
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «РОЗВИТОК»

Результати опитування представників громади міста (робітників
підприємств) щодо питань місцевого самоврядування та стану

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

Опитано 70 чоловік - працівники суднобудівного та комбайнового заводів.

1.      Як Ви вважаєте, чи є закони України, які допомагають мешканцям міст, сіл, 
селищ  спільно дбати про розвиток  територій?

70 чол. або 100% тих, хто відповів, з них:

так 4,29%

ні 32,86%

думаю що є, але не знаю про ці закони і 
хотів(ла) узнати про них

24,29%

закони є, але вони не виконуються 38,57%

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

(зазначте 2 -3 найбільш  важливих на Вашу думку варіанти) 

70 чол. або 100% тих, хто відповів, з них:

якщо місцева влада буде приймати добре 
обґрунтовані рішення і звітувати перед 
жителями за їх виконання 

85,71%

якщо підприємці будуть залучатись до 
розробки планів розвитку міста

34,29%

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

25,71%

якщо мешканці стануть допомагати владі і 
дбати про порядок в місті

25,71%

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

17,14%

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

15,71%

якщо молодь міста буде залучатись до 
виконання програм розвитку міста

8,57%



Ваш варіант 2,86%

важко відповісти 1,43%

Працівники підприємств внесли такі пропозиції:

        якщо підприємці будуть вносити матеріальні внески для розвитку міста;

        зробити так, щоб усі мешканці мали роботу;

        щоб влада на всіх рівнях виконувала свої обов’язки, тоді мешканці будуть їй 
допомагати

        якщо до влади будуть приходити не задля вирішення власних проблем, а для 
користі громадян.

        Не красти, а працювати

        Ввести пільги для підприємців, які вносять вклад в розвиток міста

 3.      Зазначте, будь ласка, чи доводилось Вам звертатись зі своїми пропозиціями до:

профспілки Вашого підприємства              72,86%

керівників Вашого 
підприємства                            

40,00%

органів влади 1,43%

депутатів 18,57%

громадських організацій 10,00%

товариства винахідників та раціоналізаторів 5,71%

не звертались 8,57%

4.      Чи були враховані Ваші пропозиції? 

 Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

так частково ні не знаю

Профспілкою Вашого підприємства
51

72,86%
64,71% 27,45% 7,84% 0,00%

Керівником Вашого підприємства
35

50%
40,00% 45,71% 8,57% 5,71%

Товариством винахідників та 
раціоналізаторів

1

1,43%
  100,00%  



Органами влади
20

28,57%
20,00% 20,00% 55,00% 5,00%

Депутатами
7

10,00%
28,57% 57,15% 14,28%  

Громадськими організаціями
4

5,71%
 75,00% 25,00%  

5.      Чи доводилося Вам брати участь у роботі громадських організацій, яких саме 

так  відповіли      2,86% від опитаних.

Були названі: профспілки підприємства (4 респонденти), участь у виборчій комісії і 
організація „Руський рух України”

ні відповіли 97,14%.

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

70 чол. або 100% тих, хто відповів, з них:

в незначній мірі 41,43%

ні 31,43%

утруднююсь з відповіддю 18,57%

так 8,57%

 7.      Чи задовольняє Вас рівень інформування  відносно роботи Вашого 
підприємства? 

ні 62,86%

так 32,86%

не відповіли 4,28%

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

ні 60,00%

так 37,14%



не відповіли 2,86%

9.      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 загальної кількості респондентів

Постійно Не дуже часто Рідко Не користуюсь

Телевізор
62

88,57%
70,97% 17,74% 9,68% 1,61%

Газети
63

90,00%
73,02% 20,63% 4,76% 1,59%

Радіо
54

77,14%
62,96% 18,52% 9,26% 9,26%

Інтернет
36

51,43%
0,00% 2,78% 2,78% 94,44%

Від друзів та 

знайомих

46

65,71%
26,09% 26,09% 23,91% 23,91%

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

 

Види інформації

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від загальної кількості респондентів

Дуже
важливо

Важливо Не важливо

Рішення органів влади  щодо 
розвитку міста

46

65,71%
38,57% 27,14% 0%

Інформацію про роботу органів влади
39

55,71%
31,43% 24,29% 0%

Інформацію про плани роботи 
Вашого підприємства

60

89,71%
72,86% 12,86% 0%

Інформацію про умови колективного 
договору

34

48,51%
34,29% 12,86% 1,43%

Інформацію про  ринок праці
32

45,71%
21,43% 21,43% 2,86%

Ваш варіант

 

3

4,28%

 

   



3 респонденти додали, яку ще інформацію їм важливо знати:

        Інформацію про відповідальність посадових осіб

        Інформацію, чому влада не займається своїми обов’язками чесно

11.  Відзначте,  які з наведених пропозицій щодо покращення інформування 
населення міста Ви вважаєте доцільними (2-3 варіанти відповідей)

64 чол. або 91,43% тих, хто відповів, з них:

створення постійних тематичних телепередач 
по планах і звітах влади

96,88%

створення тематичних радіопередач по планах
і звітах влади

67,19%

створення інформаційно-довідкових систем 
органів  влади  

28,12%

інформування за допомогою тематичних 
виставок у бібліотеках

3,12%

ваші пропозиції 4,69%

Інформація про респондентів

            Вік                                                               

 18 –28                                            5,71%                                                                        

 29-45                                              31,43%

             46 -60                                             42,86%                       

 більше 60 років                              20,00%                       

  Стать

 Чоловік                                          54,69%

 Жінка                                             45,31%

 

Освіта

 Середня                                         13,43%           



 Середньо – спеціальна                 28,36%

 Незакінчена вища                         4,48%

 Вища                                              53,73%

 Стаж роботи

 до 1 року

 1-5 років

 6-10 років

 більше 10 років


