
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «РОЗВИТОК»

Результати опитування представників громади міста (студентів)
щодо питань місцевого самоврядування та стану інформаційної

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

В опитуванні взяли участь290 студенти старших курсів вищих навчальних закладів міста II – IV 
рівнів акредитації.

1. Як ви вважаєте, чи може молодь нашого міста сприяти місцевому розвитку?

так 56,21%

в незначній мірі 6,21%

ні 33,10%

утруднююсь з відповіддю 2,41%

ваш варіант 1,72%

не відповіли 0,35%

Відповіді, які були дані респондентами, як свій  варіант:

         Нашу молодь це не цікавить

         Могла б, якби до неї хтось прислухався

         Якщо дати змогу

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

(2 -3 варіанти відповіді) 

Відповіло 290 чол. або 98,98% респондентів, з них:

якщо місцева влада буде приймати науково 
обґрунтовані рішення і звітувати перед 
громадою за їх виконання 

61,03%

якщо мешканці стануть допомагати владі і  
дбати про порядок в місті

54,48%

якщо молодь міста буде залучатись до 
виконання програм розвитку міста

34,83%

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

22,76%

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

20,34%

якщо в місцевій пресі і на телебаченні буде 
надаватись інформація, як можуть мешканці

21,38%



міст вирішувати спільні проблеми

утруднююсь з відповіддю 4,14%

Ваш варіант відповіді 2,41%

Відповіді, які були дані респондентами, як свій  варіант:

         Якщо місцева влада буде працювати для міста, а не для себе

         Цільові кошти в бюджеті направляти куди треба, а не собі в кишеню

 

3. Зазначте, будь ласка, в якій мірі Ви знайомі з наведеними аспектами місцевого 
самоврядування 

Аспекти місцевого самоврядування

Кількість тих,
хто відповів
чол../ %  від

респондентів

% від загальної кількості респондентів
 

Знаю
Дуже

приблизно
Не знаю

Хотів(ла)
би узнати

Права територіальної громади
276

94,20%
11,72% 25,86% 35,17% 22,41%

Функції і повноваження місцевого 
самоврядування

281

95,90%
21,72% 38,28% 19,66% 17,24%

Предмет діяльності депутатів міської 
ради

276

94,20%
14,14% 28,97% 28,97% 23,10%

Предмет діяльності Херсонського 
міськвиконкому

275

93,86%
8,28% 25,52% 37,59% 24,14%

Предмет діяльності районних у місті 
рад

277

94,54%
8,28% 25,52% 37,59% 24,14%

Компетенція посадових осіб місцевого
самоврядування

275

93,86%
8,97% 25,52% 30,69% 29,66%

 4.      Якщо деякі аспекти місцевого самоврядування Ви знаєте дуже приблизно, або не знаєте і
хотіли би їх узнати, то зазначте Вашу думку відносно оптимальності механізмів донесення 
даної інформації 

Механізми донесення інформації

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Найбільш
оптимально 

Оптима-
льно

Друге за
оптимальністю

введення в дисципліни з 
суспільствознавства  більш конкретних 
учбових курсів з  питань місцевого 
самоврядування

258

88,97%
23,64% 51,16% 25,19%

проведення органами місцевого 
265

33,58% 46,79% 19,62%



самоврядування роз’яснювальної політики 
через місцеві ЗМІ

91,38%

інформування населення по даним 
питанням за допомогою стендів в 
відповідних установах

260

89,66% 26,92% 36,15% 36,92%

роз’яснювальні акції громадських 
організацій

259

89,31%
30,12% 43,63% 26,25%

Ваш варіант

 

 

 
   

5.      Як Ви вважаєте, чи задіяний інтелектуальний потенціал  студентської молоді до 
вирішення проблем розвитку нашого міста

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

 

в незначній мірі 41,38%

ні 38,28%

так 12,41%

утруднююсь з відповіддю 7,93%

6.      Чи знаєте Ви про соціальні проекти місцевих органів влади, які стосуються молоді? 

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

 ні 81,72%

так 18,28%

 

7.      Чи були Ви їх безпосереднім учасником?

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

 ні 90,69%

так 9,31%

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

ні 70,34%

так 28,62%



не відповіли 1,04%

9.      Зазначте, будь ласка, до яких, з перерахованих органів або осіб, Вам доводилось 
звертатись зі своїми пропозиціями:

 органів студентського самоврядування 30,72%

студентської профспілки 28,33%

ректорату 11,95%

органів місцевого самоврядування  9,90%

громадських організацій 9,90%

депутатів 3,75%

не відповіли 5,45%

10.  Чи були враховані Ваші пропозиції?

 Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

так частково ні не знаю

Органами студентського самоврядування
128

43,69%
24,28% 24,22% 28,12% 23,44%

Студентською профспілкою
116

39,59%
20,69% 28,45% 27,59% 23,28%

Ректоратом
80

27,30%
12,50% 21,25% 41,25% 25,00%

Органами місцевого самоврядування
69

23,55%
8,70% 10,14% 46,38% 34,78%

Громадськими організаціями
71

24,23%
11,27% 16,90% 40,85% 30,99%

Депутатами
59

20,14%
5,08% 10,17% 47,46% 37,29%

  11.  Чи доводилось Вам брати участь у роботі громадських організацій міста, яких саме:

Кількість тих, хто відповів: так  2 

Були названі: Партія зелених, КПУ, СДПУ. „Правопорядок”

 12.  Як Ви оцінюєте роботу громадських організацій міста

утруднююсь з відповіддю, бо нічого про них не 
знаю

32,17%



скоріше негативно 31,12%

скоріше позитивно 29,02%

позитивно 7,69%

 13.  Якщо у вас зараз є пропозиції  по переліченим напрямкам, то зазначте, будь ласка,  що 
допоможе Вам звернутися з ними до органів місцевого самоврядування

  

Я готовий внести 
пропозицію: 

Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від загальної кількості респондентів

 Якщо буду
знати куди
звертатись

 Якщо буду
знати хто мій

депутат

Якщо буде
час 

Інше

Відносно розвитку 
освіти

172

58,70%
33,79% 6,90% 18,62% 1,16%

Відносно покращення 
працевлаштування 
молоді

 

209

71,33%

52,07% 6,55% 13,10% 0,96%

Відносно розвитку міста
186

63,48%
31,38% 14,48% 17,93% 0,54%

Відносно покращення 
дозвілля

молоді

191

65,19% 41,72% 6,90% 17,93% 0,00%

Ваш варіант

 

 

 
    

 

14.  Зазначте, які механізми врахування думки громади Ви вважаєте найбільш дієвими

 Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Найбільш 
дієві

Дієві Мало дієві Не дієві

Соціологічні опитування
266

90,78%
40,23% 30,45% 23,31% 6,02%

Громадські слухання (обговорення)
259

88,40%
18,92% 30,89% 42,86% 7,34%

Місцеві референдуми
245

83,62%
19,18% 30,20% 38,78% 11,84%

Ваш варіант

 

 

 
    

15.  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 тих, хто відповів

Постійно Не дуже часто Рідко Не користуюсь

Телевізор
277

95,52%
57,76% 25,99% 12,64% 3,61%

Газети
277

95,52%
50,18% 33,94% 12,27% 3,61%

Радіо
272

93,79%
42,65% 27,94% 20,59% 8,82%

Інтернет
260

89,66%
8,08% 11,92% 20,00% 60,00%

Від друзів та 
знайомих

258

88,97%
44,19% 29,07% 23,26% 3,49%

 

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

 Кількість
тих, хто
відповів
чол../ %

% від тих, хто відповів

Дуже
важливо

Друге за
важливістю

Третє за
важливістю

Плани і програми соціально-економічного 
розвитку міста

252

86,9%
36,18% 34,81% 15,02%

Інформацію щодо розвитку малого 
підприємництва

242

83,45%
29,35% 26,28% 26,96%

Звіти органів самоврядування про виконання 
прийнятих програм

239

82,41%
23,55% 34,47% 23,55%

Статистичну інформацію з розвитку міста
248

85,52%
31,00% 35,84% 17,75%

Інформацію з про пільги молодим сім’ям 
254

87,59%
46,08% 27,65% 12,97%

Інформацію про молодіжне житлове 
будівництво

249

85,86%

146

49,83%
23,89% 11,26%

Ваш варіант

 

 

 
   

 

17.  Відзначте,  які з наведених пропозицій щодо покращення інформування населення міста 
відносно цілей і механізмів самоврядування Ви вважаєте найбільш доцільними



(2-3 варіанти відповідей)

290 чол. або 98,98% тих, хто відповів, з них:

створення постійних тематичних телепередач 
по планах і звітах влади

60,14%

інформування за допомогою „гарячих ліній” 49,47%

створення комп’ютерних інформаційно-
довідкових систем органів  місцевого 
самоврядування  

43,42%

створення постійних тематичних радіопередач
по планах і звітах влади

37,72%

інформування на сайтах органів місцевого 
самоврядування

25,27%

інформування за допомогою тематичних 
виставок у бібліотеках

13,52%

 

18.  Ваші пропозиції щодо покращення інформування населення 

Інформація про респондентів

Студенти:      

Університету                           68,97%

Інституту                                 16,21%

Коледжу                                  7,93%

Технікуму                                6,21%

Академії                                  0,69%

 

Вік:                                                                                                                 

18 –20                                      58,28%                                                 

20 –28                                      39,31%                                     

Більше 28                  
2,41%                                                                                                                          
                                                

Стать:                                                                                    

Жінка                                       59,17%                                     



Чоловік                                    40,83%

навчаються:

за рахунок держбюджету        56,75% 

на платній основі                      39,79%

за рахунок підприємства          3,46%

працюють:     

Ні                                             81,38%                                     

Так                                          18,62% 

мешканці:                  

міста                                        62,07%

села                                         15,52%

селища міського типу  15,17%

райцентру                                7,24%


