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Соціологічне дослідження «Електоральна ситуація в Сумській міській ОТГ в контексті другого туру виборів Сумського
міського голови» проведене Дослідницькою компанією «Соціополіс» на замовлення громадської організації
«Громадські права!» з 5 по 8 листопада 2020 року (польовий етап).
Об’єкт дослідження – зареєстровані жителі м. Суми та інших населених пунктів, які входять до складу Сумської
міської ОТГ, віком від 18 років.
Метод дослідження – стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.
Вибірка – двоступенева, з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативна для дорослого населення
Сумської міської ОТГ за статтю і віком.
Обсяг вибірки – 1000 респондентів (в т. ч. м. Суми – 962 респонденти, с. Стецьківка – 14 респондентів, с. Велика
Чернеччина – 13 респондентів, с. Піщане – 11 респондентів).
Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує:
 3,1% – для даних, близьких до 50%;
 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
 1,3% – для даних, близьких до 5% і 95%.
У зв’язку з округленням даних сума значень в окремих таблицях може незначно відрізнятися від 100,0%.
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«Чи відомо Вам, що 15 листопада 2020 року відбудеться другий тур виборів
Сумського міського голови, в якому до виборчого бюлетеня будуть внесені прізвища
Вадима Акпєрова (партія «Європейська Солідарність»)
та Олександра Лисенка (партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»)»
% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді

Сумська
міська ОТГ

Так, мені відомо про це

72,4

Я знав (знала), що буде другий тур виборів, але не знав
(не знала), що він відбудеться 15 листопада

8,2

Ні, я не знав (не знала) про те, що має відбутися
другий тур виборів міського голови

19,4
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«Чи візьмете Ви участь в голосуванні у другому турі виборів Сумського міського голови,
який відбудеться 15 листопада 2020 року і в якому до виборчого бюлетеня
будуть внесені прізвища Вадима Акпєрова (партія «Європейська Солідарність»)
та Олександра Лисенка (партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»)?»
% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді

Сумська міська ОТГ

Безумовно так

38,7

Скоріше так

23,7

Скоріше ні

16,0

Безумовно ні

15,6

Важко відповісти

6,0

Примітка. Результати відповідей на вказане запитання не слід розуміти як прогноз явки
виборців на виборчі дільниці в день голосування. Наведені дані відображають рівень
готовності виборців, які фактично проживають на відповідній території, до участі в
голосуванні. Показники явки виборців, як правило, є нижчими порівняно з наведеними
даними (в середньому на 20-30%), що зумовлено наявністю певної кількості виборців, які
фактично постійно не проживають за місцем реєстрації і в більшості випадків не беруть
участі в голосуванні (проте враховуються при розрахунку показника явки на виборах).
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«Скажіть, будь ласка, за кого Ви проголосуєте у другому турі виборів
Сумського міського голови: за Вадима Акпєрова (партія «Європейська Солідарність»)
чи за Олександра Лисенка (партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»)?»
% від кількості респондентів, які мають намір взяти участь у голосуванні

Варіанти відповіді

Сумська міська ОТГ

Олександр Лисенко (партія «ВО «Батьківщина»)

63,6

Вадим Акпєров (партія «Європейська Солідарність»)

20,0

Зіпсую бюлетень

1,0

Важко відповісти

9,5

Відмова від відповіді

5,9
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«Скажіть, будь ласка, ви проголосували б у другому турі виборів Сумського міського голови
за кандидата, якого Ви назвали, більшою мірою через те, що Ви підтримуєте його і хочете,
щоби він був обраний міським головою, чи більшою мірою через те, що Ви не підтримуєте
його суперника в другому турі і не хочете, щоби він був обраний міським головою?»
% від кількості респондентів, які мають намір взяти участь у голосуванні
та проголосувати за відповідного кандидата

Вибори Сумського міського голови. Другий тур
Варіанти відповіді

Вадим Акпєров («Європейська Солідарність»)

Олександр Лисенко
(«ВО «Батьківщина»)

Я проголосував би за кандидата, якого я назвав,
більшою мірою через те, що я підтримую його
і хочу, щоби він був обраний міським головою

52,6

85,6

Я проголосував би за кандидата, якого я назвав,
більшою мірою через те, що я не підтримую його
суперника в другому турі виборів і не хочу,
щоби він був обраний міським головою

45,9

9,9

Важко відповісти

1,5

4,5
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ
1. Згідно з результатами опитування, більшість (72,4%) жителів Сумської міської ОТГ знають про проведення другого
туру виборів Сумського міського голови 15 листопада 2020 року. Ще 8,2% респондентів знали про те, що буде другий тур
виборів міського голови, але не знали, що він відбудеться 15 листопада. Нічого не знали про проведення другого туру
виборів Сумського міського голови 19,4% опитаних.
2. Згідно з результатами опитування, 38,7% жителів Сумської ОТГ безумовно планують взяти участь у голосуванні в
другому турі виборів Сумського міського голови, а 23,7% – скоріше планують взяти участь у голосуванні. Водночас 31,6%
опитаних відповіли, що вони не мають наміру брати участь у голосуванні, а 6,0% – ще не визначилися стосовно своєї
участі у голосуванні. Необхідно відзначити, що наведені дані не є прогнозом явки виборців в день голосування, а
відображають рівень готовності тих респондентів, які фактично проживають в межах досліджуваної території, до участі у
голосуванні.
3. Згідно з результатами опитування, серед респондентів, які мають намір взяти участь у голосуванні в другому турі
виборів Сумського міського голови, більшість (63,6%) планують проголосувати за Олександра Лисенка (партія
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»). За Вадима Акпєрова (партія «Європейська Солідарність») планують
проголосувати 20,0% респондентів з числа тих, хто планує взяти участь у голосуванні. Крім того, 1,0% респондентів
відповіли, що зіпсують бюлетень; 9,5% – ще не визначилися, за кого вони віддадуть свій голос; а 5,9% – відмовилися
відповісти, за кого з кандидатів вони проголосують.
4. Згідно з результатами опитування, більшість (85,6%) респондентів, які в другому турі виборів Сумського міського
голови планують проголосувати за Олександра Лисенка, будуть голосувати за нього в першу чергу тому, що підтримують
вказаного кандидата, а не тому, що не хочуть, щоби його опонент у другому турі (Вадим Акпєров) не був обраним.
Натомість серед респондентів, які планують проголосувати за Вадима Акпєрова, майже половина (45,9%) будуть
голосувати за вказаного кандидата більшою мірою не тому, що підтримують його, а тому, що не хочуть, щоби мером
міста знову був обраний Олександр Лисенко.
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