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З�поміж прихильників всіх ідеологічних течій частка прихильників ідеї про�
порційних виборів до рад всіх трьох рівнів становить меншість. Така ж ситуація і в
розрізі політичних партій та блоків: частка тих, хто підтримує пропорційну систе�
му, не становить більшості електорату жодної з партій, котра має більш�менш знач�
ний рейтинг. У той же час дещо більшу схильність до пропорційної системи вияви�
ли симпатики комуністичної партії, з�поміж яких частина тих, хто підтримує цю
ідею, водночас майже дорівнює частці тих, хто виступає проти, та тих, хто вагаєть�
ся з відповіддю (37, 35 та 28% відповідно). З�поміж прихильників  Соціалістичної
партії України, фракція якої відстоювала пропорційну систему виборів до законо�
давчих органів влади найбільш послідовно, 45% не підтримує, а 32% підтримує
таке нововведення.

Зазначимо, що в жодному з регіонів та в жодній віковій групі частка прихиль�
ників пропорційної системи виборів до обласних рад не становить більшості. Став�
лення до виборів депутатів на пропорційній основі у міські та районні ради анало�
гічне до того, про яке ми говорили, аналізуючи ставлення до пропорційних виборів
депутатів у обласні ради. Знов�таки, дещо більшу підтримку висловлюють меш�
канці великих міст, найменшу – мешканці сільської місцевості. Єдиним винят�
ком із загальної тенденції стала столиця, в якій  частка тих, хто підтримує пропор�
ційну систему, більша за частку противників. Якщо в Києві частка прихильників
пропорційної системи на місцевому та районному рівнях становить 45–47%, то по
Україні загалом вона становить 26%. На противагу цьому на Заході ми зафіксува�
ли найбільш негативне ставлення – тут  58% опитаних проти.

• ГРОМАДСЬКА ДУМКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ У ВЕР`
ХОВНІЙ РАДІ ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
(ЗАКОНОПРОЕКТ 4105)

За даними опитування у квітні 2004 р., половина дорослого населення України
не була знайома з пропозиціями, включеними в „законопроект 4105”, поставлений
на голосування у Верховній Раді України. Третина (34%) була знайома лише з час�
тиною пропозицій, що виносилася на голосування, 11% – знайомі з більшістю
пропозицій, і лише 5% знайомі з усіма положеннями та змінами  (табл. 13).

Таблиця 13
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Чи знайомі Ви зі змінами до

Конституції, які були винесені на голосування парламентською більшістю (законопроект
№ 4105)?”, % (квітень 2004 р.)

Найбільш непоінформованими виявилися респонденти АР Крим, де 64% не
були знайомі ні з якими пропозиціями. Також доволі низький рівень обізнаності
виявився у Східному регіоні, де не знали про жодні пропозиції та зміни, включені
до законопроекту,  57% опитаних. Найбільш поінформованими виявилися меш�
канці столиці, з�поміж яких лише третина (35%) не знала змісту пропозицій, вне�
сених у законопроект.
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Аналіз за віковими групами вказує на те, що найбільш непоінформованою є
молодь – серед опитаних у віці від 18 до 29 років жодним чином не знайомі з пропо�
зиціями, що ставилися на голосування, 60%.

Доволі вагомим фактором, що визначає рівень обізнаності зі змістом консти�
туційної реформи, є рівень освіти респондентів: чим вищий рівень освіти респон�
дентів, тим менша частка тих, хто не знайомий з поставленими на голосування
пропозиціями (табл. 14).

Таблиця 14
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Чи знайомі Ви зі змінами до

Конституції, які були винесені на голосування парламентською більшістю (законопроект
№ 4105)?”, залежно від рівня освіти, % (квітень 2004 р.)

Майже такий самий низький рівень поінформованості населення стосовно
того, що, будучи поставленим на голосування, проект конституційної реформи не
був прийнятий. За даними квітневого опитування, 14% опитаних указали, що доб�
ре про це поінформовані, 40% – що дещо чули про це, а 46% зазначили, що раніше
(до моменту проведення інтерв’ю) не чули про це (див. табл. 15).

 Таблиця 15
Розподіл відповідей респондентів на запитання:

„Чи відомо Вам, що підтримуваний парламентською більшістю, фракціями
Соціалістичної й Комуністичної партій законопроект № 4105, що передбачає внесення

змін до Конституції, не набрав при голосуванні достатньої кількості голосів і не був
прийнятий?”, % (квітень 2004 р.)

Отримані дані свідчать про те, що 42% населення країни жодним чином не
знайомі ані з пропозиціями, поставленими на голосування, ані з результатами го�
лосування. Зазначимо, що як на рівень обізнаності зі змістом, так і на рівень по�
інформованості щодо результатів голосування найбільшою мірою впливає рівень
освіти респондентів, їх вік та тип поселення, в якому вони проживають (рівень
поінформованості та обізнаності з�поміж мешканців сільської місцевості – най�
нижчий).

Більшість опитаних не може вказати політичну силу, або окремих осіб, які
отримали б зиск або виграли б від того, що законопроект не був прийнятий депута�
тами (див. табл. 16). Лише 16% від всіх опитаних розглядає неприйняття змін як
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