Парламентські вибори-2012: просвіта
виборців

Початок виборчої кампанії:
наскільки обізнані виборці?
•

Дослідження проведене
соціологічною службою Центру
Разумкова з 31 травня по 6 червня
2012 року. Було опитано 2009
респондентів віком від 18 років у
всіх областях України, Києві та АР
Крим за вибіркою, що репрезентує
доросле населення України за
основними соціальнодемографічними показниками.
Вибірка опитування будувалася як
стратифікована, багатоступенева,
випадкова із квотним відбором
респондентів на останньому етапі.
Опитування здійснювалося у 132
населених пунктах (з них 79
міських та 53 сільських поселень).
Теоретична похибка вибірки (без
врахування дизайн-ефекту) не
перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Лише 40% громадян знали, що у бюлетені не
буде графи “Проти всіх”
Як Ви думаєте, чи буде передбачено у
бюлетенях для голосування графа
«проти всіх»?
так, буде, це – рядок «не
підтримую
жодного
кандидата/партію»

33,0

ні, вже не буде
39,5
важко відповісти

27,5

Майже 20% громадян вважали, що підкуп
виборців – це “спосіб агітації”
Як Ви вважаєте, чим є агітація,
що супроводжується наданням
виборцям коштів, товарів або
послуг (безоплатно чи на
пільгових умовах)?
дозволений законодавством та
широко
розповсюджений
спосіб ведення агітації
порушення законодавства, за
яке
передбачено
адміністративну
та
кримінальну відповідальність
важко відповісти

17,6

62,9

19,5

Значна частина виборців – 16% - були певні, що не
мають права розголошувати, за кого голосували
Чим є, на Вашу думку,
таємниця голосування?
це право виборця, виборець
має право розголошувати чи
не розголошувати, за кого він
або вона проголосували

це
обов’язок
виборця,
розголошення
виборцем
інформації про те, за кого він
або вона проголосували, є
порушенням Закону
важко відповісти

75,5

16,5

8,1

Лише третина громадян знали, що треба
робити для голосування на дому
На Вашу думку, як забезпечити
собі можливість проголосувати
на дому у разі хвороби?
потрібно особисто подзвонити до
дільничної виборчої комісії та
звернутися з відповідним усним
проханням
потрібно подати до дільничної
виборчої комісії письмову заяву
(особисто, поштою або через
довірених осіб)
потрібно подати до дільничної
виборчої комісії письмову заяву,
а також довідку з медичної
установи (особисто, поштою або
через довірених осіб)
важко відповісти

19,9

28,6

33,0

18,5

Половина громадян знала, як
перевірити себе у списку виборців
Як, на Вашу думку, можна
пересвідчитися у своєму правильному
включенні до списку виборців? (можна
обрати кілька варіантів відповіді)
треба звернутися до окружної
виборчої комісії за місцем
проживання
треба звернутися до дільничної
виборчої комісії за місцем
проживання
треба звернутися до відділу
ведення Державного реєстру
виборців за місцем проживання
інше

25,0

важко відповісти

13,9

48,5

16,3

0,8

Кожен п’ятий виборець не уявляє, куди звертатись у
разі порушення його виборчих прав
Куди потрібно звернутися зі
скаргою, якщо порушуються Ваші
права як виборця? (можна обрати
кілька варіантів відповіді)
до органів прокуратури

12,3

до міліції

11,4

до суду

26,1

до Центральної виборчої комісії

23,7

до виборчої комісії вищого рівня

14,2

до представників партії

7,6

до представників громадських
організацій,
що
ведуть
спостереження за виборами
не знаю, важко відповісти

15,0

22,3

За місяць до виборів 54% населення знали, що
половина депутатів обиратиметься в округах, а
кожний п’ятий про це навіть не чув
Чи знаєте Ви, що, згідно з новим
Законом про вибори половина
депутатів на виборах до Верховної
Ради обиратиметься у
мажоритарних округах?
10-15
серпня
2012 р.

21-30
вересня
2012 р.

так, знаю

48,0

54.2

щось про це чув

28,9

24.4

не знаю нічого
важко відповісти

22,9
19.1

0,2
2.3

