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• СТАВЛЕННЯ ЕЛЕКТОРАТУ ДО ПРОПОРЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИ`
БОРІВ ДЕПУТАТІВ ДО РАЙОННИХ, МІСЬКИХ, ОБЛАСНИХ РАД
Певна аполітичність значної частини населення проявилася в тому, що майже
третині респондентів важко було визначитися зі своїм ставленням до змін у вибор
чому законодавстві країни, відповідно до яких депутати обласних, міських та рай
онних рад обиратимуться лише за пропорційною системою. Загалом, отримані
відповіді свідчать про те, що зміна принципу, за яким обиратимуться депутати, не
підтримується на жодному із рівнів.
Таблиця 11
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
„Як Ви ставитеся до змін у Конституції та виборчому законодавстві України,
відповідно до яких депутати до рад обиратимуться лише за партійними списками
(за пропорційною системою)?”, % (квітень 2004 р.)
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Звернімо увагу на те, що громадська думка стосовно виборів до рад усіх трьох
рівнів доволі схожа та недиференційована. Наявність стабільного відсотка тих,
хто підтримує пропорційну систему на всіх рівнях, свідчить, з одного боку, про
наявність „ідейних” прибічників пропорційної системи, а, з іншого, про відсутність
розуміння того, на якому рівні окрема особа, а на якому партійна організація здатні
більш ефективно представляти інтереси громадян у законотворчих органах. Отри
мані дані засвідчують, що ідею виборів на пропорційній основі більшою мірою
підтримують мешканці міст, ніж сільської місцевості. Найбільш виражену підтрим
ку ми зафіксували зпоміж респондентів з великих міст з населенням 50–100 тис.
(45%). Найменша підтримка пропорційних виборів до обласних рад зпоміж меш
канців сіл (20%). Такі дані свідчать про те, що мешканці міст більш схильні сприй
мати діяльність обласних рад як законодавчих органів, що регулюють життєді
яльність на загальному рівні, в той час як для респондентів із сільської місцевості
більш поширеним є орієнтація на депутатів цього рівня як на виразників та захис
ників конкретних інтересів, пов’язаних з насущними потребами.
Таблиця 12
Рівень підтримки змін у Конституції та виборчому законодавстві України, відповідно до
яких депутати до обласних рад обиратимуться лише за партійними списками (за
пропорційною системою)?”, по типах поселення, % (квітень 2004 р.)
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