
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «РОЗВИТОК»

Результати опитування представників громади міста (бізнесмени)
щодо питань місцевого самоврядування та стану інформаційної

взаємодії влади і громади 
(квітень - травень 2003р.)

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

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

 так 41,03%

в незначній мірі 27,56%

утруднююсь з відповіддю 19,87%

ні 10,90%

ваш варіант 0,64%

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

2. Які дії, на Ваш погляд, можуть допомогти  покращити життя в місті? 

якщо місцева влада буде приймати науково
обґрунтовані рішення і звітувати перед 
громадою за їх виконання 

50,00%

якщо мешканці стануть допомагати владі 
і  дбати про порядок в місті

46,79%

якщо об’єднання підприємців будуть 
залучатись до  розробки планів розвитку 
міста 

30,77%

якщо молодь міста буде залучатись до 
виконання програм розвитку міста

30,77%

якщо мешканці міста будуть знати і  
підтримувати цілі, які ставить місцева 
влада 

26,92%

якщо місцева влада буде частіше 
звертатись за порадою до заслужених 
людей міста

23,72%

 

якщо в місцевій пресі і на телебаченні 
буде надаватись інформація, як можуть 
мешканці міст вирішувати спільні 
проблеми

21,15%



утруднююсь з відповіддю 3,21%

Ваш варіант відповіді 2,56%

 Відповіді на „Ваш варіант”:

        якщо голова ради буде прислухатись до проблем людей

        нічого не допоможе

        якщо не буде корупції

        якщо влада не буде здійснювати необдумані вчинки



3.         Зазначте, будь ласка, в якій мірі Ви знайомі з наведеними аспектами місцевого
самоврядування (обведіть, будь ласка, відповідні цифри по кожному з аспектів)

Аспекти місцевого самоврядування

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від загальної кількості респондентів

Знаю
Дуже

приблизно
Не знаю

Хотів(ла)
би узнати

Права територіальної громади
156

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

Функції і повноваження місцевого 
самоврядування

156

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

Предмет діяльності депутатів 
міської ради

156

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

Предмет діяльності Херсонського 
міськвиконкому

155

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

Предмет діяльності районних у 
місті рад

156

100,00%
12,82% 40,38% 21,79% 25,00%

Компетенція посадових осіб 
місцевого самоврядування

153

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

 4.      Якщо деякі аспекти місцевого самоврядування Ви знаєте дуже приблизно, або не 
знаєте і хотіли би їх узнати, то зазначте Вашу думку відносно оптимальності 
механізмів донесення даної інформації 

Механізми донесення інформації

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Найбільш
оптимальн

о 

Оптималь
но

Друге за
оптимальністю

Надання відповідної інформації 
об’єднаннями підприємців

139

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

проведення органами місцевого 
самоврядування роз’яснювальної 
політики через місцеві ЗМІ

 

140

89,74%

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

інформування населення по даним 
питанням за допомогою стендів в 
відповідних установах

140

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

роз’яснювальні акції громадських 
організацій

133

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

Ваш варіант

 
    



 

5.      Як Ви вважаєте, чи задіяний інтелектуальний потенціал  підприємців (керівників
підприємств) до вирішення проблем розвитку нашого міста

 так 11,54%

ні 19,23%

в незначній мірі 44,23%

утруднююсь з відповіддю 23,72%

не відповіли 1,28%

 6.      Чи знаєте Ви про програми підтримки розвитку підприємництва місцевих 
органів влади?

ні 75,64%

так 23,72%

не відповіли 0,64%

 7.      Чи Ви є їх безпосереднім учасником?

 Співрозробником:                                             

ні 89,10% 

так 6,41%

не відповіли 4,49

Виконавцем:

ні 75,64%

так 15,38%

не відповіли 8,98%

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

 ні 51,92%

так 46,15%



не відповіли 1,93%

 

9.      В якій мірі Ви знайомі з інформацією про об’єднання підприємців, які сприяють 
започаткуванню  та розвитку бізнесу?  

 

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Знаю
Дуже

приблизно
Не знаю

Хотів(ла)
би узнати

Перелік та місцезнаходження 
об’єднань підприємців 

154

98,72%
14,94% 29,22% 46,10% 9,74%

Предмет діяльності об’єднань 
підприємців

154

98,72%
27,92% 44,16% 44,16% 13,64%

Результати діяльності об’єднань 
підприємців

154

98,72%
8,44% 17,53% 44,16% 29,87%

10.  Зазначте, будь ласка, до яких, з перерахованих органів або осіб, Вам доводилось 
звертатись зі своїми пропозиціями:

 органів влади 46,79%

органів місцевого самоврядування  31,41%

громадських організацій 30,77%

депутатів 18,59%

об’єднань підприємців 4,49%

не звертались 8,97%

 11.  Чи були враховані Ваші пропозиції?

  Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

так частково ні не знаю

Органами влади
73

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

Органами місцевого самоврядування
47

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

Громадськими організаціями
49

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

Депутатами
28

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



Об’єднаннями підприємців
7

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

12.  Чи доводилось Вам брати участь у роботі громадських організацій міста або 
об’єднань підприємств, яких саме:

13.  Як Ви оцінюєте роботу:

 об’єднань підприємців                                                              

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

скоріше позитивно                                        17,95%

скоріше негативно                                         16,03%

позитивно                                                      6,41%

не відповіли 2,56%

 громадських організацій міста

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

скоріше позитивно 29,49%

скоріше негативно 23,72%

позитивно 10,26%

не відповіли 3,84%

 



14.  Якщо у вас зараз є пропозиції  по переліченим напрямкам, то зазначте, будь 
ласка,  що допоможе Вам звернутися з ними до органів місцевого самоврядування

 

Я готовий внести 
пропозицію: 

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Якщо буду
знати куди
звертатись

Якщо буду
знати хто мій

депутат

Якщо буде
час 

Інше

Відносно розвитку 
міста

122

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

Відносно розвитку 
певної сфери  бізнесу

124

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

Ваш варіант

 

 

 
    

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

 Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Найбільш
дієві

Дієві Мало дієвіНе дієві

Соціологічні опитування
138

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

Громадські слухання 
(обговорення)

135

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

Місцеві референдуми
134

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

Звернення до депутатів
57

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

Ваш варіант

 

 

 
    

 

16.  Зазначте, будь ласка, з яких джерел і як часто ви довідуєтесь про новини з життя 
міста (по кожному виду)

Джерела
інформації

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Постійно Не дуже часто Рідко Не користуюсь

Телевізор
152

97,44%
61,84% 29,61% 7,24% 1,32%

Газети
153

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



98,08%

Радіо
148

94,87%
22,30% 45,27% 18,92% 13,51%

Інтернет
145

92,95%
6,21% 14,48% 22,07% 57,24%

Від друзів та 
знайомих

146

93,59%
35,62% 36,30% 19,18% 8,90%

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

 
Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від загальної кількості
респондентів

Дуже
важливо

Друге за
важливістю

Третє за
важливістю

Плани і програми соціально-
економічного розвитку міста

139

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

Звіти органів самоврядування про 
виконання прийнятих програм

135

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

Статистичну інформацію з розвитку 
міста

141

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

Інформацію щодо структур підтримки 
підприємництва

140

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

Інформація відносно досвіду з   розвитку
бізнесу 

139

89,10%

 

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

Інформацію відносно інвестиційних 
проектів, які реалізуються в місті

140

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

 18.  Відзначте,  які з наведених пропозицій щодо покращення інформування 
населення міста відносно цілей і механізмів самоврядування Ви вважаєте найбільш 
доцільними

(2-3 варіанти відповідей)

 інформування за допомогою „гарячих 
ліній”

85,90%

створення постійних тематичних 
телепередач по планах і звітах влади

68,59%

створення комп’ютерних інформаційно-
довідкових систем органів  місцевого 

35,26%



самоврядування  

створення постійних тематичних 
радіопередач по планах і звітах влади

28,85%

інформування на сайтах органів місцевого
самоврядування

15,38%

інформування за допомогою тематичних 
виставок у бібліотеках

7,69%

не відповіли 1,2%

 

19.  Ваші пропозиції щодо покращення інформування населення 

 створення комплексної системи інформування населення 
 більше уваги приділяти газетам 
 розвиток Інтернету, інформатизація міста 
 установити на вулицях міста щити з інформацією про телефони "Гарячої лінії", по 

яких можна повідомляти про негаразди в нашому місті 
 загальноміські стенди з зазначенням зобов’язань депутатів та їх виконання 
 дешевше зробити Інтернет, друк новин та ін. інформації в СМІ 
 через всі новини 
 робити публічні виступи 
 видати брошури, листівки, бюлетені 

 

Інформація про респондентів

Вік:                                                                 

18 –25                                     19,23%            

26 –45                                     57,05%            

46-60                                       19,87%            

Більше 60                                3,85%                                                              

 Стать            

Чоловік                                   46,15%            

Жінка                                      53,85%

З бізнесменів: 

Приватні підприємці             82,05%

Керівники підприємств        17,95%

 Відносять свій     бізнес до:       



малого                                    71,15%

середнього                             26,92%

великого                                 1,92%

 Види діяльності, якими займаються бізнесмени:         

Торгівля                                  45,41%

Послуги                                  25,64%

Виробництво                         14,10%

Транспорт                              7,69%

Будівництво                           7,05%  

Інше                                        3,85%

 Займаються бізнесом:

до 1 року                                 

1-2 роки

3-4 роки

5-6 років

більше 6 років

 


