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Чи у правильному напрямку, на Вашу думку, 
рухається Україна? 
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Чи у правильному напрямку, на Вашу думку, 
рухається Нововолинська громада? 
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Чи задоволені Ви діяльністю 

Володимир Зеленський 
Президент України

Ігор Гузь 
Народний депутат України

Борис Карпус 
Міський голова 
Нововолинська

Скоріше так Важко відповісти Скоріше ні
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Які з цих проблем міста турбують Вас 
найбільше 
Можливі 1-3 відповіді
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Які сфери, на думку жителів громади, мають бути 
пріоритетними для міської влади 
Аналіз відповідей на відкрите запитання 
Перших 5 проблем вирішення яких, на думку жителів громади, має бути пріоритетним для міської влади 
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Яке Ваше ставлення до наступних людей 

Скоріше позитивне Не знаю такого Скоріше негативнеВажко відповісти
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Яка з партій, представлених у міській раді, 
викликає у Вас найбільшу довіру 
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Якщо б вибори голови Нововолинської 
громади відбувалися найближчим часом, за 
кого з цих кандидатів Ви б проголосували 
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Як би Ви охарактеризували роботу голови громади 
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З якими із сфер, на Вашу думку, пов’язані 
найбільші успіхи діючого голови 
Нововолинської громади Бориса Карпуса 
Можливі 1-3 відповіді
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Чи підтримуєте Ви створення в місті 
Муніципальної варти? 
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З яких джерел Ви найчастіше отримуєте 
інформацію про суспільно-політичну 
ситуацію у Вашій громаді 
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