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МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПРЕСИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
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„УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР”. (ЛЮТИЙ-БЕРЕЗЕНЬ 2006 р.)

Опитування  громадської  думки  проводилося  соціологічною  лабораторією  Херсонської
обласної організації Комітету виборців України  за сприяння кафедри філософії і соціології
Херсонського національного технічного університету і  Херсонського обласного відділення
Соціологічної  асоціації  України.  Науковий керівник  опитування  – кандидат соціологічних
наук Коробов Володимир Кузьмич. 

Тема  опитування  -  особливості  соціально-політичної  ситуації,  що  склалася  у  Херсоні
напередодні парламентських виборів, які відбудуться навесні 2006 року.

Термін проведення опитування – 27 лютого - 3 березня 2006 року. Статистична похибка –
не більше 3,0%. Опитано 600 виборців Херсона за квотною вибіркою. Розрахунок вибірки –
за  сприяння  Українського  центру  економічних  і  політичних  досліджень  ім..  О.Разумкова.
Метод опитування – формалізоване інтерв’ю за місцем проживання.

Відповіді даються у % до опитаних, якщо не вказано інше

РІВЕНЬ ГОТОВНОСТІ ВИБОРЦІВ ХЕРСОНА ВЗЯТИ УЧАСТЬ У НАСТУПНИХ 
ВИБОРАХ СУТТЄВО ЗРОСТАЄ

КОМЕНТАР: 83,5% херсонських виборців мають намір взяти участь у березневих виборах
до Верховної Ради України. Це на 6,7% більше, ніж відповідний показник у листопаді.
Протягом  останнього  місяця  передвиборчої  кампанії  число  херсонських  виборців,  які
впевнені, що братимуть участь у виборах – суттєво зросло.
Такий рівень електоральної активності свідчить про надмірну політизованість населення, про
наростання  політичної  і  соціальної  напруженості  в  суспільстві,  зокрема  –  в  Херсонській
області. В «спокійних» суспільствах рівень готовності до участі у виборах набагато менший. 

Відповіді на запитання: „ Скажіть будь ласка, Ви будете брати участь у парламентських
виборах 26 березня 2006 року чи ні?” 

Жовтень 
2005.
n = 600

Листопад 
2005.
n = 600

Березень 
2006.
n = 600

упевнений(на), що братиму участь 49,4 48,0 64,7
скоріше за все, братиму участь 24,7 28,8 18,8
важко сказати напевно, ще не вирішив(ла) 9,4 9,7 7,3
скоріше за все, не братиму участі 4,2 6,4 5,7
упевнений(на), що не братиму участі 12,3 4,0 3,2
Не відповіли - 3,1 0,3



КОЛИСЬ «ЧЕРВОНИЙ», ХЕРСОН СТАВ «БІЛО-СИНІМ»

КОМЕНТАР:  Партія регіонів  очолила передвиборчий рейтинг у м. Херсоні на виборах у
Верховну Раду України. Для такого лідерства, можливо, можна було б і не створювати місцеві
штаби цієї партії. Сукупний рейтинг двох основних «помаранчевих» блоків – НУ і БЮТ –
менший від показників  ПР. Порівняно невисокі  показники рейтингів  у «Нашої України» і
Блоку  Юлії  Тимошенко  пояснюються  відповідно  масовим  розчаруванням  політикою
правлячої  НСНУ,  проявами  суспільного  хаосу  і  грубими  помилками  у  проведенні
передвиборчої кампанії у Херсоні командами і штабами БЮТ. Частина виборців комуністів
відсахнулися  від  КПУ  через  те,  що  вона  не  підтримала  В.Януковича  на  минулих
президентських виборах, ставлячи В.Януковича і В.Ющенко, як «буржуазних» політиків на
одну дошку. Народний Блок Литвина схожий на «гору, яка народила мишу»; витрачаючи за
оцінками  експертів  досить  великі  гроші  на  проведення  кампанії,  цей  блок  допустив  по
меншій  мірі  дві  помилки:  1)  недооцінив  роль  інтелектуальної  складової  кампанії,  її
інтелектуального  забезпечення  (не  все  у  нас  вирішують  гроші);  2)  був  нерозбірливий  у
«підборі,  вихованні  і  розстановці  кадрів».  Додамо  ще  невдалу  рекламну  кампанію.  Що
стосується СПУ, входження її провідних молодих політиків до складу уряду практично звело
нанівець роботу її лідера О.Мороза.
Виборці, які не визначилися, традиційно в нашій країні голосуватимуть за опозиційні партії і
блоки і навряд чи піднімуть рейтинг правлячих сил.

Відповіді на запитання: « Якби завтра відбувалися вибори до Верховної Ради, за яку 
партію чи блок Ви б проголосували?»

ПАРТІЇ АБО БЛОКИ
Березень 
2006.

n = 600
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 30,2
"БЛОК ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО"  – ВИБОРЧИЙ БЛОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА", УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ

14,3
БЛОК "НАША УКРАЇНА": ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ СОЮЗ НАША УКРАЇНА", НАРОДНИЙ 
РУХ УКРАЇНИ, ПАРТІЯ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ, КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ 
НАЦІОНАЛІСТІВ, УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ "СОБОР", ПАРТІЯ  ХРИСТИЯНСЬКО-
ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ

12,2

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 6,5
"НАРОДНИЙ БЛОК ЛИТВИНА"  (НАРОДНА ПАРТІЯ, ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
ЛІВИХ "СПРАВЕДЛИВІСТЬ", УКРАЇНСЬКА СЕЛЯНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ)"

4,3
СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ 3,8

ІНША ПАРТІЯ ЧИ БЛОК ПАРТІЙ 6,7
НЕ ПІДТРИМУЮ КАНДИДАТІВ У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ ВІД ЖОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ, ВИБОРЧОГО БЛОКУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

3,7

НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ 3,2

ЩЕ НЕ ВИЗНАЧИВСЯ(ЛАСЯ) 15,1

Переважна  більшість  херсонських  виборців  вважає,  що  події  в  Україні  розвиваються  у
неправильному напрямі (66%). Причому, під час виборчої кампанії, доля прихильників таких
негативних оцінок зросла.  Зрозуміло, що відповідальність  за стан справ у країні виборці
слушно покладають на правлячі політичні сили.
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Відповіді на запитання: „ Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні 
розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?” 

Жовтень 2005.
n = 600

Листопад 2005.
n = 600

Березень 2006.
n = 600

у неправильному напрямі 60,3 64,6 66,2
у правильному напрямі 16,9 17,2 20,0
утруднююсь відповісти 22,8 18,2 13,8

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ «ПРИГЛУШУЮТЬ» ВИБОРИ МІСЦЕВІ

КОМЕНТАР:  З  точки  зору  інтересів  подальшого  демократичного  розвитку  України
проведення в один день парламентських і місцевих виборів – це помилка. Вибори до ВРУ
«приглушують»  вибори  місцеві,  вони  нав’язують  місцевим  виборам  логіку  «великої
політичної боротьби». І хоча більшість виборців ЗНАЮТЬ, що на виборах 26 березня можна
по різному голосувати  у різних бюлетенях  (місцевих і  центральному),  все  ж більше 51%
голосуватимуть ЗА ОДНУ І ТУ Ж САМУ ПАРТІЮ ЧИ БЛОК – і на виборах у Верховну Раду
і на місцевих виборах. Таким чином, логіка загальноукраїнської політичної (я б навіть сказав
міжрегіональної) боротьби перемагає і в поведінці виборців на місцевих виборах.
Голосуватимуть за одну партію у всіх списках тому, що вважають, що обрана партія виражає і
захищає  інтереси  на  всіх  рівнях  і  зможе  створити  ефективну  вертикаль  влади;  коли
голосують за різні партії, то враховують знання місцевих проблем конкретними партіями, які
мають  авторитет  у  Херсоні,  а  також позицію  популярних  місцевих  особистостей,  які  не
попали у «круті» списки великих партій і входять до дешевих списків «місцевих» блоків.

Відповіді на запитання: «Чи знаєте Ви, що на виборах 26 березня 2006 року по виборам 
у Верховну Раду України Ви можете голосувати за одну партію чи блок, і в той же час, в 
міську раду – зовсім за іншу партію чи блок? (таким чином, Ви можете голосувати у 
різних бюлетенях – до Верховної Ради, в обласну чи міську раду і так далі – за РІЗНІ 
партії)».

Березень 2006. n = 600
так, я це знаю 67,5
ні, я цього раніше не знав, вперше про це 
чую

23,5

утруднююсь відповісти 9,0

Відповіді на запитання: «Чи співпадає Ваш вибір партії чи блоку, за яку(ий) Ви 26 
березня 2006 року будете голосувати у Верховну Раду України, в обласну, міську чи 
районну ради?»

Березень 2006. n = 600
так, я буду голосувати і в Верховну Раду і в місцеві ради за одну й 
ту ж саму партію (блок) 

51,2

ні, у різних бюлетенях я буду голосувати за різні партії (блоки) 23,2
утруднююсь відповісти 25,6
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Відповіді на запитання: «Чому Ви будете голосувати на виборах 26 березня 2006 р. за 
одну й ту ж саму партію (блок) у всіх бюлетенях ?» (% до тих, хто відповів)

Березень 2006. 
n = 600

тому що ця партія (блок) відповідає моїм інтересам на всіх рівнях 
управління суспільством

30,8

щоб ця партія (блок) змогла створити ефективну вертикаль влади 14,3
партія (блок) якій я симпатизую, єдина здатна навести порядок 11,5
ця партія найбільш ефективно буде вирішувати як загальнодержавні, так і 
місцеві проблеми

9,7

вирішують все не місцеві політики, а загальнодержавні партійні системи 2,9
ця партія найбільше захищає інтереси нашого регіону 2,0
інше 3,8
утруднююсь відповісти 26,3

Відповіді на запитання: «Чому Ви будете голосувати на виборах 26 березня 2006 р. за 
різні партії (блоки) у різних бюлетенях ?» (% до тих, хто відповів)

Березень 2006. 
n = 600

на місцевому рівні є партії (блоки), які краще розуміють місцеві проблеми 13,9
орієнтуюся не на партійні знаки, програми, а на особистості у списках – 
місцевих і центральних

6,8

партія, за яку я голосуватиму на місцевому рівні, не готова до ефективної 
роботи у парламенті

6,8

партія, за яку я голосуватиму у Верховну Раду на місцевому рівні - у 
місцевих списках - представлена неприємними для мене людьми

6,1

партія, за яку я голосуватиму на місцевому рівні, у парламентських 
списках представлена людьми, які мені не подобаються

4,1

партія, за яку я голосуватиму у Верховну Раду на місцевому рівні не 
готова до управління регіоном (містом, районом)

3,4

інше 7,4
утруднююсь відповісти 52,7
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ЛІДЕРИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ВИБОРЧИХ ПЕРЕГОНІВ ДОМІНУЮТЬ І НА 
МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ. СИТУАЦІЯ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 
ЕКСТРАПОЛЮЄТЬСЯ НА ВИБОРИ ДО ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМЕНТАР:  Перша  «трійця»  рейтингу  на  виборах  у  Херсонську  міську  раду  точно
співпадає  із  відповідною «трійцею»  на  парламентських  виборах.  Це свідчить  про  те,  що
місцеві вибори опинилися «у тіні» парламентських виборів з усіма наслідками такого явища.
Звертає  увагу, що  лише  БЮТ на  міському  рівні  зберіг  свої  «парламентські»  позиції,  що
стосується інших лідерів, то ситуація тут інша. На міському рівні Партія регіонів втрачає
майже  10%,  а  Наша  Україна  –  майже  6%,  які  вочевидь  відібрали  місцеві  блоки.  У
«регіоналів» можливо голоси забирає блок С.Кириченко, а у «Нашої України» - члени блоку
типу  Народного  руху  України,  які  вимушені  вести  місцеву  кампанію  самостійно.  Треба
віддати  належне:  якщо  Партія  регіонів  досягла  протягом  жовтня-лютого  зростання  свого
рейтингу майже на 11%, то рейтинги «НУ» і БЮТ на виборах до Херсонської міської ради в
той же період переживають стагнацію. Найпопулярнішими місцевими блоками стали Блок
С.Кириченко і блок «За майбутнє Херсону!».

Відповіді на запитання: «Якби завтра відбувалися вибори ДО ХЕРСОНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ, за яку партію чи блок Ви б проголосували?»

ПАРТІЇ АБО БЛОКИ
Жовтень
2005 р., 
n = 600

Листопад
2005 р., 
n = 577

Березень
2006.

n = 600

Херсонська міська партійна організація Партії регіонів 
9,4 14,7 20,5

Блок Юлії Тимошенко 12,2 8,8 13,6

Політична партія "Народний Союз Наша Україна" 6,6 5,6 6,5

Блок Сергія Кириченка "Громадський контроль" 
- - 5,2

Херсонська міська організація Комуністичної партії України 8,9 7,5 4,2

Виборчий блок "Народний блок Литвина" 4,4 3,3 3,8

Блок «За майбутнє Херсону» (виборчий блок політичних 
партій “Нова Генерація”, Партія патріотичних сил, 
Всеукраїнська партія "Екології та соціального захисту") 

- - 3,8

Херсонська міська організація Соціалістичної партії України
3,7 3,5 3,3

Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" 
1,2 1,7 3,0

ІНША ПАРТІЯ ЧИ БЛОК ПАРТІЙ 24,2 25,1 8,3

Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої 
організації політичної партії, виборчого блоку місцевих 
організацій політичних партій

3,3 3,1 4,5

НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ 4,3 3,3 2,8
ЩЕ НЕ ВИЗНАЧИВСЯ(ЛАСЯ) 21,8 23,4 20,5
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САЛЬДО НАПЕВНЕ ЗАЛИШИТЬСЯ МЕРОМ ХЕРСОНА НА НАСТУПНИЙ ТЕРМІН

КОМЕНТАР:  Якщо  за  результатами  попередніх  опитувань  були  сумніви  щодо  міцності
позицій В.Сальдо, то тепер, коли ми змогли провести опитування, використовуючи реальний
список кандидатів,  підтвердилися наші припущення: наступним мером Херсона найбільше
шансів має нині діючий мер В.Сальдо. Дані опитування підтверджують слова Б.Сіленкова
про відсутність  йому реальної  альтернативи.  Політичні  сили Херсона не змогли висунути
переконливу і сильну кандидатуру проти В.Сальдо. Суперники В.Сальдо, які вирізняються
перш за все своєю кількістю і більш-менш однаковим «політичним калібром» можливо і не
усвідомлюючи цього (а  дехто  може і  свідомо)  виступають  як  спаррінг-партнери  діючому
меру. Помаранчева формула «разом нас багато - нас не подолати» на виборах міського голови
працює навпаки – на поразку численних претендентів.  Ситуація  могла б змінитися,  якщо
претенденти на міську «папаху» змогли б пожертвувати своїми особистими амбіціями і зняти
свої кандидатури на користь одному «Анти-Сальдо». Безумовно, це міг би бути скоріше за
все  С.Кириченко,  який  вже  давно  позиціонує  себе  як  «Анти-Сальдо».  Проте,  таке
позиціонування  стало  головною  причиною  того,  що  він  самостійно  ніколи  не  переможе
Сальдо. Його особиста  помилка – це така ж помилка, як помилка горезвісного блоку «Не
так!». З таким девізом типу «Не Сальдо!» далеко в політиці не поїдеш, потрібен серйозний,
переконливий і  глибокий «конструктив». Проте,  згуртування суперників В.Сальдо навколо
однієї кандидатури скоріше за все – фантастичне припущення, бо головна якість багатьох
кандидатур – це амбітність і ще раз амбітність!

Відповіді на запитання: «Якби завтра відбувалися вибори міського голови м. Херсона, 
за кого Ви б проголосували?»

Березень 2006. 
n = 600

Сальдо В.В. 20,2
Кириченко С.О. 13,5
Гірін В.Н. 12,0
Пепель В.П. 9,6
Кияновський А.О. 7,8
Пострехін С.А. 3,6
Стрельник Л.М. 0,6
Юхненко О.В. 0,5
Башук О.Г. 0,3
Коберник Л.І. 0,1
Польська Л.М. 0,1
Руденко М.М. 0,1
Ткаленко О.С. 0
Шевченко О.В. 0
Земляной Д.А. 0
не підтримую жодного кандидата 4,8
буду голосувати проти всіх 2,8
ще не визначився 15,6
утруднююсь відповісти 8,4
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КОМЕНТАР: За даними опитування, на вибір кандидата в мери найбільше впливає рівень 
його професіоналізму і освіченості, результати попередньої діяльності, ідеологічні орієнтації 
і рівень загальної культури. Такі фактори, як партійна належність, вміння гарно виступати, 
рекламна кампанія, матеріальний стан кандидата, тощо – відіграють набагато меншу роль. 
Таким чином, виборці хочуть бачити на посаді мера «освіченого ефективного професіонала, 
який має достатній рівень загальної культури і схожі ціннісні орієнтації».

Відповіді на запитання: «Що найбільше впливає на Ваш вибір кандидата на посаду 
міського голови?» (% до тих, хто відповів, дозволялося вказати кілька варіантів 
відповіді)

Березень 2006. 
n = 600

рівень професіоналізму 53,6
освіченість 30,9
результати попередньої діяльності 26,2
його ідеологічні, світоглядні орієнтації 19,6
рівень загальної культури 12,9
партійна належність кандидата 9,5
вміння гарно виступати 6,3
професія кандидата 4,0
вік кандидата 4,0
вдала рекламна кампанія 3,7
привабливий вигляд, зовнішність 3,7
прихильність до вашої рідної мови 3,0
національність 3,0
місцевий за походженням 2,9
підтримка авторитетних діячів 2,5
матеріальний стан кандидата 1,8
сексуальні орієнтації кандидата 1,5
стать кандидата 1,5
релігійні орієнтації, конфесійна належність 1,5
інше 4,3
утруднююсь відповісти 10,2

КОМУНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ СТАЛИ НА КШТАЛТ «ВІЧНИХ»

КОМЕНТАР: Перелік міських проблем, які хвилюють виборців, досить великий, проте вже 
певний час найбільше хвилюють городян поганий стан комунального господарства, високі 
ціни на житло, поганий стан вулиць і доріг, безробіття і проблеми водопостачання. Звертає 
увагу той факт, що перелік проблем, які не вирішуються більше 15 років, практично не 
змінюється, що вказує на системні причини проблем. Корінь невирішених проблем якості 
життя городян лежить у серйозних недоліках суспільної системи, яка створюється в 
незалежній Україні. Настав час не просто називати винних «стрілочників», а показати 
системні суспільні недоліки. Сподівання держави на те, що якісь сліпі стихійні суспільні 
сили і процеси самі собою вирішать загальнодержавні проблеми (зокрема реформування 
комунального господарства) є наївними і нереалістичними.
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Відповіді на запитання: «Скажіть, будь ласка, які з проблем нашого міста хвилюють вас
більше всього?» (% до тих, хто відповів, дозволялося вказати кілька варіантів відповіді)

Березень
2006. 
n = 600

Поганий стан комунального господарства в цілому 44,3
Високі ціни на житло 24,5
Поганий  стан автодоріг, вулиць міста 21,7
Безробіття, важко знайти роботу у Херсоні 20,7
Проблеми водопостачання (нерегулярне водопостачання, низька якість води, 
постійні аварії, тощо)

20,0

Засміченість міста, незадовільна робота комунальних служб по прибиранню сміття 14,0
Благоустрій міста в цілому 13,0
Незадовільний рівень медичного обслуговування у місті 12,3
Занепад великих підприємств 11,5
Високий рівень злочинності у місті 11,0
Холод у помешканнях під час опалювального сезону, погана забезпеченість 
помешкань теплом

10,8

Безробіття у місті, щоб заробити на прожиття, херсонці вимушені шукати 
заробіток поза межами Херсона

10,0

Озеленення міста 9,8
Екологічне забруднення міста (низька якість води, повітря, високий рівень радіації 
и т.п.)

9,7

Місто погано освітлюється у нічний час 8,7
Корумпованість міського чиновництва 8,3
Велика кількість бездомних, жебраків 7,7
Велика кількість дітей, які не мають догляду 5,1
Незадовільні умови для дозвілля городян 4,0
Незадовільна робота ліфтів 2,6
Поганий імідж, репутація Херсона в інших регіонах 2,5
Збереження історичних пам’яток і історичної спадщини, архітектурного обличчя 
міста

1,8

Проблеми з міжміським транспортом (не працює аеропорт, незручний розклад 
залізничного транспорту, відсутність річкового транспорту, незручні автобуси, 
тощо)

1,3

Автомобільні «пробки», брак сучасних мостів, транспортних розв’язок 0,6
Високий рівень міграції, від’їзд працездатного населення 0,5
Провінційність духовного, культурного життя 0,3
Інше 3,0
Мене ніщо особливо не хвилює 0,3
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ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ І ОЧІКУВАННЯ ГОРОДЯН ВСЕ ЩЕ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В 
ХХ СТОЛІТТІ

КОМЕНТАР: Газети і телебачення залишаються найбільш прийнятними каналами 
комунікації для виборців, саме через ці канали вони очікують потік інформації від міської 
влади і партійних організацій. Велике значення мають особисті зустрічі кандидатів з 
виборцями. Такі новітні форми роботи як Інтернет, опитування і громадські приймальні не 
користуються популярністю.

Відповіді на запитання: «Які форми роботи місцевої влади і партійних організацій з 
виборцями, на Ваш погляд, є найбільш доцільними і прийнятними для нашого міста і 
його жителів? (% до тих, хто відповів, дозволялося вказати кілька варіантів відповіді)

Березень
2006. 
n = 600

поширення інформації у міських газетах 51,2
поширення інформації на місцевому телебаченні 39,4
поширення листівок 23,1
особисті зустрічі керівників і партійців з виборцями 21,2
забезпечення вільного доступу до рішень місцевої влади і партійних 
осередків, прозорість влади і партій

12,3

громадські слухання 11,9
піар-акції: організація свят, зустрічей  з виборцями та ін. 10,6
громадські приймальні 8,1
звіти на зборах виборців 7,9
проведення опитувань громадської думки, місцевих референдумів 7,6
поширення інформації в мережі Інтернет 6,6
інше 3,7

БІЛЬШІСТЬ ХЕРСОНЦІВ КОНСТРУКТИВНО І СВІДОМО  ПІДТРИМУЄ МІСЬКУ 
ВЛАДУ

КОМЕНТАР: Лише 9% опитаних вважають міську владу «своєю». Більшість херсонців все 
ж в принципі підтримують міську владу, але критично ставляться до її діяльності і з багатьма
окремими рішеннями міської влади не згодні. Херсонську міську раду виборці підтримують 
більше, ніж обласну і районні ради.

Відповіді на запитання: «Як би Ви охарактеризували Ваші взаємовідносини із міською 
владою?»

Березень
2006. 
n = 600

в принципі я підтримую міську владу, але з багатьма її рішеннями не згоден
і ставлюсь критично до її діяльності

31,0

міську владу не підтримую, вона діє неефективно і не захищає мої інтереси 25,6
це «моя влада», яка захищає мої інтереси і яку я повністю підтримую 9,6
це ворожа мені влада, наші стосунки – протистояння і боротьба 5,5
інше 1,6
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мені байдуже 8,5
утруднююсь відповісти 18,2

Відповіді на запитання: «Чи підтримуєте Ви діяльність таких органів місцевої влади та 
самоврядування?»

Повністю 
підтримую

Підтримую
окремі 
заходи

Не 
підтримую

Важко 
відповісти

Херсонська облдержадміністрація 9,5 23,1 25,1 42,3
Херсонська обласна Рада 6,0 21,3 28,3 44,4
Херсонська міська Рада 9,6 22,8 26,6 41,0
Херсонський міськвиконком 6,5 19,3 25,5 48,7
Ваша Районна рада у місті Херсоні 4,6 17,6 21,1 56,7

МІСЬКІЙ ВЛАДІ БРАКУЄ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ І ЕФЕКТИВНОСТІ

КОМЕНТАР: Херсонці тверезо оцінюють міську владу. На погляд опитаних, їй бракує перш 
за все, не ідеологічних якостей, а професіоналізму і ефективності, відкритості і 
компетентності. Цікаво, що партійності бракує найменше.

Відповіді на запитання: «Яких якостей, на Ваш погляд, найбільше бракує нашій міській
владі?» (% до тих, хто відповів, дозволялося вказати кілька варіантів відповіді)

Березень
2006. 
n = 600

професіоналізму 43,3
ефективності 34,2
відкритості і прозорості 33,2
компетентності 29,4
наближеності до виборців 16,9
патріотичності 13,1
інтелектуальності 7,9
духовності, культури 6,7
сучасності 6,3
інформативності 5,5
толерантності 4,0
російськості 2,6
ідеологічності 2,5
українськості 2,0
партійності 1,1
іншої 4,0
утруднююсь відповісти 6,8
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ВИБОРЦІ ОЧІКУЮТЬ, ЩО НОВООБРАНА МІСЬКА ВЛАДА НА ДІЛІ СПРОБУЄ 
ВИРІШИТИ НАЙБОЛЮЧІШІ ПРОБЛЕМИ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

КОМЕНТАР: Сенсації немає – новообрана міська влада, на думку городян, повинна 
займатися комунальним господарством, виконанням своїх передвиборчих обіцянок. На 
другому рівні – проблеми охорони здоров’я, екології і громадського порядку. Серед проблем, 
які вимагають першочергового вирішення – ремонт доріг і тротуарів, відновлення 
регулярного постачання якісною питною водою, якісне прибирання і утилізація сміття.

Відповіді на запитання: «На які аспекти міського життя треба звернути найбільшу увагу 
новообраній міській владі?» (% до тих, хто відповів, дозволялося вказати кілька варіантів 
відповіді)

Березень
2006. 
n = 600

житлово-комунальні проблеми 53,0
виконання передвиборних обіцянок 48,1
охорона здоров’я 27,8
громадський порядок 25,5
екологія 22,5
благоустрій і озеленення 17,0
робота міського транспорту 12,6
залучення інвестицій 12,6
зв’язки з громадськістю 10,5
здешевлення управління містом 8,6
забудова центра міста, земельні відносини 7,0
питання культури і мови 4,6
міжнародні зв’язки 3,3
зв’язки і робота із партійними фракціями 1,1
інше 2,1

Відповіді на запитання: «Що, на Вашу думку, треба зробити новообраному міському голові і 
Херсонському міськвиконкому, раді після виборів 26 березня 2006 р. для того, щоб покращити 
життя херсонців?» (% до тих, хто відповів, дозволялося вказати кілька варіантів відповіді)

Березень
2006. 
n = 600

відремонтувати дороги і тротуари 44,1
відновити регулярне постачання якісною питною водою 41,5
організувати якісне прибирання сміття, збудувати новий полігон (завод) для 
зберігання і переробки сміття

35,7

відремонтувати систему центрального опалення 25,9
провести озеленення міста 23,4
добитися нових інвестицій у підприємства міста 18,3
реорганізувати управління містом, запобігати і подолати корупцію і бюрократизм 17,1
покращити імідж і привабливість нашого міста 15,4
розширити будівництво житла, побудувати нові мікрорайони 15,4
модернізувати (покращити) систему громадського транспорту 12,6
сприяти культурному, мовному, духовному відродженню нашого міста 11,1
організувати створення товариств жильців (кондомініумів) у мікрорайонах міста 7,7
побудувати мостові переходи, транспортні розв’язки 4,5
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інше 3,3

ВИБОРИ НЕ БУДУТЬ ЧЕСНИМИ І ЧАСТКОВО БУДУТЬ ВИЗНАЧАТИСЯ ВЛАДОЮ

КОМЕНТАР: Питання про чесність наступних виборів широко дискутується у суспільстві. 
Непогано, що влада і більшість політичних партій і блоків декларують чесність виборів і 
прозорість своїх політичних намірів. Проте, сумнівно, що влада і партії здатні виконати свої 
обіцянки і декларації. Українські реалії такі, що ані влада, ані керівництво партій насправді 
не контролюють ситуацію, або контролюють її лише частково. Більшість опитаних вважають,
що вибори пройдуть із численними порушеннями, і самі результати частково будуть 
визначатися владою.

Відповіді на запитання: «Як ви вважаєте, чи пройдуть наступні вибори чесно і з 
дотриманням вимог виборчого законодавства?»

Березень
2006. 
n = 600

Вибори пройдуть із численними порушеннями, не вірю, що вони будуть чесними 39,0
Порушення будуть, але дрібні й не вплинуть на результати голосування 31,1
Вибори пройдуть чесно і без підтасовок і серйозних порушень 12,8
Мене вибори взагалі не цікавлять 1,5
Утруднююсь відповісти 15,6

Відповіді на запитання: «Як ви оцінюєте роль органів державної влади 
(адміністративного ресурсу) в наступних виборах?»

Березень
2006. 
n = 600

Результати виборів залежать від органів держвлади тільки частково 30,6
Результати виборів будуть повністю визначатись органами державної влади 13,6
Органи державної влади практично не впливають (не можуть впливати) на 
результат виборів

10,3

Утруднююсь відповісти 41,5
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ПРОВІДНИХ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ МЕРА НЕ 
ПОДОБАЄТЬСЯ ДУЖЕ БАГАТЬОМ ВИБОРЦЯМ

КОМЕНТАР: Політична реклама і сам кандидат – різні сутності, виборцям може не 
подобатись реклама, але вони голосуватимуть за кандидата, і навпаки – якщо реклама 
подобається – це не означає автоматичну перемогу на виборах. Слід зауважити, що рівень 
політичної реклами основних кандидатів на посаду мера Херсона невисокий. Найбільше не 
подобається виборцям реклама В.Гіріна ( -53,7), В.Сальдо (-44,5), А.Кияновського (-42,2); 
такий високий рівень негативних відповідей свідчить про неефективність реклами. Але і 
позитивне ставлення до цієї реклами є також у певної (вдвічі меншої) частини виборців.

Відповіді на запитання: «Чи подобається Вам передвиборча агітація, яку ведуть 
провідні кандидати на посаду міського голови, їх політична реклама?» (% до тих, хто 
відповів)

Кандидат Так Ні Утруднююсь
відповісти

Сальдо В.В. 25,5 44,5 30,0
Гірін В.Н. 27,2 53,7 19,1
Пепель В.П. 21,4 37,5 41,1
Кириченко С.О. 22,9 36,6 40,5
Кияновський А.О. 18,7 42,2 39,1
Пострехін С.А. 12,6 37,7 49,7

КОАЛІЦІЯ СУПЕРНИКІВ ПІСЛЯ ВИБОРІВ НЕ ЗМОЖЕ ПОДОЛАТИ РОЗКОЛ 
СЕРЕД ВИБОРЦІВ

КОМЕНТАР: Громадськість обговорює можливу коаліцію Партії регіонів і «Нашої України»
після виборів. Рівень позитивних і негативних оцінок такої політичної перспективи майже 
однаковий, навряд чи вдасться таку ситуативну партійну домовленість перетворити у 
громадянську злагоду.

Відповіді на запитання: «Як Ви ставитесь до перспективи створення після виборів 26 
березня 2006 р. урядової коаліції Блоку «Наша Україна» і Партії регіонів України?»

Березень
2006. 
n = 600

позитивно, це зміцнить єдність України 14,8
з розумінням, це політично вимушений крок 13,4
негативно, це зрада ідей «помаранчевої» революції 11,4
негативно, це компроміс із антинародною націоналістичною владою 13,6
нейтрально 19,1
інше 5,0
утруднююсь відповісти 22,5
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ЯНУКОВИЧ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛІДЕРОМ ПОЛІТИЧНИХ СИМПАТІЙ ХЕРСОНЦІВ

КОМЕНТАР: Історію не можна переписати. Проте люди часто повертаються до відомих 
історичних подій і фантазують на їх тему, мислено представляють, якби все могло бути 
зовсім інакше. Колись це були фантазії на тему «Якби встав Ленін», потім – «Якби встав 
Сталін», тепер це трохи дрібніші фантазії на тему: «Якби другий тур переголосувати ще раз».
Образ Януковича все ще надзвичайно популярний у Херсоні і його не вдалося зіпсувати ані 
суперникам Януковича, ані його друзям, ані самому Януковичу, хоча всі вони старалися. 
Саме «образ Януковича» тягне «як паровоз» Партію регіонів на цих виборах вперед, до 
перемоги.

Відповіді на запитання: «Якщо Вам довелося б знову брати участь у другому турі 
виборів Президента України і вибирати між Віктором Ющенко і Віктором Януковичем, 
як би Ви проголосували?»

Березень
2006. 
n = 600

За Януковича 36,5
За Ющенко 26,0
проти обох 20,8
не пішов би на вибори 7,2
інше 1,5
утруднююсь відповісти 8,0
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