
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «РОЗВИТОК»

Результати опитування щодо оптимізації та розвитку
інформаційної взаємодії між владою і громадою 

(м. Херсон, серпень - вересень 2003р.)

Результати опитування серед      підприємців міста  .

В опитуванні взяло участь 126 осіб.

Серед опитаних:

Віком             18-25 років – 13,01%     46-60 років - 21,95%                                
                        26-45 років – 65,04%     більше 60 років - 0%   

 З них              53,04% - чоловіки 

                        46,96%- жінки

Представники малого бізнесу -57,52%, середнього бізнесу -  37,17% , великого бізнесу - 
5,31%.  

Приватні підприємці – 62,5%, керівники  підприємств - 17,86% , заступники керівника - 
19,64%.

Працюють в галузі:

виробництво - 3,45%, будівництво - 7,76%,  транспорт -            8,62 %, торгівля - 54,31 %,

послуги - 18,10 %, інше –7,76 %

 Займаються бізнесом: до 1 року - 18,18 %, 1-2 роки - 18,18 %, 3-4 роки -  30,0 %,  5-6 
років -  20,91%, більше 6 років - 12,73 %.                                                                       

1.      Як Ви вважаєте, чи треба, окрім прізвищ  заступників міського та районних голів, які 
зазначені на відповідних кабінетах у Херсонському міськвиконкомі і районних 
виконкомах, надавати інформацію про напрямок діяльності, який вони очолюють?

 так 84,25% 

 ні 7,09%

 важко відповісти 5,51%

Ваш варіант 2,36

Не відповіли 0,79

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Обов'язково;



        Звісно необхідно.

 

2.      Якщо так, то де на Вашу думку найбільш доцільно розмістити цю інформацію:

 біля відповідної прийомної 53,54%

 на стенді в фойє 40,16%

 ваш варіант 3,15%

не відповіли 3,15%

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Обов’язково;

        Звісно, це не державна таємниця;

        В фойє,  в пресі, по телебаченню.

 

3.      Як Ви вважаєте, чи є необхідність в інформуванні громадян не тільки про назву 
управлінь, відділів та спеціалістів Херсонського міськвиконкому і райвиконкомів, а й 
про їх основні  функції,  завдання і адміністративні послуги?

 так 84,25 %

важко відповісти 6,30%

 ні 5,51%

ваш варіант 2,36%

не відповіли 1,58%

 

Відповіді на “Ваш варіант”:

        В пресі  (2)                                                                      --   В СМИ

        Газети                                                                             --   В фойє,  в пресі, по 
телебаченню

        Обилие стендов затруднит поиск ответственного работника

        Преса

4.      Якщо так, то де на Вашу думку найбільш доцільно розмістити цю інформацію:



на стенді біля відповідного 
управління/відділу

48,03%

 на стенді в фойє 40,94%

ваш варіант 6,30%

не відповіли 4,73%

 

5.      Відзначте, будь ласка, ступінь важливості для Вас наведених видів інформації про 
діяльність депутатів   (обведіть відповідну цифру по кожному рядку)

Інформація про діяльність депутатів
Дуже 
важли-во

Важли-во
Не 
важли-во

Не 
відпо-
віли

Інформація про поточні питання, над вирішенням яких 
працює Ваш депутат

36,22 % 47,24 % 13,39 % 3,15 %

Річні звіти депутатів про свою діяльність 37,80 % 48,82 % 10,23 % 3,15 %

Пропозиції депутатів про  шляхи розв’язання актуальних
місцевих проблем

54,33 % 33,07 % 9,45 % 3,15 %

Інформація з незалежних джерел про динаміку 
позитивних/негативних змін в  депутатських округах

37,80 % 40,16 % 18,89 % 3,15 %

Ваш варіант:

(напишіть)
    

 6.      Відзначте, будь ласка, де найбільш оптимально знайомити громадян міста з діяльністю 
депутатів (обведіть відповідну цифру по кожному рядку)

Розміщення інформації щодо 
міських цільових програм

Найбільш 
оптимально

Оптимально Неоптимально Не 
відповіли

На особистих зустрічах з депутатом 41,73 % 35,43 % 14,17 % 8,67 %

В місцях прийому відповідного 
депутата

33,86 % 42,52 % 12,60 % 11,02 %

На стендах у міськвиконкомі та 
райвиконкомах

24,41 % 42,52 % 17,32 % 15,75%

На  сайті Херсонського 
міськвиконкому

23,62 % 33,86 % 26,77 % 15,75 %

Ваш варіант 0% 0% 0% 0%

 



7.      Відзначте, будь ласка, де найбільш оптимально знайомити громадян міста з міськими 
цільовими програмами, які приймає Херсонська міська рада (обведіть відповідну цифру 
по кожному рядку)

Розміщення інформації щодо 
міських цільових програм

Найбільш 
оптимально

Оптимально Неоптимально Не 
відповіли

На стендах біля  управлінь/ 
відділів, які є виконавцями 
програми

46,46 % 33,86 % 9,45 % 10,23 %

В бібліотеках міста 9,45 % 22,05 % 51,97 % 16,53 %

В управлінні по зв’язках з 
громадськістю Херсонського  
міськвиконкому

26,77 % 45,67 % 13,39 % 14,17 %

На  сайті Херсонського 
міськвиконкому

30,71 % 25,20 % 23,62 % 20,47 %

Ваш варіант

 
    

 8.      Як ви вважаєте, чи є сенс  у створенні  при Херсонському міськвиконкомі 
загальноміського комп’ютерного  банку ідей та ініціатив суб’єктів підприємництва, 
громадських організацій, громадян щодо місцевого розвитку

 так 66,14 %

 ні 15,75 %

важко відповісти 15,75 %

ваш варіант 1,57 % 

не відповіли 0,79 %

Відповіді на “Ваш варіант”:

«Так, але це безперспективно»; «З умовою можливості ознайомиться всім бажаючимим».

9.      Відзначте, будь ласка, чи є потреба, на Ваш погляд, у випуску СД - диску з розміщенням 
на ньому детальної інформації про діяльність місцевої влади, депутатів, нормативних 
актів - розпоряджень мера, рішення сесій і виконкому, інформацією про діяльність 
громадських організацій міста тощо, який буде оновлюватись щоквартально.

 так 49,61 % 

 незначна 23,62 % 

 важко відповісти 13,39 %

 ні 9,45 %



ваш варіант 2,36 %

не відповіли 1,57 %

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Так, але продавати його за мінімальною доступною ціною

        Можливо в перспективі

        Сайт

 

10.  Чи будете Ви користуватись таким диском?

у випадку, якщо ціна буде доступною 54,33 %

важко відповісти 22,05 %

ні 14,96 %

ваш варіант 7,09 %

Не відповіли 1,57 %

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Если будет компьютер;

        Обов"язково, якщо ціна буде доступною;

        Так;  (2)

        Да, если будет необходимость в получении интересующей информации;

        Это должно быть бесплатно и доступно;

        Немає ПК;  (2)

        Буду, якщо там буде потрібна інформація.

 

11.  Відзначте, яка ще інформація про місцеве самоврядування Вас цікавить   14%

        Отчет Мера о расходе и распоряжении бюджетных средств;

        О программах и развития малого и среднего бизнеса в Херсоне и льготах если таковые
имеются;

        Про економічний розвиток міста та інновації;



        Работа в целом;

        Когда будет проводиться разбюрократизация экономики;

        На какие нужды тратится спонсорская помощь;

        На какие нужды тратится спонсорская помощь от Ч.П., отчет поквартально;

        Інформація про роботу депутатських комісій;

        Собственность коммунальная (эффективность использования);

        Программа развития города и городских организаций;

        Важко відповісти;

        В данный момент никакая;

        Телефоны служб защиты прав потребителей, комунальных служб;

        Інформація про законопроекти щодо життя міста та області, а також інформація про 
роботу депутатів та місцевої влади.
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