
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «РОЗВИТОК»

Результати опитування представників влади міста (депутати)
щодо питань місцевого самоврядування та стану інформаційної

взаємодії влади і громади 

(квітень - травень 2003р.)

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

1.      Як Ви вважаєте, чи систематично вивчається громадська думка з актуальних питань 
розвитку  нашого міста?

ні 65,63%

досить систематично 15,63%

так 10,94%

утруднююсь з відповіддю  7,80%

 2.      Чи вважаєте Ви, що інформаційна просвіта громади відносно цілей і механізмів 
самоврядування може активізувати її роль в розвитку міста

так 73,44%

ні 12,50%

утруднююсь з відповіддю 14,00%

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

Цілі просвіти Кількість тих,
хто відповів

чол../ %

% з загальної кількості респондентів

Найважливіше Важливо Третє за
важливістю

підвищити обізнаність громадян відносно 
питань, які є компетенцією депутатів рад 
різних рівнів

47

73,44%

 

18,75%

 

39,06%

 

15,63%

підвищити обізнаність громадян відносно 
питань, які є компетенцією виконавчих 
органів місцевих рад

50

78,12%

 

21,88%

 

29,69%

 

26,56%

підвищити рівень соціальної 
відповідальності представників бізнесу за 
розвиток міста

47

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

підвищити обізнаність громадян відносно 
прав і обов’язків “територіальної 
громади” 

47

73,44% 335,94% 29,69% 7,81%

підвищити обізнаність громадян відносно 
46

35,94% 25,00% 10,94%



механізмів участі в житті громади 71,88%

підвищити рівень відповідальності 
громади за розвиток міста

47

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

Ваш варіант:

 

0%

 
   

 



4.      Відзначте Вашу думку відносно  дієвості механізмів інформаційної просвіти громади 

 

Механізми інформаційної просвіти
Кількість тих,
хто відповів

чол../ %

% з загальної кількості респондентів

Найбільш
дієві

Дієві Мало дієві

зустрічі з виборцями
55

85,94%
54,69% 25,00% 6,25%

публікації в пресі
52

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

тематичні телепередачі
57

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

тематичні радіопередачі
50

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

Тематичні виставки бібліотек міста
44

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

Розміщення інформації на Інтернет –сайті 
міста 

42

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

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

ні 32,81%

так 53,13%

не визначились 14,06%

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

 

Види інформації
Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% з загальної кількості респондентів

На
засіданнях

ради

В аналітичних
добірках ради

У ЗМІ На жаль, 
не

отримую

Інше

Аналітичні дані з розвитку 
економіки міста

57

89,06%
39,06% 21,88% 29,69% 9,38% 0,00%

Аналітичні дані з розвитку 
соціальної сфери міста

57

89,06%
21,88% 21,88% 37,50% 17,19% 0,00%

Аналітичні дані з питань 
демографічного розвитку 
населення міста

55

85,94%
9,38% 17,19% 42,19% 18,75% 0,00%

Інформація з кращого 
українського досвіду місцевого

51

79,69%
7,81% 7,81% 32,81% 32,81% 0,00%



самоврядування

Інформація з кращого 
світового досвіду місцевого 
самоврядування

53

82,81%
12,50% 6,25% 18,75% 46,88% 0,00%

 



7.      Зазначте, будь ласка, як часто Вам  доводиться інформувати своїх виборців за допомогою 
перерахованих  засобів (по кожному засобу)

Інформування
виборців

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих хто відповів

декілька
разів на
місяць

один раз
на місяць

один  раз
на квартал

один  раз
на

півріччя

один раз
в рік

не маю такої
можливості

Інше

На зустрічах 
57

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

Виступи по 
радіо

43

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

Виступи на 
телебаченні

43

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

Виступи в 
місцевій пресі

42

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

Ваш варіант

 

2

3,12%
      100%

 На „ваш варіант” дали відповідь два депутати. Один депутат додав, що він інформує своїх 
виборців на мітингах та акціях протесту, другий, - що за місцем роботи.

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

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

 вони вносять конструктивні пропозиції 34,38%

вони не вносять конструктивних пропозицій 26,56%

вони вносять пропозиції, які не відносяться до
предмету обговорення

20,31%

вони не приходять на звіти 18,75%

ваш варіант 1,56%

 Один депутат додав свій варіант – „буває по різному”

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

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

 за допомогою аналізу пропозицій, заяв та 
звернень громадян

78,12%



за допомогою аналізу статистичних даних з 
розвитку міста

18,75%

за допомогою соціологічних опитувань 12,50%

ваш варіант 4,69%

 Один депутат відповів, що, як і інші виборці, він ходить по вулицям, читає газети, дивиться 
ТБ, ще один, що вивчає з власного досвіду

 

10.   Чи співпрацюєте Ви з громадськими організаціями? Якщо так, то назвіть, якими саме.

Відповідь дали 37 депутатів, або 57,81% від тих, хто взяв участь в опитуванні.

Були названі:

- Всеукраїнський союз робочих, Товариство „Червоного хреста”,
- „Наше місто – наш дім”
- ХВ КВУ
- "Громадський контроль"
- "Жінки - трудівниці за майбутнє дітей України"
- асоціація ветеранів педагогічних працівників
- проект „Толока”.

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

11.  Ваші пропозиції щодо покращення інформування населення

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

Пропозиції депутатів:

         інформаційні бюлетені на дошках об’яв  ЖЕК,  ЖЕУ

         тільки тематичні телепередачі

         більше інформації у ЗМІ

         більше проводити зустрічей

         проводити акції, роздавати брошури

         виступи по телебаченню, преса

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

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

Інформація про респондентів

 Вік                             

18-28                                        6,25%



29-40                                        21,81%

41-60                                        67,19%

Більше 60 років                        4,69%

 Стать        

Чоловік                                    57,81%

Жінка                                       42,19%

 

Депутатський стаж  

Обраний перший раз                65,62%

Обраний другий раз                 23,44%

Обраний більше двох разів      10,94%

 

Ви депутат

Міської ради                            37,50%

Районної у місті раді                62,50%


