
АНКЕТА З ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО РІВНЯ
ДОВІРИ ГРОМАДЯН ДО БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА РАЙОННОЇ РАДИ

направте анкету на електронну адресу райдержадміністрації:

 Заздалегідь вдячні за участь в анкетуванні

1.Як Ви оцінюєте роботу районної державної адміністрації загалом? 

позитивно; скоріше позитивно; важко відповісти; скоріше негативно: негативно

(підкреслити потрібний варіант).

2. Як Ви оцінюєте роботу районної державної адміністрації в організації розгляду звернень громадян?

позитивно; скоріше позитивно; важко відповісти; скоріше негативно: негативно

(підкреслити потрібний варіант).                       

3. Як Ви оцінюєте роботу районної ради загалом?

позитивно; скоріше позитивно; важко відповісти; скоріше негативно: негативно

(підкреслити потрібний варіант).

4. Як Ви оцінюєте роботу районної ради в організації розгляду звернень громадян?

позитивно; скоріше позитивно; важко відповісти; скоріше негативно: негативно

(підкреслити потрібний варіант).

5.Чи траплялися випадки, коли відповідь на звернення Вас не задовольнила?

так; ні; важко відповісти; ніколи не звертався.

(підкреслити потрібний варіант).

6.Чи траплялися випадки, коли Ви оскаржували у судовому порядку чи до органу державної влади вашого рівня
надану відповідь та результат вирішення порушеного Вами питання ?.

-так, постійно; так, але дуже рідко; ні, ніколи

(підкреслити потрібний варіант)

7.Чи траплялися випадки, коли на звернення Ви отримали відповідь протягом значно більшого терміну, передбаченого
діючим законодавством і від кого?

- так, від райдержадміністрації; так, від  (селищної, сільської) ради; так, від інших установ та організацій району; таких
випадків не було

(підкреслити потрібний варіант)

8.Чи траплялися випадки, коли на звернення Ви взагалі не отримали ніякої відповіді і від кого ?

- так, від райдержадміністрації; так, від міської (селищної, сільської) ради; так, від інших установ та організацій району;
таких випадків не було



(підкреслити потрібний варіант)

9.Чи обмірковуєте Ви до кого потрібно починати звертатися для вирішення Вашої проблеми ?

так, завжди; ні;  ніколи; завжди починаю звертатися до найвищої інстанції

(підкреслити потрібний варіант)

10.Кому б Ви віддали в першу чергу перевагу у випадку написання скарги ?

( проставте цифри від 1 до 10)

Примітка: 1 – найвищий рівень довіри;  10 – найнижчий рівень довіри.

Президента України  

Кабінету Міністрів  

Верховній Раді України  

Облдержадміністрації  

Райдержадміністрації  

Сільській раді  

Прокуратурі  

Суду  

Засобам масової інформації  

Громадським організаціям та партіям  

Прохаємо зазначити назву Сільської ради,

де Ви проживаєте: _______________________

Дата заповнення:  _______________________

 


