль,  органи  влади,
громадськість не мають ніяких достовірних даних про масштаби цього явища, але за особистими
враженнями опитаних масштаби його значні, суттєві.  

На третьому місці – такі традиційні ліберальні права першого покоління, як свобода слова (62
і 18%) і виборчі права (58 і 22%). Звертає увагу зниження значущості виборчого права, що може бути
результатом недовіри до виборчої системи, що склалася, яка має значні недоліки і порушення.

Таблиця 1. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „НАСКІЛЬКИ ВАЖЛИВО ДЛЯ ВАС СУВОРЕ
ДОТРИМАННЯ НАСТУПНИХ ПРАВ І СВОБОД В НАШІЙ КРАЇНІ?”

 
 дуже 

важливо
безперечно
важливо 

скоріше 
важливо 
 

менш 
важливо

скоріше не
важливо

важко 
відповісти

Право на безпеку і захист 
особистості

80,73 13,28 2,86 0,52 1,04 1,04

Рівність усіх громадян 
перед законом

79,17 13,80 3,39 0,52 0,52 2,08

Право на освіту 75,78 15,10 4,95 0,52 1,82 1,04
Право на працю 73,70 15,89 4,95 1,82 1,56 0,78
Свобода слова 61,72 17,71 9,64 5,73 1,04 3,13
Виборчі права 58,33 22,14 9,64 3,13 2,34 2,86
Право на приватну 
власність

55,99 26,82 7,81 4,43 1,82 2,60

Право на тайну листування 52,86 26,04 8,33 7,03 2,60 2,08
Право на власну мову і 
культуру

49,74 25,52 10,42 7,55 3,65 2,34

Релігійні свободи, свобода 
совісті

45,57 23,44 12,50 9,64 4,43 3,39

Свобода об’єднань, спілок 36,98 19,27 16,67 12,76 6,25 6,51
Право на еміграцію 34,90 23,96 13,80 13,54 5,47 7,29

 
Право на приватну власність досить високими темпами зміцнюється і тому його важливість

вказали лише 56, 27 і 8% опитаних.



Право на тайну листування теж вказали лише 53, 26 і 8%. Сам інститут листування значно
змінився,  зменшилася  інтенсивність  листування  громадян,  особливо  в  його традиційних  формах.
Збільшилася роль телефонних і електронних комунікацій.

Останнім  часом зменшилася  актуальність  права  на  власну  мову і  культуру, після  того,  як
Верховна Рада України приєдналася до відповідної Європейської конвенції про місцеві мови і мови
меншин. Важливість права на власну мову і культуру вказали відповідно 50, 25 і 10% опитаних.

Релігійний ренесанс, відносно широка свобода совісті, вільна діяльність безлічі конфесій, які
не  зустрічають  на  Херсонщині  ніякого  спротиву  вплинула  на  покажчик  важливості  відповідної
свободи (45, 23 і 12%).

В нашому житті лише починають формуватися права людини третього покоління, так звані
колективні права – право на розвиток, на мир, на достаток, здоров’я, довкілля, спільну спадщину
людства, на громадянське суспільство. Тому право на свободу спілок, об’єднань вважають важливим
37,  19  і  17%  опитаних.  Окрім  того,  право  на  об’єднання  більш  менш  забезпечене  правовою
практикою держави.

І нарешті, право на еміграцію, яке було таким бажаним і недоступним за радянських часів
майже повністю реалізоване,  на перешкоді  стоїть лише „залізна завіса  бідності”,  брак коштів.  Та
тисячі  херсонців  реалізують  своє  право  на  еміграцію  вдаючись  до  хитрощів  і  витрачаючи  на
еміграцію останні кошти. Це право реалізоване повністю і це одна із переваг нового суспільства.
Вважають право на  еміграцію „дуже важливим”  35%,  „безперечно  важливим” – 24% і  „скоріше
важливим” – 14% опитаних.

Відповіді на питання про важливість дотримання тих чи інших прав показують, що взагалі
права особистості вважаються надзвичайно важливими.  Дуже важливими вважають вказані права
від 34 до 80% опитаних. Результати опитування доводять, що проблематика дотримання прав людини
повинна бути в центрі уваги органів влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації,
громадських і політичних організацій, навчальних закладів. На жаль, поки що цього не відбувається,
і права людини вважаються в багатьох згаданих інституціях другорядним питанням.

Результати  опитування  показують  дуже  низькі  оцінки  громадськістю  рівня  забезпечення
основних політичних прав і свобод громадян в територіальних громадах нашої області. Вважають
його низьким чи дуже низьким майже 43% опитаних. Більше 29% вважають його середнім.

 
Таблиця 2. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСНОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В ВАШІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ
ГРОМАДІ?”

Дуже високий рівень 0,78
Високий рівень 5,73
Середній рівень 29,69
Низький рівень 24,48
Дуже низький рівень 18,49
Вперше чую про це, не можу оцінити 5,99
щось інше 0,26
утруднююсь відповісти 14,06

 
Недостатня розвиненість  політичного життя в області  і  відставання його від стандартів  не

лише європейських, але й загальнонаціональних є одним із суттєвих факторів депресивності нашого
регіону.  Саме  зусилля,  спрямовані  на  забезпечення  політичних  прав  громадян  можуть  зрештою
змінити на краще становище Херсонщини. Політична активність це рушій економічного відродження
регіону.

За нашими даними, на Херсонщині у питаннях політичних прав відбувається щось схоже на
політичний  “застій”,  більшість  опитаних  вказує,  що  за  останній  рік  ситуація  із  дотриманням
політичних  прав  і  свобод  громадян  на  Херсонщині  не  змінилася (53%).  Така  стагнація
відбувається не на високому, а на низькому рівні дотримання політичних прав і вимагає втручання
громадськості і управлінських імпульсів. 



Таблиця 3. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ, ЩО ОСТАННІМ ЧАСОМ
(ЗА ОСТАННІЙ РІК) СИТУАЦІЯ ІЗ ДОТРИМАННЯМ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД

ГРОМАДЯН НА ХЕРСОНЩИНІ ЗМІНИЛАСЯ?”
 

так, за останній рік    ситуація з дотриманням прав громадян в нашій 
області поліпшилася

13,54

ні, нічого не змінилося 53,13
так, за останній рік ситуація з правами особистості погіршилася 10,42
щось інше 2,08
утруднююсь відповісти 20,05

 
Особистий  досвід  громадських  активістів  Херсонської  області  показує,  що  під  час  своєї

діяльності  вони  зтикаються  з  тими  чи  іншими  порушеннями  їх  політичних  прав  і  свобод.
Найпоширенішим порушенням є  адміністративний тиск з  боку керівництва з  метою змінити їх
політичну позицію (з такими порушеннями зтикалися більше 31% опитаних) та адміністративний і
психологічний тиск на членів їх родин або їх друзів (більше 20% опитаних).

 
Таблиця 4. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „З ЯКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПОЛІТИЧНИХ

ПРАВ І СВОБОД ВАМ ДОВОДИЛОСЯ ОСОБИСТО ЗТИКАТИСЯ ПРОТЯГОМ
ОСТАННІХ П”ЯТИ РОКІВ?”

(Дозволялося відмічати кілька варіантів відповіді, тому сума відповідей не дорівнює 100%)
 

адміністративний тиск з боку керівництва з метою змінити вашу політичну позицію 31,51
фальсифікація результатів голосування на виборах 31,25
прояви цензури, порушення свободи слова 28,13
адміністративний і психологічний тиск на членів вашої родини або ваших друзів 20,57
відмова ЗМІ опублікувати ваш матеріал через його політичний зміст 16,93
дискримінація за віком 13,28
переслідування і утиски за публічне висловлювання власних політичних поглядів, 
переконань і уподобань

12,76

дискримінація за вживання рідної мови 11,98
поширення компромату про вашу особистість як брудна політична технологія 10,68
таємний контроль за вашим особистим життям з боку невідомих структур 
(слідкування, прослуховування телефонних розмов, фотографування, таємні обшуки
квартири, таємне фотографування, таємний запис на магнітофон ваших розмов, 
тощо)

10,16

безпідставна відмова органів влади у проведенні зібрання, мітингу, демонстрації чи 
іншого масового заходу

9,38

примусове включення до складу політичної партії 8,59
погрози розправою за політичну активність 8,33
дискримінація за статтю 7,29
хуліганські напади і фізичний вплив (побиття) на вас з метою залякування і 
політичного впливу

7,29

переслідування за вашу політичну діяльність з боку державних органів (міліції, 
податкової адміністрації, тощо)

6,51

дискримінація за етнічним походженням 6,25
безпідставний арешт, тимчасове позбавлення волі через вашу політичну діяльність 5,99
інші порушення 9,90
важко відповісти 25,78

 
Поширеними є  випадки фальсифікації результатів голосування на виборах (більше 31%

опитаних).  Комітет  виборців  налагодив  систему  незалежного  спостереження  за  дотриманням
законодавства  під  час  виборів,  але  на  жаль,  ще  не  вдалося  виключити  випадки  фальсифікацій
результатів  голосування,  забезпечити  незалежне спостереження на всіх  без  виключення виборчих
дільницях.



Досить  високими є  оцінки поширеності  цензури,  перешкоди свободі  слова – більше 28%,
відмова ЗМІ опублікувати матеріал, підготовлений громадським активістом через його політичний
зміст (біля 17%).

В нашому суспільстві  все ще важко бути молодим і старим,  з випадками дискримінації  за
віком зтикалися більше 13% опитаних.

Позитивним  є  такий  факт:  лише  6%  опитаних  зтикалися  з  випадками  дискримінації  за
етнічним походженням, а 12% - з дискримінацією за вживання рідної мови. В нашій області вдалося
звести майже нанівець дію будь-яких націоналістичних синдромів а для населення і органів влади
притаманна культура міжнаціональних відносин, що вигідно вирізняє її від деяких інших областей
України.

Дані таблиці 4 показують поширеність у області і інших порушень політичних прав громадян. 

Аналіз  відповідей  на  наступне  питання  про  дії  активістів  у  ситуаціях,  коли  їх  права
порушуються, показує, що частіше не вдавалося відстояти порушені права у питаннях рівності
усіх перед законом (27%), права на безпеку і захист особистості (26%).

 
Таблиця 5. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЧИ ЗТИКАЛИСЯ ВИ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ

НАСТУПНИХ ПРАВ І СВОБОД І ЧИ ВДАВАЛОСЯ ВІДСТОЯТИ ПОРУШЕНІ ПРАВА В
ТАКИХ ВИПАДКАХ ?”

 
 не робив 

спроб 
відсто-
ювати 
порушені 
права

частіше 
вдавалося 
відстояти 
порушені 
права

частіше не 
вдавалося 
відстояти 
порушені 
права

ніколи не 
вдавалося 

важко 
відповісти

не зтикався

Рівність усіх громадян 
перед законом

13,02 18,29 27,60 9,11 4,69 26,04

Право на безпеку і захист 
особистості

10,16 16,15 25,78 9,64 8,07 28,39

Право на приватну 
власність

12,50 21,61 17,97 5,47 6,51 34,38

Виборчі права 13,80 25,78 11,46 6,51 7,29 34,11
Право на працю 12,24 24,22 16,67 7,29 5,21 32,55
Право на освіту 13,28 19,79 13,28 5,73 6,51 39,58
Право на тайну листування 13,02 9,38 6,77 6,25 7,29 55,99
Право на власну мову і 
культуру

13,80 19,79 8,59 4,95 4,95 46,35

Свобода слова 10,68 17,97 15,63 5,73 8,07 40,10
Релігійні свободи, свобода 
совісті

10,16 18,23 1,82 4,95 6,25 56,51

Право на еміграцію 11,20 5,21 4,17 5,21 6,25 65,89
Свобода об’єднань, спілок 9,90 13,28 4,95 3,39 9,64 57,03

 
Частіше  вдавалося  відстояти  порушені  права  у  випадках  порушення  права  на  приватну

власність (22%), виборчих прав (26%), права на працю (24%), права на освіту (20%), права на власну
мову і культуру (20%), свободи слова (18%), релігійних свобод (18%), свободи об’єднань і спілок
(13%).

Частіше не робили спроб відстоювати свої  порушені права опитані  у випадках порушення
права на таємницю листування (13%), права на еміграцію (11%).

Найчастіше  опитані  зустрічалися  із  випадками  порушення  права  на  безпеку  і  захист
особистості і рівності усіх громадян перед законом; найрідше – з випадками порушення права на
еміграцію, права на свободу об’єднань і спілок, релігійних свобод і права на тайну листування.



Представники громадського активу, які відповідали на питання анкети, частіше ніж пересічні
громадяни  ведуть  боротьбу  із  порушеннями  прав  людини.  Головними  формами  боротьби  із
порушеннями  прав  людини  все  ще  являються  звернення  до  державних  органів  влади,  до  судів,
прокуратури,  міліції  та  інших  правоохоронних  органів.  На  другому  місці  –  участь  у  масових
політичних акціях (мітинг, демонстрація, тощо), яку застосовували більше 18% опитаних протягом
останніх п’яти років. І, на жаль, лише на третьому місці – звернення до інституцій громадянського
суспільства:  публікації  у  ЗМІ,  звернення  до  громадських  організацій,  до  депутатів,  партійних
організацій, тощо. Одним із головних завдань, які випливають із такої інформації – значно посилити
роль інституцій громадянського суспільства у боротьбі із порушеннями прав людини.

 
Таблиця 6. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЯКІ ФОРМИ І МЕТОДИ БОРОТЬБИ ІЗ

ПОРУШЕННЯМИ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ВАМ ДОВОДИЛОСЯ ОСОБИСТО
ЗАСТОСОВУВАТИ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ П”ЯТИ РОКІВ?”

(Дозволялося відмічати кілька варіантів відповіді, тому сума відповідей не дорівнює 100%)
 

звернення до органів влади 25,26
звернення до прокуратури, міліції та інших правоохоронних органів 23,44
звернення до суду 20,31
звернення до органів місцевого самоврядування 19,01
участь у масових політичних акціях (мітинг, демонстрація, тощо) 18,49
публікація в ЗМІ 15,89
звернення до громадських організацій за підтримкою 15,36
звернення до депутата ВР чи місцевої Ради 12,76
звернення до виборчих комісій 11,20
звернення до партійних організацій 10,16
припинення власної політичної активності 3,65
голодування 1,82
інші форми і методи 4,95
не вів ніякої боротьби із порушеннями прав і свобод 27,08
важко відповісти 13,28

 
Дієвість боротьби громадського активу із порушеннями прав людини в нашій області все ще

не  є  результативною  та  ефективною.  Більше  33% опитаних  відповіли,  що  ніяких  результатів  їх
особистої боротьби із порушеннями не було, або ж була лише формальна відповідь на скарги. Біля
18% опитаних щось вдалося зробити, але цього виявилося замало. І лише 6% опитаних вказали, що
вони вирішили свою проблему, відстояли свої права. (Див. Табл. 7).

 
Таблиця 7. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ДАЙТЕ ВАШУ ОЦІНКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАШОЇ

ОСОБИСТОЇ  БОРОТЬБИ  ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ВАШИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І
СВОБОД:”

 
ніяких результатів моєї боротьби не було 15,36
була формальна відповідь, але нічого не зроблено 18,23
в результаті щось зроблено, але це мені здається замало 17,97
я вирішив свою проблему і відстояв свої права 6,51
щось інше 3,39
утруднююсь відповісти 33,85

Негативним  соціально-економічним  фоном  для  просування  демократичних  реформ  і
забезпечення прав людини і прозорості суспільства виступає поганий соціально-економічний стан
українського суспільства в цілому і Херсонської області зокрема. Суб’єктивні оцінки громадського
активу  щодо  соціально-економічної  ситуації  (життя  людей)  в  містах  і  селах,  де  проводилося
опитування, дуже низькі. 32% опитаних вважають ситуацію поганою, 44% - скоріше поганою, ніж
доброю. Оцінюють ситуацію як добру менше 1%. А скоріше добру, ніж погану – лише 6% опитаних.
Такі красномовні оцінки   (див. Табл. 8) свідчать про одне: Херсонська область не втратила якості



депресивного  регіону  і  населення  вкрай  негативно  оцінює  результати  економічної  діяльності
місцевих органів влади.

Таблиця 8. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЯК БИ ВИ ОЦІНИЛИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНУ СИТУАЦІЮ (ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ) В ВАШОМУ МІСТІ (СЕЛІ) НА ДАНИЙ

МОМЕНТ?”
 

добра 0,78
скоріше добра, ніж погана 6,25
важко відповісти, добра чи погана 15,63
скоріше погана, ніж добра 44,01
погана 32,55

 
Особливість політичного життя така, що порушення прав людини відбуваються навіть під час

визначних масових політичних кампаній, що проводяться в Україні. Однією із найважливіших подій
політичного життя останнього півріччя стало обговорення політичної реформи в країні. Громадські
активісти, яких ми опитували, взяли також активну участь у цьому обговоренні (60%) (Див. Табл. 9).

Таблиця 9. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЧИ БРАЛИ ВИ ОСОБИСТУ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ ПРОПОЗИЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л.Д.КУЧМИ ПРО ВНЕСЕННЯ

ЗМІН У КОНСТИТУЦІЮ НА ЗІБРАННІ У ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ ЧИ НА ЗБОРАХ ЗА
МІСЦЕМ ПРОЖИВАННІ, В ЗМІ ТА ІН.?”

 
так 60,68
ні 38,54

 
Значна  кількість  опитаних  (27%)  вказали,  що  обговорення  пройшло  недемократично,  із

значними  порушеннями  прав  громадян.  22%  вважають,  що  воно  пройшло  лише  з  деякими
порушеннями,  але  в цілому – демократично,  23% - взагалі  вдоволені  тим,  як демократично і  без
порушень  пройшло  обговорення  політичної  реформи.  Зрозуміло,  вказані  оцінки  стосуються
проведення відповідних заходів  у різних містах і  селах,  районах і  колективах.  Проте вони дають
можливість і для деяких узагальнень.

 
Таблиця 10. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РІВЕНЬ

ДЕМОКРАТИЧНОСТІ ОБГОВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ В
ВАШОМУ МІСТІ, СЕЛІ:”

 
обговорення проходить відкрито, демократично, без порушень прав громадян 23,18
обговорення проходить в цілому демократично, але з деякими порушеннями прав 
громадян

21,88

обговорення проходить недемократичне,  із значними порушеннями прав громадян 27,08
важко відповісти, мене це не цікавить 24,48

 
Відповіді опитаних дають змогу конкретизувати порушення прав громадян, які були допущені

під час обговорення політичної  реформи.  Найчастіше відбувалося  адміністративне примушення
брати участь у обговоренні (у зборах та ін. акціях) – біля 30% опитаних. Ми все ще не навчилися
цивілізованому, європейському стилю проведення  масових заходів  і  вживаємо застарілі  радянські
схеми “організації масовки”.  Опитані вказали також адміністративний тиск з метою не дозволити
висловити власну точку зору (15%),  відхилення місцевими ЗМІ матеріалів  для публікації,  в  яких
критикується  політична  реформа,  або  висловлюються  точки  зору, несумісні  із  офіційною  (11%).
Декому не давали слова на зборах, відмовляли у запрошенні на збори, застосовували адміністративні
санкції і переслідування за публічний виступ чи публікацію у ЗМІ, тощо (Див. Табл. 11).

Таблиця 11. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЯКЩО ОБГОВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ
ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ В ВАШОМУ МІСТІ, СЕЛІ ПРОХОДИТЬ З ПОРУШЕННЯМИ

ПРАВ ГРОМАДЯН, ВКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯКІ ЦЕ ПОРУШЕННЯ:”
(Дозволялося відмічати кілька варіантів відповіді, тому сума відповідей не дорівнює 100%)



 
адміністративне примушення брати участь у обговоренні (у зборах та ін акціях) 29,95
адміністративний тиск з метою не дозволити висловити власну точку зору 15,36
відхилення місцевими ЗМІ матеріалів для публікації, в яких критикується політична 
реформа, або висловлюються точки зору, несумісні із офіційною

10,94

перешкоди у можливості виступити під час обговорення (навмисне не дають слова на 
зборах)

6,51

навмисна відмова у запрошенні на збори чи інші заходи по обговоренню реформи 5,99
адміністративні санкції і переслідування за публічний виступ чи публікацію у ЗМІ 
щодо реформи, які не сподобалися керівництву

2,60

публічна критика (пропагандистський тиск) за погляди, несумісні із офіційною 
точкою зору

3,91

проведення індивідуальних „профілактичних” бесід з метою вплинути на точку зору 
незгодних

6,25

інше 6,25
ніяких порушень не було 17,97
важко відповісти 28,39

 
Виходячи  із  результатів  опитування  нами  зроблено  ВИСНОВОК:  в  Херсонській  області

проблеми порушення прав людини дуже актуальні; в основному це проблеми порушення права на
безпеку і захист особистості  і забезпечення рівності  усіх громадян перед законом; громадськість,
органи влади, правоохоронні органи все ще недооцінюють проблеми захисту прав людини і в своїй
діяльності  роблять  недостатньо  для  забезпечення  і  захисту  прав  людини.  Результати  опитування
показують  дуже  низькі  оцінки  громадськістю  рівня  забезпечення  основних  політичних  прав і
свобод  громадян  в  територіальних  громадах  нашої  області.  За  останній  рік  ситуація  із
дотриманням  політичних  прав  і  свобод  громадян  на  Херсонщині  не  змінилася.
Найпоширенішим порушенням є  адміністративний тиск з  боку керівництва з  метою змінити їх
політичну позицію (з такими порушеннями зтикалися більше 31% опитаних) та адміністративний і
психологічний тиск на членів їх родин або їх друзів (більше 20% опитаних). Поширеними є випадки
фальсифікації результатів голосування на виборах (більше 31% опитаних). Аналіз відповідей на
наступне питання про дії активістів у ситуаціях, коли їх права порушуються, показує, що частіше не
вдавалося відстояти порушені права у питаннях рівності усіх перед законом (27%), права на
безпеку і захист особистості (26%). Головними формами боротьби із порушеннями прав людини все
ще  являються  звернення  до  державних  органів  влади,  до  судів,  прокуратури,  міліції  та  інших
правоохоронних  органів.  На  другому  місці  –  участь  у  масових  політичних  акціях  (мітинг,
демонстрація, тощо), яку застосовували більше 18% опитаних протягом останніх п’яти років. І, на
жаль, лише на третьому місці – звернення до інституцій громадянського суспільства: публікації
у ЗМІ, звернення до громадських організацій, до депутатів, партійних організацій, тощо.  Дієвість
боротьби  громадського  активу  із  порушеннями  прав  людини  в  нашій  області  все  ще  не  є
результативною  та  ефективною. Більше  33%  опитаних  відповіли,  що  ніяких  результатів  їх
особистої боротьби із порушеннями не було.

Вказані  дані  опитування  дозволяють  зробити  висновки стосовно  соціально-економічного  і
соціально-політичного фону діяльності по захисту прав людини в Херсонській області. По-перше, це
вкрай незадовільний соціально-економічний стан області і звідси – невдоволеність більш ніж 76%
опитаних цим станом. По-друге, низька якість політичного життя і масових політичних кампаній,
що проводяться. Більше чверті опитаних вважають, що масове обговорення політичної реформи в
країні  пройшло недемократично,  із  значними порушеннями прав людини.  Економічні  і  політичні
негаразди не сприяють забезпеченню прозорості суспільства і прав людини.

 
 

3. ПРОЗОРІСТЬ СУСПІЛЬСТВА І ДОВІРА ДО ЙОГО ІНСТИТУТІВ
 



Прозорість діяльності всіх місцевих державних і громадських інституцій – ось чого бракує
для нормального розвитку територіальних громад Херсонщини.  Дані нашого опитування доводять,
що громадський актив дуже низько оцінює рівень прозорості (доступності для спостереження і
впливу громадськості, громадян, виборців) органів державної влади (34% - повна непрозорість, 37% -
часткова  непрозорість),  органів  місцевого  самоврядування  (29  і  34%  відповідно),  осередків
політичних партій (33 і 29%). Дещо прозорішими є профспілкові організації (30 і 27%) і церква (21 і
19%).  (Див. Табл. 12).

 
Таблиця 12. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РІВЕНЬ

ПРОЗОРОСТІ  (ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ, ВІДКРИТОСТІ)
НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ СОЦІАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ, ЯКІ ДІЮТЬ НА

ХЕРСОНЩИНІ?”
 

 Високий 
рівень 
прозорості

Достатній 
рівень 
прозорості

Часткова 
непрозорість

Повна 
непрозорість

Важко 
відповісти

Органи державної 
влади 

4,69 17,71 37,50 34,11 4,95

Органи місцевого 
самоврядування

3,13 27,34 34,64 29,43 4,95

Місцеві ЗМІ 1,82 31,25 34,11 20,05 11,20
Профспілкові 
організації

1,82 19,27 27,08 30,21 19,53

Церква 8,07 26,56 19,79 21,35 23,18
Осередки політичних 
партій

2,08 14,84 29,17 33,07 19,27

Громадські організації 5,47 30,99 26,56 17,71 18,49
 

 Для  явища  непрозорості  органів  державної  влади  на  місцях  та  органів  місцевого
самоврядування властиві деякі спільні риси, особливості:

1.                            Висвітлення засобами масової  інформації  переважно діяльності  лише перших
осіб вказаних  органів,  яке  супроводжується  повним замовчуванням  повсякденної
роботи більшості підрозділів  органів влади і самоврядування; у діяльності перших
осіб звертається увага переважно на її зовнішній, ритуальний бік (зустрічі,  свята,
нагородження і т.ін.), і значно меншою мірою – на розробку, прийняття рішень та їх
наслідки;

2.                            Керівники і провідні працівники органів влади і місцевого самоврядування іноді
(часто?,  завжди?)  поєднують  виконання  своїх  службових  обов’язків  із  активною
власною  підприємницькою  діяльністю,  проте  громадськість  практично  нічого  не
знає  про  „зворотний  бік  місяця”  у  діяльності  нашого чиновництва:  Яку  частину
свого  робочого  часу  керівники  витрачають  на  власний  бізнес?  Як  зростають
прибутки  керівників  від  їх  власної  підприємницької  діяльності  під  час  їх
перебування  на  посаді?  Чи  зловживають  керівники  своїми  посадовими
можливостями на власну користь і  зростання прибутків власного бізнесу? та ін.).
Проте дефіцит інформації щодо підприємницької діяльності керівників органів
влади  і  самоврядування компенсується  чутками,  інтенсивність  яких  останнім
часом  значно  зросла.  Населення  із  вуст  в  вуста  передає  інформацію  щодо
підприємницької діяльності керівників: хто яку землю купив, хто відкрив черговий
маркет, кому належить нова АЗС, хто побудував новий ресторан, хто при дбав „на
всякий випадок” квартиру в столиці сусідньої держави, а заодно – і її громадянство,
тощо. Масштаби такої „прихованої”, або неофіційної діяльності працівників влади і
самоврядування, яка не отримує оцінку ні від центральних органів влади, ні від ЗМІ,
вражають.

3.                            Практично не ведуть нормальну публічну діяльність депутати місцевих рад: їх
роль невиразна, вони не мають власної думки, вони не виступають у ЗМІ, практично



громадськість нічого не знає про точки зору депутатів, які не співпадають із точкою
зору  керівництва,  складається  враження,  що  обласна,  міські,  районні  та  селищні
ради – це якісь клуби однодумців, або закриті організації, в яких члени не можуть
мати особистої думки. 

4.                            Органами влади і самоврядування на місцях не вивчається і не враховується у їх
діяльності громадська думка населення.

5.                            Бракує  дешевих,  доступних  неосвіченим  і  бідним  простим  людям,  механізмів
ефективного оскарження діяльності  чиновників,  люди кажуть („тепер нема кому
скаржитися, ніхто не допоможе”).

6.                            Брак  коштів,  економічні  негаразди,  відсутність  культури  і  демократичних
механізмів  у  розподілі  коштів  держави і  громад  призводять  до  того,  що  органи
влади  і  самоврядування  поширюють  позитивний  вплив  своєї  діяльності  у
просторі  дуже  вибірково,  за  схемою  „ближніх  кілець”, коли  окреслюється
невелике  коло  навколо  розміщення  органу  влади  чи  самоврядування,  в  якому
забезпечується певний порядок, за колом – починається хаос і ентропія. Благоустрій
робиться на кількох центральних вулицях, ювілей міста святкується лише у центрі,
гідний  рівень  життя  забезпечується  лише  у  столиці,  супермаркети  будуються  у
центрі,  і  т.ін.  Більшість  виборців  і  платників  податків  мають  лише  принизливу
можливість відвідувати „нові оази сучасного життя” лише у якості екскурсантів.

7.                            Немає  оперативного,  зручного  „зворотного  зв’язку”  між  виборцями  і
обранцями, громадянами і керівниками („гарячі лінії”, електронна пошта, єдиний
офіс скарг, адреси для оскарження та ін., які б мали широку і безкоштовну рекламу).

Звертає  на  себе  увагу  парадоксальний  факт:  високий  рівень  непрозорості  у  діяльності
політичних  партій.  Більше  ніж  33% опитаних  вважають  взагалі  непрозорими  місцеві  осередки
партій. Організації, які створювалися за своїми статутами, як такі, що будуть відкрито йти до людей,
акумулювати  їх  політичну  енергію,  захищати  їх  інтереси,  насправді  виявилися  закритими
політичними  клубами,  таємними  політтехнологічними  командами,  секретними  спеціальними
установами, а іноді і просто політичним блефом, про який ніхто нічого не знає.

Найбільш високий рівень прозорості є у громадських організацій (31% достатній рівень
прозорості і 5% високий рівень прозорості) і місцевих ЗМІ (31 і 2% відповідно). Саме ці інституції
громадянського  суспільства  можуть  активно  привнести  в  наше  громадське  життя  новий,
європейський стиль прозорості і відкритості. 

Результатом  непрозорості  чи  недостатньої  прозорості  органів  влади  і  самоврядування  є
недовіра  громадськості до  вказаних  інституцій  (див.  Табл.  13).  Найменшу  довіру  у  активу
викликають партії (64% так чи інакше не довіряють) і  органи державної влади (63%). Найбільший
рівень довіри до церкви (16% повністю довіряють і 32% скоріше довіряють, ніж не довіряють) і НДО
(10  і  36% відповідно).  Збереження  високого  рівня  недовіри  до  органів  влади  і  ОМС є  значною
перешкодою до подальшого реформування суспільства і є результатом недосконалої і неефективної
роботи вказаних інституцій.

 
Таблиця 13. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЧИ ДОВІРЯЄТЕ ВИ НАВЕДЕНИМ НИЖЧЕ
СОЦІАЛЬНИМ І ПОЛІТИЧНИМ ІНСТИТУТАМ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ХЕРСОНЩИНІ?”

 
 Повністю 

довіряю
Скоріше 
довіряю, ніж 
не довіряю

Скоріше не 
довіряю

Повністю не
довіряю

Важко 
відповісти

Органам державної влади 6,77 22,92 36,20 26,82 6,51
Органам місцевого 
самоврядування

9,90 28,65 33,07 21,61 5,73

Місцевим ЗМІ 3,91 27,86 32,55 21,35 12,50
Профспілковим 
організаціям

6,77 24,48 28,91 22,92 15,63

Церкві 15,89 31,77 15,10 16,67 19,27



Осередкам політичних 
партій

3,91 14,32 31,51 32,29 16,93

Громадським організаціям 9,90 35,94 21,09 15,10 17,19
 

На жаль, домінуюча система управління і стилю роботи органів управління і самоврядування
є лише спотвореною і неефективною копією, блідою тінню управлінської системи, яка існувала за
радянських  часів,  зміни  „у  коридорах  влади”  стосуються  скоріше  інтер’єрів  та  оргтехніки,  щодо
роботи  з  громадськістю,  з  виборцями,  з  громадянами,  -  зміни  відбулися  незначні.  Відчуженість
влади  і  самоврядування  від  громадян  навіть  зросла,  бо  тепер  це  не  просто  „посвячені”  і
„непосвячені”, це ще й банально - багаті і бідні.

Цікаві  дані  отримані  стосовно  громадської  підтримки  діяльності  конкретних  органів
самоврядування. (Див.  Табл.14).  Порівняно  найбільшу  підтримку  мають  районні  ради  (15%
повністю підтримують і 36% підтримують окремі заходи) і Херсонська обласна Рада (13% і 45%
відповідно). Найменшу – Херсонська міська Рада (24% не підтримують взагалі, і 37% підтримують
окремі заходи) і міські ради інших міст (26 і 30% відповідно).

 
Таблиця 14. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ДІЯЛЬНІСТЬ

НАСТУПНИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ?”
 

 Повністю 
підтримую

Підтримую 
окремі заходи

Не підтримую Важко 
відповісти

Херсонська обласна Рада 12,76 45,05 19,27 21,88
Херсонська міська Рада 7,29 36,72 23,70 27,34
Міська Рада Вашого міста 7,81 30,47 25,78 22,14
Районна Рада 15,36 36,46 15,89 30,21
Сільська чи селищна Рада 8,59 20,57 15,63 41,15
 

Звертає увагу великий відсоток тих експертів, які утрималися від відповіді. Це група людей,
які  частіше за все або вважають діяльність органів  самоврядування для себе не значущою, або з
якихось причин не хочуть давати скоріше за все негативну оцінку. Якщо поєднати тих, хто взагалі не
підтримує вказані органи самоврядування, і тих, хто утримався від відповіді, то вийде, що сільські
або селищні ради працюють без підтримки 57% опитаних, Херсонська міська рада – без підтримки
51% опитаних, міські ради інших міст – без 48%, районні ради – без 46%, Херсонська обласна рада
працює  без  підтримки  41%  опитаних.  Ці  дані  вказують  на  нашу  думку  на  головну  причину
неефективності органів місцевого самоврядування: їх працівники впевнені, що їм нічого не вдається
через  брак коштів,  але  насправді  причина у відсутності  необхідної  громадської  підтримки.  ОМС
бракує не грошей, а довіри і підтримки виборців.

Таким  чином  можна  зробити  ВИСНОВОК:  громадськість  дуже  низько  оцінює  рівень
прозорості місцевих державних і громадських установ. Результатом такої непрозорості є  недовіра
населення до вказаних інституцій. Найменшу довіру у активу викликають партії і  органи державної
влади.  Найбільшу  підтримку  громадськості  мають  районні  ради  і  Херсонська  обласна  Рада.
Найменшу – Херсонська міська Рада і міські ради інших міст. Дефіцит довіри і підтримки з боку
громадськості – головна проблема місцевого самоврядування в Херсонській області.

 
4. ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ

 

Іншим важливим фактором забезпечення прав людини і прозорості суспільства є  політичні
процеси, що відбуваються. Покажчиком рівня політичного життя в області є дані про  активність
депутатів Верховної Ради,  обраних від області.  Ця активність все ще не є достатньою і вона не
задовольняє  ні  обласне  керівництво  (депутати  погано  лобіюють  інтереси  області  в  Києві),  ні
виборців (депутати погано захищають права виборців), ні самих депутатів (вони не мають реальних
шансів реалізувати свої політичні амбіції і реалізувати свій політичний хист і можливості).



Популістські  стратегії  херсонських  депутатів зумовлені  херсонськими  реаліями:
відсутністю в області значних фінансових потоків, нерозвиненістю політичного життя, економічною
стагнацією, домінуванням КПУ, „багатогранною” слабкістю місцевої еліти.

 Для популістських стратегій херсонських депутатів притаманні наступні нові особливості:

1.                          Відсутність антипрезидентського, антиадміністративного популізму; якщо раніше
для  херсонських  депутатів  був  властивий  такий  популізм  (О.Єльяшкевич,
С.Кириченко), то діючі депутати відмовились від нього, для більшості з них навпаки
властивий пропрезидентський курс.

2.                          Антипопулізм взагалі, як такий (орієнтація на кабінетну роботу, „тіньову” політику,
недооцінка спілкування із виборцями, зворотного зв’язку із ними).

3.                          Стриманість, для них не властивий „символічний” популізм, вони стримуються від
скандалів  і  ненормативних  виразів,  гучних  піар-акцій,  тощо.  Їх  популізм  не  має
мітингової складової, він спрямований не на маси, а на вищих керівників країни.

4.                          Діяльність  деяких  депутатів  від  Херсона  і  області  більшою  мірою  може  бути
оцінена,  як така,  що спрямована на реалізацію індивідуального адміністративного
інтересу,  спрямованого  на  вузькі  кола  істеблішменту:  підвищення  власного
політичного статусу.

5.                          Відсутність  концептуальності  у  діяльності  депутатів,  ситуаційність  і
суперечливість їх діяльності, відсутність стратегічного планування (невдала спроба
О.Беспалова  позиціонувати  себе  у  Херсоні  як  концептуального  політика  лише
яскраво підкреслює дану особливість).

Дані нашого опитування є аргументом на користь висновку про домінування антипопулізму
херсонських  депутатів  (депутатів  ВРУ від Херсонщини).  Більше 66% опитаних  активістів,  які  за
визначенням  постійно  цікавляться  політичним  життям,  не  отримували  за  останні  5  місяців  яку-
небудь інформацію про діяльність депутата ВРУ, обраного від певного округу (Див. Табл. 15).

 
Таблиця 15. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЧИ ОТРИМУВАЛИ ВИ ЗА ОСТАННІ 5

МІСЯЦІВ ЯКУ-НЕБУДЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЇ
РАДИ, ОБРАНОГО ВІД ВАШОГО ОКРУГУ?”

 
так, отримував 32,81
ні, не отримував 66,15

 

Переважна  більшість  тих,  хто  отримував  таку  інформацію  (26%)  негативно  оцінюють
діяльність „свого” депутата за час, який пройшов після виборів і невдоволені нею (Див. Табл. 16).

 
Таблиця 16. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЯКЩО ВИ ОТРИМУВАЛИ АБО ОТРИМУЄТЕ

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ, ОБРАНОГО ВІД
ВАШОГО ОКРУГА, ТО ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ЧАС, ЯКИЙ

ПРОЙШОВ ПІСЛЯ ВИБОРІВ?” 
 

позитивно, вдоволений його діяльністю 8,33
негативно, невдоволений його діяльністю 26,04
важко відповісти, не оцінюю його діяльність, мені байдуже 3,65
важко відповісти 26,30

 
 

Вказані  дані  опитування  дозволяють  зробити  ВИСНОВКИ стосовно  низької  якості
політичного  життя  в  області.  66%  опитаних  не  отримують  інформацію  про  діяльність  “своїх”
депутатів ВРУ, а 26% з опитаних, невдоволені діяльністю депутатів. 

 
5. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОПИТАНИХ:



 
Переважна  більшість  опитаних  активістів  –  це  соціально  близькі  до  широких  верств

населення люди, матеріальний стан яких нічим не відрізняється від матеріального стану більшості
громадян, які населяють відповідні території, міста і села. 28% мають низький рівень матеріальної
забезпеченості, 29% - нижчий середнього, 31% - середній, і лише 6% - високий і вище середнього
(див.  Табл..  17).  Тому  оцінки  опитаних  будуть  майже  тотожні  оцінкам  верств,  які  вони
репрезентують. 

 
Таблиця 17. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ОЦІНІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, РІВЕНЬ МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВАШОЇ СІМ’Ї:”
 

Низький 27,86
Нижче середнього 29,43
середній 31,51
вище середнього 4,95
високий 1,04
утруднююсь відповісти 4,43

 

За  віком  сукупність  опитаних  виявилася  із  зрозумілих  причин  більш  “молодою”  ніж
населення області. 

Таблиця 18. РОЗПОДІЛ ОПИТАНИХ ЗА ВІКОМ
 

До 30 років 21,61
30-50 років 44,79
Старше 50 років 22,40

 

Сукупність  опитаних  відповідає  ідеалу  гендерного  паритету:  майже  однакова  кількість
чоловіків і жінок дає можливість більш точно врахувати гендерні відмінності в оцінках. 

 
Таблиця 19. РОЗПОДІЛ ОПИТАНИХ ЗА СТАТТЮ
 

чоловік 49,48
жінка 49,22

 
Переважна більшість опитаних експертів,  зрозуміло, є людьми із вищою освітою (76%), це

громадські і політичні активісти, і лише 2% мають освіту нижче середньої.
 
Таблиця 20. РОЗПОДІЛ ОПИТАНИХ ЗА РІВНЕМ ОСВІТИ
 

вища (закінчена і незакінчена) 76,04
середня і середня спеціальна 17,71
нижче середньої 2,08

 
Серед опитаних більшість – українці (71%), 22% - росіяни. Зберігається багатонаціональний,

переважно українсько-російський склад громадського активу області. Проте реальна лінгво-етнічна
структура  громадського  активу  включає  групу  російськомовних  українців,  тому  російськомовні
респонденти у сукупності опитаних складають більше 45% (див. Табл. 21-22).
 



Таблиця  21.  ВІДПОВІДІ  НА  ПИТАННЯ: „ДО  ЯКОЇ  НАЦІОНАЛЬНОСТІ  ВИ  СЕБЕ
ВІДНОСИТЕ?”
 

українець 71,35
росіянин 22,66
інший 3,39

 
Таблиця 22. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ЯКОЮ МОВОЮ ВИ СПІЛКУЄТЕСЯ ДОМА?”
 

українською 53,12
російською    45,80
Іншою 1,08

 За  родом  занять  серед  опитаних  більшість  –  вчителі  (18%),  представники  органів  місцевого
самоврядування (17%), активісти громадської організації (14%), представники осередків політичних
партій (11%), є також журналісти,  депутати,  представники органів місцевої влади, бібліотекарі  та
інші.
  
Таблиця 23. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „РІД ЗАНЯТЬ? ВИ…”
 

вчитель 17,71
представник органів місцевого самоврядування 17,45
активіст громадської організації 14,58
представник осередку політичної партії 10,94
журналіст 9,90
депутат 9,64
представник органів місцевої влади 8,59
бібліотекар 3,13
інше 23,18

 
Дуже  цікаві  відомості  про  ідеологічну  спрямованість  громадського  активу,  опитаних.

Більшість  із  них  –  люди  лівих  поглядів  (37%)  –  комуністи,  соціалісти.  соціал-демократи,  тощо.
Найпопулярніша  серед  опитаних  ідеологія  -  це  комуністична,  що  узгоджується  із  результатами
виборів  до  ВРУ  2002  року.  Центристи  мають  10%,  націоналісти  і  націонал-демократи  –  10%,
ліберали – 3%. Більше 25% - деідеологізовані і не мають відповідних ідеологічних переконань.

Зрозуміло, що і уявлення про права людини, їх зміст, пріоритети, методи відстоювання прав,
проблема  боротьби  із  порушеннями –  відрізняються  у  прихильників  різних  ідеологій.  Робота  по
захисту прав людини проходить дуже складно не тільки з-за спротиву корумпованого чиновництва чи
„силовиків”, не тільки в результаті політичної „темноти” мас, але й тому, що у громадського активу
різні уявлення про права людини.
  

Таблиця 24. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ДО ПРИХИЛЬНИКІВ ЯКОГО ІДЕОЛОГІЧНОГО
ЧИ ПОЛІТИЧНОГО НАПРЯМКУ ВИ СЕБЕ, СКОРІШЕ ЗА ВСЕ, ВІДНОСИТЕ?”

 
комуністичного 11,20
соціал-демократичного 10,68
слов’янської єдності, єдності з Росією і Білорусією 9,90
націонал-демократичного 8,07
народно-демократичного 7,29
соціалістичного 5,73
ліберального 3,13
екологічного (зелені) 2,86
націоналістичного 1,82
іншого 2,86
не є прихильником жодного ідеологічного напрямку 25,26
утруднююсь відповісти 9,64



Більшість  опитаних  проживають  у  Херсоні  (56%),  20% -  у  інших  містах  області,  7% -  у
селищах міського типу, і 13% - у селах. Такий склад відповідає різним рівням громадської активності
міських і сільських жителів області.
 
Таблиця 25. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: „ВКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, В ЯКОМУ МІСТІ ЧИ
СЕЛІ ВИ ПРОЖИВАЄТЕ?”
 

Херсон 56,77
Інше місто 20,05
селище міського типу 7,55
село 13,02

  
Таким чином,  соціальний портрет опитаних такий: це переважно високоосвічені херсонці

лівих поглядів, зрілі за віком і бідні за своїм матеріальним станом. Вони включають майже однакову
долю україно-  і  російськомовних.  В основному це  вчителі,  працівники органів  самоврядування  і
активісти партійних осередків.
 
6. ВИСНОВКИ
 

 
1. Проблеми порушення прав людини дуже актуальні в Херсонській області; в основному

це проблеми порушення права на безпеку і захист особистості і забезпечення рівності усіх
громадян  перед  законом;  громадськість,  органи  влади,  правоохоронні  органи  все  ще
недооцінюють проблеми захисту прав людини і в своїй діяльності роблять недостатньо для
забезпечення і захисту прав людини. Результати опитування показують дуже низькі оцінки
громадськістю  рівня  забезпечення  основних  політичних  прав і  свобод  громадян  в
територіальних  громадах  нашої  області.  За  останній  рік  ситуація  із  дотриманням
політичних  прав  і  свобод  громадян  на  Херсонщині  не  змінилася.  Найпоширенішим
порушенням  є  адміністративний  тиск з  боку  керівництва  з  метою  змінити  їх  політичну
позицію  (з  такими  порушеннями  зтикалися  більше  31%  опитаних)  та  адміністративний  і
психологічний тиск на членів їх родин або їх друзів (більше 20% опитаних). Поширеними є
випадки  фальсифікації  результатів  голосування  на  виборах (більше  31%  опитаних).
Аналіз  відповідей  на  наступне  питання  про  дії  активістів  у  ситуаціях,  коли  їх  права
порушуються,  показує,  що  частіше не вдавалося відстояти порушені права у питаннях
рівності усіх перед законом (27%), права на безпеку і захист особистості (26%). 

2. Головними формами боротьби із порушеннями прав людини все ще являються звернення до
державних органів влади, до судів, прокуратури, міліції та інших правоохоронних органів. На
другому  місці  –  участь  у  масових  політичних  акціях  (мітинг,  демонстрація,  тощо),  яку
застосовували  більше  18% опитаних  протягом  останніх  п’яти  років.  І,  на  жаль,  лише на
третьому місці – звернення до інституцій громадянського суспільства: публікації у ЗМІ,
звернення до громадських організацій,  до депутатів,  партійних організацій,  тощо.  Дієвість
боротьби громадського активу із порушеннями прав людини в нашій області все ще не є
результативною та ефективною. Більше 33% опитаних відповіли, що ніяких результатів їх
особистої боротьби із порушеннями не було. 

3. Громадськість  дуже  низько  оцінює  рівень  прозорості  місцевих  державних  і  громадських
установ.  Результатом  такої  непрозорості  є  недовіра  населення до  вказаних  інституцій.
Найменшу  довіру  у  активу  викликають  партії  і  органи  державної  влади.  Найбільшу
підтримку  громадськості  мають  районні  ради  і  Херсонська  обласна  Рада.  Найменшу  –
Херсонська міська Рада і міські ради інших міст. 

4. Боротьба з порушеннями прав людини має в області несприятливий соціально-економічний і
соціально-політичний фону. По-перше, це вкрай незадовільний соціально-економічний стан
області  і  звідси  –  невдоволеність  більш ніж 76% опитаних  цим станом.  По-друге,  низька
якість  політичного життя.  66% опитаних не отримують інформацію про діяльність “своїх”
депутатів ВРУ, а 26% з опитаних, невдоволені діяльністю депутатів. Більше чверті опитаних
вважають,  що  обговорення  політичної  реформи  в  країні  пройшло  недемократично,  із



значними  порушеннями  прав  людини.  Економічні  і  політичні  негаразди  не  сприяють
забезпеченню прозорості суспільства і прав людини. 

5. Соціальний портрет опитаних такий: це переважно високоосвічені херсонці лівих поглядів,
зрілі за віком і бідні за своїм матеріальним станом. Вони включають майже однакову долю
україно-  і  російськомовних.  В основному це вчителі,  працівники органів  самоврядування і
активісти партійних осередків. 
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