
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  представників ЗМІ

В опитуванні взяло участь 26 осіб

Серед опитаних:
Віком

23-35 років 76,9%
36-45 років 15,38%
46-60 років 7,72%
Більше 60 0%

Працює:
 на радіо 15,38% 
 в газеті 61,62%       

 
 на телебаченні 23,00%

З них:
   53,85 % - чоловіки  

46,15 % - жінки 

1.      Як Ви вважаєте, чому в місцевих ЗМІ  практично немає матеріалів просвітницького 
характеру щодо місцевого самоврядування?

 тому, що органи місцевого самоврядування не надають 
такої інформації, яка буде цікава мешканцям міста

65,38%

 тому, що журналісти не дуже добре знайомі з  
правовими основами місцевого самоврядування

30,76%

ваш варіант 15,38%

 тому, що депутати не надають  інформації, яка буде 
цікава мешканцям міста

11,53%

 тому, що ця тема не цікавить читачів (слухачів, 
глядачів)

7,69%

 тому, що ця тема не цікавить журналістів 3,84%

 важко відповісти 3,84%

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Тому, що ніхто не усвідомлює важливості подібного інформування;

        А вообще, я бы поставил галочки по всем пунктам;

        Журналісти у більшості різко опозиційні до місцевої влади, а тому не бажають 
рекламувати своїх “ідейних” ворогів;

        Але це не стосується нашої газети - матеріали розміщуються;



2.      Як Ви вважаєте, чи є потреба в заснуванні тематичних рубрик, які б висвітлювали 
питання місцевого самоврядування в ЗМІ, в якому ви працюєте, за наступною 
тематикою:

 Так Ні Так, але 
це 
вимагає 
досить 
великих 
затрат

Такі теми  
постійно 
висвітлю-
ються в 
нашому ЗМІ

Важко 
відпо-
вісти

Не 
відпові-ли

Відносно планів діяльності та 
звітів влади 

53,8% 3,84% 0% 38,46% 0% 3,9%

Відносно діяльності та розвитку 
комунальних підприємств  

46,15% 0% 7,69% 30,76% 0% 15,4%

Відносно ефективності 
розпорядження комунальним 
майном територіальної громади 
міста

57,69% 0% 15,38% 23% 0% 3,93%

Відносно поточної діяльності 
депутатів різних рівнів

53,8% 11,5% 15,38% 11,5% 0% 7,82%

Відносно кращого досвіду 
місцевого самоврядування в 
Україні та закордоном

46,15% 11,54% 19,23% 7,69% 7,69% 7,70%

Ваш варіант (напишіть) 0% 0% 0% 0% 0%  

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Необхідно знайти спосіб мотивації урядовців та депутатів надавати об’єктивну 
інформацію по вказаним темам;

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

 так 88,46%

 ні 7,69%

не відповіли 3,85%

важко відповісти 0%

ваш варіант 0%



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

на стенді в фойє 65,38%

біля відповідної прийомної 53,80%

ваш варіант 38,00%

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Випустити довідник;

        І там, і там;

        В отдельной маленькой рубрике в газете (также кроме предшевствующих вариантов);

        В фойе більш детально, біля кабінету коротко;

 

5.      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 92,31%

не відповіли 3,85%

 ні 3,84%

важко відповісти 0%

ваш варіант 0%

 

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

 на стенді біля відповідного 
управління/відділу

46,15%

 на стенді в фойє 61,5%

ваш варіант 19,20%

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Соціальний атлас міста;

        І там, і там;

        На це є функціональні обов’язки, що реєструються у Загальному відділі;



        Чем больше, тем лучше. Малой рубрикой в специализированной газете;

        Також у ЗМІ;

 

7.      Чи згодні Ви з висновком, що у виборців практично не має інших засобів, окрім 
особистих звернень до депутата, щоб ознайомитись з його діяльністю? 

 так 42,31%

 ні 34,62%

 важко відповісти 11,54%

ваш варіант 11,53%

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Зависит от раскрутки депутата и потребностей избирателя;

        В газетах публікуються звіти про засідання, там багато чого цікавого;

 

8.      Як, Ви вважаєте, чи є сенс задіяти потенціал міської бібліотечної системи для 
покращення інформування громадян з усіх аспектів місцевого самоврядування?

 так 46,15%

 ні 26,92%

 важко відповісти 11,54%

ваш варіант 7,69%

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Но это нереально;

        Я не певен, що херсонці досить часто відвідують бібліотеки;

9.      Чи є сенс, на Ваш погляд,  у створенні загальноміського комп’ютерного  банку ідей та 
ініціатив суб’єктів підприємництва, громадських організацій, громадян щодо місцевого 
розвитку

так 76,92%

важко відповісти 11,54%

ваш варіант 7,69%



ні 3,85%

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Лучше меньше, да лучше. Затрат, возможно, будет больше, чем следует (бесполезных) 
+ бюрократическая система;

        Не зрозуміла, що мається на увазі: ідеї та ініціативи – це інтелектуальна власність;

 

10.  Відзначте, будь ласка, чи є потреба, на Ваш погляд, у випуску СД - диску з розміщенням 
на ньому детальної інформації щодо діяльності місцевої влади, депутатів,  інформацією 
про громадські організації,  аналітичні, просвітницькі матеріали із місцевих ЗМІ тощо, 
який буде оновлюватись щоквартально.

 так 61,53%

 незначна 26,92%

 ні 7,69%

ваш варіант 3,86%

важко відповісти 0%

Відповіді на “Ваш варіант”:

        Якщо матеріали зі ЗМІ будуть не тільки хвалебні, а й нейтральні;

        Так, але краще сайт, який оновлювався хоча б раз на тиждень;

        Але проблема оновлення – інформація застаріває, краще сайти;

 

11.  Ваші пропозиції щодо покращення інформаційної взаємодії влади та громади:   53,8 %

 

        Започаткувати на телебаченні та радіо регулярні бліц програми, де звучали б останні 
новини від міської та обласної влади;

        Для покращення взаємодій необхідно пояснити урядовцям роль ЗМІ в розвитку міста, 
в даний момент більшість урядовців недосяжні (відмовляються надавати інформацію);

        Створення спеціальних служб, які б забезпечували цю взаємодію;

        Почаще проводить выборы – тогда они просто рвутся отчитаться о проделанной 
работе, а если серьезно, то создать условия, при которых есть реальный механизм по 
отзыву депутатов или увольнения чиновников за низкие показатели работы;



        Власти набраться ума; Набрать на работу спецов; Изучать хоть бы азы криейторства и 
пиара;

        Можливість присутності журналістів на будь-яких нарадах міської та обласної влади 
та роботи з документами;

        Можливість ознайомитися в будь-який час з розпорядженнями та іншими 
нормативними документами, які видає влада;

        Органам влади необхідно надавати інформацію про свою діяльність в ЗМІ, для того, 
щоб цю інформацію могли дізнатися й мешканці міста; 

        Создание специализированной газеты или 1-2 листов со специальной информацией в 
русле какой-либо подходящей газеты;

        Відмовитися від складної канцелярської мови і нарешті розмовляти простою мовою;

        Більше відвертості, більше співпраці взагалі;

        Взаємодія влади та громадських організацій для покращення інформаційної взаємодії;

        Більше таких проектів!!!

        Донести інформацію про роботу ГО “Розвиток” у цьому напряму через ЗМІ до 
широкого загалу!!!


