
  

      
 

 

 

 

Опитувальник "12 принципів доброго врядування" 

Опитувальник для депутатів місцевих рад 

для дослідження впровадження 12 принципів доброго демократичного врядування  

органом місцевого самоврядування 

 

 

 

 

№ 
при

нци

пу 

Будь-ласка, позначте балом від «0» до «4» 

відповідність наведених нижче тверджень 

ситуації у вашій громаді 

 (0) 
Ні, важко 

відповісти, 

не існує 

інформації 

(1) 
Помірно, 

обмеженість 

в реалізації 

 

(2) 
Коли як, 

планується, 

початок 

впровадження 

(3) 
Добре, 

системно 

впроваджу-
ється 

(4) 
Відмінно, 

ділимося 

досвідом 

1 Чесне проведення виборів, представництво та участь як гарантія реальної можливості для кожного громадянина мати 

право голосу в суспільно-політичному житті на місцевому рівні 

 Я спілкуюся з виборцями періодично, відповідно до 

встановленого графіка прийому громадян 

0 1 2 3 4 

2 Зворотний зв’язок як гарантія того, що орган місцевого самоврядування діє відповідно до законних очікувань та потреб 

громадян 

 В цілому, я вважаю, що рада пропонує громадянам ті 

послуги, які від неї очікують 

0 1 2 3 4 

3 Дієвість та ефективність,  щоб гарантувати виконання завдань з найбільш ефективним використанням ресурсів  

 Я відчуваю, що моя діяльність у якості депутата корисна  0 1 2 3 4 

4 Відкритість та прозорість як гарантія забезпечення доступу громадськості до інформації та полегшення розуміння  щодо 

діяльності органу місцевого самоврядування 

 Рада належним чином інформує громадськість про свою 

діяльність  

0 1 2 3 4 

5 Верховенство  права як гарантія чесності, неупередженості та передбачуваності  

 В раді повноваження використовуються в інтересах 

громади, а не для захисту приватних інтересів 

0 1 2 3 4 

6 Етична поведінка як гарантія того, що суспільні інтереси вище особистих 

 В раді до всіх ставляться однаково, незалежно від їх 

родинних зв’язків з обраними особами чи службовцями 

0 1 2 3 4 

7 Компетентність та спроможність як гарантія професійного та якісного виконання посадових обов’язків  

 Депутати та працівники органу місцевого 

самоврядування є компетентними і зазвичай добре 

обізнані щодо своїх обов’язків  

0 1 2 3 4 

8 Інноваційний характер та відкритість до змін як гарантія того, що отримується користь від використання нових шляхів 

вирішення проблем та передового досвіду 

 Рада враховує пропозиції громадян для покращення 

діяльності  

0 1 2 3 4 

9 Сталий розвиток та довгострокове планування для врахування інтересів майбутніх поколінь 

 Рада залучає громадян у процес пошуку шляхів 

вирішення проблем сталого розвитку   

0 1 2 3 4 

10 Надійний фінансовий менеджмент для забезпечення цільового та продуктивного використання  бюджетних коштів 

 Рада добре інформує громадян про розподіл коштів 

бюджету  
0 1 2 3 4 

11 Права людини, різноманіття культур та соціальне вирівнювання як гарантія захисту прав людини, поваги до усіх 

громадян та запобігання усіх видів дискримінації  

 У раді дотримуються прав людини, прогресує їх 

застосування стосовно всіх верств населення    
0 1 2 3 4 

12 Підзвітність як гарантія того, що обрані та посадові особи несуть відповідальність за свої дії 

 В раді мої колеги періодично публікують звіти про свою 

діяльність для громадян 

0 1 2 3 4 



  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

 

1) Вік 

 до 16 років            17-30 років             31-60 років              більш 60 років 

 
 

2) Стать  

  Чоловіча             Жіноча 

 
 
3) Найвища отримана освіта  

 Середня            Вища 

 

4) Чи мешкаєте Ви у тій громаді, до складу ради якої були обрані чи у органі місцевого 

самоврядування якої працюєте?  

  ТАК              НІ 

 

5) Ви:  державний службовець, працівник органу місцевого самоврядування   

              працівник бюджетної сфери  

              представник бізнесу, приватний підприємець  

              представник громадської  (неурядової) організації                                         

              студент                                        

   пенсіонер, безробітній отримувач соціальної допомоги 

   інше 

 

5) Політична приналежність 
 
_______________________________________________ 
(залиште незаповненим, якщо ви не є членом партії або блоку чи не бажаєте це позначати) 
 
 

6) Чи є Ви членом виконавчого комітету  

  ТАК              НІ  
 
 

 


