
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «РОЗВИТОК»

Результати опитування представників громади міста (соціальної
сфери) щодо питань місцевого самоврядування та стану

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

Проведено опитування серед 122 представників соціальної сфери, які працюють в центрах 
зайнятості, територіальних центрах соціальної допомоги, пенсійних фондах,  медичних закладах, 
громадських організаціях.

1.      Вирішенню питань якої соціальної групи Ви допомагаєте?

одиноких престарілих громадян 44,63%

пенсіонерів 43,80%

інвалідів                                                           42,15%

безробітних 30,58%

молоді                                                  19,83%

жінок                                                    16,53%

дітей                                                    13,22%

ваш варіант 8,26%

2.      Як Ви вважаєте, чи  систематично  виявляються  найбільш актуальні проблеми Вашої 
соціальної групи на міському рівні?

117 чол. або 95,90%% тих, хто відповів, з них:

треба підвищити систематичність  38,46%

досить систематично 23,08%

ні 17,95%

так 11,97%

важко відповісти  8,55%

ваш варіант 1,71%

3.      Як на Вашу думку,  чи достатньо задіяні  для виявлення проблематики Вашої соціальної 
групи

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

% від тих, хто відповів

Достатньо Не зовсім
достатньо

Недостатньо утруднююсь з
відповіддю

Інформація соціальних 
119

38,66% 31,09% 28,57% 1,68%



працівників 97,54%

Соціологічні опитування
111

90,98%
10,81% 24,32% 51,35% 13,51%

Заяви громадян
114

93,44%
32,46% 24,56% 30,70% 12,28%

Інформація громадських 
організацій

113

92,62%
13,27% 29,20% 46,90% 10,62%

4.      Чи адекватні  рішення, на Ваш погляд,  приймають органи місцевої влади щодо 
вирішення актуальних  питань Вашої соціальної групи?

117 чол. або 95,90%% тих, хто відповів, з них:

не завжди                                43,86%

рішення адекватні, але немає коштів на їх 
втілення                                   

30,70%

скоріше ні 12,28%

ні          7,02%

так       6,14%

ваш варіант 0,00%

 

5.      Відзначте, будь ласка, яка інформація і з якою періодичністю доводиться до  громади з 
питань Вашої соціальної групи?  (обведіть відповідну цифру по кожному з видів  інформації)

 

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

% від тих, хто відповів

Декілька
разів на
місяць

1 раз на
місяць

1 раз на
квартал

1 раз на
рік

Важко
відповісти

Інше

(напишіть)

Програми 
допомоги 

110

90,16%
17,27% 15,45% 14,55% 35,45% 15,45% 1,82%

Звіти по 
проведеним 
заходам

110

90,16% 12,73% 17,27% 16,36% 38,18% 15,45% 1,82%

Аналітичні 
матеріали та 
прогнози 

108

88,52% 4,63% 10,19% 18,52% 43,52% 21,30% 1,85%



Прохання до 
громадян міста про
допомогу Вашій 
соціальній групі

107

87,70%
4,63% 10,19% 18,52% 43,52% 21,30% 1,85%

Відповідь  „інше” дали декілька респондентів, які зазначили, що Програми допомоги доводяться 
систематично, по пункту Звіти по проведеним заходам – додали відповідь – 1 раз на півріччя, і 
що з Проханням до громадян міста про допомогу соціальній групі  звертаються щоденно.

 

6.      Чи знаходить відклик у громадян нашого міста прохання про надання допомоги  
незахищеним верствам населення?

117 чол. або 95,90%% тих, хто відповів, з них:

в залежності від конкретної   ситуації 37,82%

дуже незначний 36,97%

так 17,65%

ні 8,40%

ваш варіант 0,00%

7.      Які дії, на Ваш погляд, можуть підвищити соціальну  активність громадян нашого міста?

(зазначте 2-3 варіанти  відповідей) 

121 чол. або 99,18%% тих, хто відповів, з них:

підвищення обізнаності громадян відносно 
механізмів участі в житті громади

59,50%

інформування громадян щодо наслідків не 
вирішення питань  певних соціальних груп

52,89%

регулярні звіти влади відносно вирішення 
питань різних соціальних груп міста 

47,93%

інформування з питань організації  
взаємодопомоги

39,67%

інформування з досвіду вирішення проблем 
соціальних груп інших громад України

33,88%

ваш варіант 0,00%



8.      Які механізми доведення інформації до громади є, на Ваш погляд, найбільш дієвими?

 Механізми доведення інформації Кількість тих,
хто відповів

чол../ %

% від тих, хто відповів

Найбільш дієві Дієві Мало дієві

Публікації в пресі
112

91,80%
51,79% 34,82% 13,39%

Тематичні телепередачі
108

88,52%
33,33% 43,52% 23,15%

Тематичні радіопередачі
108

88,52%
28,70% 50,00% 21,30%

Тематичні виставки бібліотек міста
101

82,79%
4,95% 25,74% 69,31%

Розміщення інформації на Інтернет –сайті міста 
97

79,51%
0,00% 22,68% 77,32%

Громадські слухання
102

83,61%
18,63% 40,20% 41,18%

Ваш варіант
1

0,82%
 √  

Один респондент зазначив, що дієвими є зустрічі з керівником міста, тобто з міським головою.

9.      Зазначте, будь ласка, чи достатньо у   Вас можливостей для ознайомлення з
 перерахованими видами інформації, додайте Ваш варіант відносно інформації, якої Вам 
не вистачає

Види інформації

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Достатньо Не зовсім
достатньо

Не достатньо

Інформація наукового характеру відносно 
вирішення актуальних питань Вашої 
соціальної групи 

 

111

90,98%

26,13% 54,05% 19,82%

Інформація про досвід вирішення найбільш 
актуальних проблем Вашої соціальної групи 

114

93,44%
23,68% 50,88% 25,44%

Інформація про роботу громадських 
організацій що працюють з проблематикою 
Вашої соціальної групи

112

91,80% 20,54% 37,50% 41,96%



Ваш варіант

 
0    

10.  Де можна отримати інформацію щодо тих соціальних послуг, що надаються Вашою 
установою?

48 респондентів, або 39,34% не відповіли.

74 респондента або 60,66% відповіли. 

Більшість з них зазначили, що інформацію можна отримати в установі, в тому числі, на 
стендах

6 респондентів зазначили конкретний телефон, 7 респондентів назвали ЗМІ.

11.  Відзначте з якими організаціями або особами Ви співпрацюєте щодо вирішення проблем 
Вашої соціальної групи

Серед громадських організацій було названо:

ХОЦ „Успішна жінка”, Товариство „Червоного хреста”, „Нова генерація”, „Мангуст”, „Мир. 
Краса. Культура.” „Вінрок”.

Серед державних закладів були названі райвиконкоми,  пенсійні фонди, заклади медицини, 
податкова інспекція.

Серед освітніх закладів були названі заклади, що мають державну акредитацію, 

Відносно співпраці з приватними фірмами, називалась фірма  „СІПІ”

Серед ЗМІ були названі ХОДТРК, СТБ, газети: „Херсонський вісник”, „Гривна”, „Орієнтир”, 
„Вгору”, „Такі справи”, „Булава”

12.  Ваші пропозиції щодо покращення інформування населення щодо вирішення соціальних 
питань

 39 респондентів, або 31,97% відповіли.

Їх пропозиції:

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.

Інформація про респондентів

 

Вік                                                                  

 18-28                                     22,95%                                                             

29- 40                                     42,62% 

  41-60                                    32,79%

 Більше 60 років                     1,64%   

Стать

 Чоловік                                 10,66%

 Жінка                                    89,34%

 Працюють 

В державній установі               91,60%

В громадській організації         7,56%

Інше                                         0,84%                                                                                       

Досвід роботи в соціальній сфері   

до року                                                21,49%

1-5 років                                   39,67%

6-10 років                                 23,14%

більше 10 років                        15,70%


