
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «РОЗВИТОК»

Результати опитування представників влади і громади міста щодо
питань місцевого самоврядування та стану інформаційної

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

Пропозиції відносно покрашення інформування населення

 

Пропозиції депутатів 

      Інформаційні бюлетені на дошках об’яв ЖЕК,  ЖЕУ.

      тільки тематичні телепередачі

      більше інформації у ЗМІ

      більше проводити зустрічей

      проводити акції, роздавати брошури

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

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

      не обманювати

Ранжування дієвості механізмів  усунення проблем інформаційної взаємодії Влада - 
Громада представниками структурних підрозділів міськвиконкому:

      координація інформаційної

взаємодії  інформаційно –аналітичним відділом                 56,25%

      зробити в міськвиконкомі день 

громадських організацій міста                                              50,00%

      відкриття сторінки громадських організацій

на WEB- сайті міста з on-line доступом                                31,25%

      залучення до процесу інформаційної взаємодії 

бібліотек міста                                                                        9,38%

 

Пропозиції представників соціальної сфери 

      Організовувати теле- та радіопередачі, в яких надавати більше інформації, більше 
виступів на телебаченні з інформацією відповідних керівників. Введення 



спеціальної програми телебачення 1 раз на тиждень по питанням відповідної 
інформації.

      Випускати наглядну агітацію ( буклети, брошури) , збільшення кількості соціальної
реклами, реклама в транспорті,  публікація в пресі статей, стосовно вирішення 
соціальних питань безкоштовно.

      Організовувати виступи та проведення дискусій в школах, підсилити 
просвітницьку роботу серед населення, громадські зустрічі, не заважати працювати 
громадським організаціям

      Створення інформаційної групи по керуванню інформаційними потоками міської 
ради і соціальних служб міста.

 

Пропозиції підприємців  

        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

        зробити дешевше Інтернет, друк новин та іншої інформації в ЗМІ

        робити публічні виступи

        видати брошури, листівки, бюлетені

 

Пропозиції студентів

 Створення постійних тематичних рубрик в газетах і журналах по планах і звітах 
влади 

 Проводити частіше зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, 
доводити інформацію до населення через місцеві ЗМІ 

 Показ, як можна більше передач з інформацією щодо роботи місцевих громад та 
органів місцевого самоврядування 

 Надання безкоштовної інформації населенню у виді брошур, буклетів, газет. 
Введення в навчальних закладах додаткового курсу (інформаційного). Трансляція 
телепередач  по місцевому телебаченню, які б висвітлювали питання економічного 
розвитку міста й області(регулярно). 

 Треба, щоб політику почали вивчати вже починаючи з 9 класу шкіл, щоб 
вирощувати політичну молодь, бо в цих громадських організаціях немає сенсу і 
ними ніхто не буде цікавитися. 

 Потрібно більше спілкуватися з населенням. Виступати депутатам, розказувати про
всі свої задуми. 

 Щоб Сальдо проводив більше спілкувань з громадянами, щоб частіше запрошував 
зірок світової естради. Частіше відвідував нас Президент  Л.Д.Кучма. 



 Програма інформування населення повинна стосуватися найбільш важливих 
проблем міста і населення, а не базуватися тільки на  звітності, котра не завжди 
вірна. 

 Випуск періодичного видання, в якому б висвітлювалась діяльність і програми 
органів місцевого самоврядування. 

 Убрати рекламу, а краще замість цього часу інформувати населення по 
найважливішій інформації 

 Обрати хорошу владу 
 Спеціальний випуск газет, який би інформував жителів міста і районів про цілі і дії 

влади 
 поширення в технікумах інститутах інших організаційних. структурах  

безкоштовних брошур, листівок  з інформацією про владу та адресами. Такі анкети 
як ця тільки з інформацією типу :"А чи знаєте ви що...?" 

 Краще інформування-це здійсненні програми уряду, наслідки яких населення може 
відчути сьогодні. 

 Здійснювати безпосередні зустрічі студентів із представниками державних. органів 
влади (депутатами), на яких можна реально проводити дискусії 

 Треба зацікавити населення в цій інформації; довести населенню що ця  
інформація  йому потрібна 

 Проводити зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, 
депутатами 

 На мою думку населення міста завжди буде не повністю інформовано про події, які 
відбуваються у нашому місті. А чому? Ви і самі повинні знати. 

 Безкоштовний доступ в Інтернет . 
 Потрібно більше інформувати 
 Поменше слів, побільше дій 


