
              

АНКЕТА 

моніторингу якості надання адміністративних послуг, 

які надаються в приміщенні Центру надання адміністративних послуг м.Дружківка 

 

Шановні громадяни! 

 Дружківська міська рада проводить соціологічне опитування шляхом анонімного 

анкетування з метою виявлення суспільної думки щодо ефективності роботи Центру 

надання адміністративних послуг м.Дружківка та вивчення очікувань і задоволеності 

якістю наданих адміністративних послуг.  

 Ваші відповіді будуть використані для розробки заходів з покращення умов та 

підвищення рівня якості надаваних Вам послуг. 

1.  Вкажіть назву адміністративної послуги, за якою Ви звертались __________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. З яких джерел Ви отримали інформацію щодо порядку надання  

адміністративних послуг: 

1) нормативно - правові акти 

2) особиста консультація від адміністратора Центру надання  

    адміністративних послуг 

3) інформаційні стенди в приміщенні Центру надання  

адміністративних послуг 

4) консультація телефоном від адміністратора Центра надання 

адміністративних послуг 

5) веб – сторінка в мережі Інтернет 

6) ЗМІ 

7) інше (зазначте) ___________________________________________ 

3. Чи достатньо інформації щодо порядку надання адміністративних послуг в 

приміщення Центру надання адміністративних послуг? 

) на інформаційних стендах 

- так                     - ні                    - інформація відсутня 

) на веб – сайті 

- так                     - ні                    - інформація відсутня 

 

4.   Яку інформацію Ви хотіли би бачити додатково? __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



5. Вкажіть, скільки разів Вам доводилось звертатись до адміністратора в процесі 

оформлення одного виду адміністративної послуги та причини свого відвідування?  

) два рази (здача та отримання документів) 

) три рази (консультування, здача та отримання документів) 

) інше (вкажіть кількість та причини) ___________________ 

6. Чи задовольняє Вас рівень комфортності оснащення приміщення Центру 

надання адміністративних послуг (місця очікування, місця для заповнення документів, 

наявність місць загального користування, стільці, столи) 

зручні 

не зовсім зручні   

зовсім не зручні            

7.  Чи задовольняє Вас існуючий режим роботи Центру надання адміністративних 

послуг? 

) зручні 

) не зовсім зручні   

) зовсім не зручні 

8.  Чи доводилось Вам очікувати прийому в черзі? 

) ні, не доводилось жодного разу 

) по різному, і доводилось, і ні       

) так, при жодному відвідуванні 

9.  Скільки часу Ви згаяли при очікуванні прийому в черзі?  

1) менше 15 хвилин 

2) від 15 до 30 хвилин 

3) від 30 хвилин до 1 години 

4) більше 1 години         

10.  Чи задовольняє Вас місце розташування Центру надання адміністративних 

послуг (умови доступу в заклад, його місцезнаходження) 

) задовольняє 

) скоріш задовольняє     

) скоріш не задовольняє 

) зовсім не задовольняє        

11. Чи стикалися Ви з випадками порушення термінів підготовки та видачі 

документів?    

1) так 

2) ні 



12. Чи покращилася якість надання адміністративних послуг зі створенням 

Центру надання адміністративних послуг? 

) так 

) ні 

         13. Чи задоволені Ви рівнем обслуговування в Центрі надання адміністративних 

послуг? 
1) відмінно 

2) добре 

3) задовільно 

4) незадовільно          

14. Чи стикались ВИ з випадками прояву корупції під час надання 

адміністративних послуг? 

) так 

) ні 

15. Ваші зауваження, пропозиції  та побажання з організації надання 

адміністративних послуг _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Дякуємо Вам за участь в опитуванні! 

 


