МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Таблиця 7
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Якби найближчої неділі проводився референдум з питання
вступу України до ...., як би Ви проголосували?”, %
Çà
âñòóï

Ïðîòè
âñòóïó

24
52
56

58
29
20

55

23

ÍÀÒÎ
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ (ÑÎÒ)
ªäèíîãî åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó
(ªÅÏ)

Íå áðàâ áè ó÷àñò³ â
Âàæêî
ðåôåðåíäóì³
â³äïîâ³ñòè
(íå ãîëîñóâàâ áè)
10
8
9
10
11
13
11

11

Таблиця 8
Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Якби найближчої
неділі проводився референдум з питання вступу України до ....,
як би Ви проголосували?”, залежно від регіону опитування, % тих,
хто проголосує “ЗА”
ÍÀÒÎ
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó
Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿
òîðã³âë³ (ÑÎÒ)
ªäèíîãî åêîíîì³÷íîãî
ïîñòîðó (ªÅÏ)

Çàõ³ä
58
79

Öåíòð Ï³âí³÷
19
52

23
54

77

52

32

51

Ñõ³ä Ï³âäåíü ÀÐ Êðèì ì. Êè¿â
12
39

10
58

7
17

43
56

57

43

65

46

58

48

63

79

94

34

Громадська думка щодо найважливіших подій,
що сталися впродовж 2006 року:

• Основними подіями, що відбулися в особистому житті, респонденти тра8

•

•
•
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диційно вважають народження нових членів родини, шлюб та зміни,
пов’язані із значними життєвими етапами – початок та закінчення на8
вчання, отримання диплому, працевлаштування, ювілей.
Основною подією на рівні свого населеного пункту респонденти вважають
минулі вибори, які сформували нову владу, та різні заходи, що покращу8
вали благоустрій їхніх населених пунктів, розвивали інфраструктуру
тощо.
Основною подією в країні респонденти вважають вибори до Верховної
Ради України та створення антикризової коаліції.
Основною, найбільш яскравою подією в світі назвали Чемпіонат світу з
футболу. Багато уваги у відповідях респондентів приділено військово8
політичним конфліктам та війнам. Респонденти згадували війну в Іраку,
протистояння Лівану та Ізраїлю, випробування ядерної зброї Північною
Кореєю тощо. Доволі сильну стурбованість викликають терористичні
акти та природні катаклізми, що сталися протягом року.

В особистому житті респондентів
Таблиця 9
... ÿê³, ïðèíåñëè ðàä³ñòü
Íàðîäæåííÿ äèòèíè, îíóêà, îíó÷êè
Âñòóï äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó,
çàê³í÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Âåñ³ëëÿ
Äåíü íàðîäæåííÿ
Çíàéîìñòâî ç õëîïöåì, ä³â÷èíîþ
Çóñòð³÷ ç áëèçüêèìè
Ïîâåðíåííÿ ñèíà ç àðì³¿
Âèõ³ä íà ïåíñ³þ

10%
7,2%

... ÿê³ ïðèíåñëè ñìóòîê
Õâîðîáà áëèçüêî¿ ëþäèíè, ñìåðòü
áëèçüêî¿ ëþäèíè
Ðîçëó÷åííÿ

2,4%
1%

6%
5%
2%
2%
1%
1%

Ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³äâèùåííÿ íà ðîáîò³
Óñï³õ ó ðîáîò³

4%
3,2%

Âåëèêà ïîêóïêà (êâàðòèðà, ìóçè÷íèé öåíòð, ïðàëüíà ìàøèíà, êîìïþòåð òîùî)
Ðåìîíò

3,6%
1,8%

Ïî¿çäêà íà â³äïî÷èíîê

1,2%

Ð³ñò ö³í

1%

Âèáîðè

2%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

16%

Усього було більше 70 подій.
У житті населених пунктів
Таблиця 10
Âèáîðè ìåðà ì³ñòà, ñ³ëüñüêîãî, ñåëèùíîãî ãîëîâè
Áëàãîóñòð³é íàñåëåíîãî ïóíêòó: ïîë³ïøåííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã
(ãàçèô³êàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ); âèð³øåííÿ òðàíñïîðòíèõ
ïðîáëåì (â³äêðèòòÿ íîâèõ ìàðøðóò³â); áóä³âíèöòâî õðàìó; ðåìîíò äîð³ã,
âóëèöü, áóäèíê³â, îñâ³òëåííÿ âóëèöü
Ì³ñüê³ ñâÿòà; ð³÷íèö³ øê³ë, çàâîä³â; â³äêðèòòÿ ïàìÿòíèê³â
Êóëüòóðí³ ïîä³¿ (ãàñòðîë³, êîíöåðòè)
Íå áóëî âàæëèâèõ ïîä³é
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

21%
16%
5%
2%
10%
28%

Всього було названо більше 60 різних події.
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МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
в Україні
Таблиця 11
Âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
Ïðèõ³ä äî âëàäè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ôîðìóâàííÿ àíòèêðèçîâî¿ êîàë³ö³¿
Ð³ñò ö³í
Ïðîãðàø "ïîìàðàí÷åâèõ", ðîçïàä ¿õ êîàë³ö³¿
Ñïîðòèâí³ ïîä³¿
Ðîç÷àðóâàííÿ âëàäîþ
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

24%
8%
4%
4%
3%
2%
21%

Всього було названо більше 50 подій.
В світі
Основною, найбільш яскравою подією у світі назвали Чемпіонат світу з
футболу. Багато уваги у відповідях респондентів приділено військово8політич8
ним конфліктам та війнам. Респонденти згадували війну в Іраку, протистояння
Лівану та Ізраїлю, випробування ядерної зброї Північною Кореєю тощо. Доволі
сильну стурбованість викликають терористичні акти та природні катаклізми,
що відбулися протягом року.

Суб’єктивні оцінки матеріального становища
пересічних українців та очікуваних змін
За самооцінками свого матеріального становища, близько чверті населення
живе нижче межі бідності: 7% вимушені економити навіть на харчуванні, 20% усі
кошти витрачають на харчування і не мають можливості придбати необхідний
одяг, взуття тощо. Середній дохід на одного члена родини становить 780 грн., осо8
бистий – 906 грн. Достатнім для нормального життя респонденти, в середньому,
вважають дохід на одного члена родини розміром 1 638 грн., що перевищує отриму8
вані доходи більш ніж у 2 рази. Запити населення суттєвим чином залежать від
місця проживання (мешканців сільської місцевості задовольняють 1358 грн., а в
обласних центрах запит, у середньому, становить 2053 грн.), від матеріального
становища (чим воно краще, тим більший запит) та віку.
Порівняно із попереднім роком респонденти більш песимістично оціню8
ють зміни свого матеріального становища, переважно зазначаючи, що суттєвих
змін за рік не відбулося (53%). Частка тих, хто зазначив погіршення матеріаль8
ного становища (27%), на 10% перевищує питому вагу тих, у кого матеріальне
становище поліпшилося (17%).
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