
                                                                                                            
АНКЕТА

анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків в
діяльності Національної поліції України

Зазначене опитування стосується діяльності органів Національної поліції
України та її територіальних підрозділів

1. Чи стикались Ви з корупційними проявами в діяльності Національної
поліції  України? Якщо «так»,  у  яких сферах діяльності?  (Зазначте не
більше трьох позицій)

           Контрольно наглядові функції;
Під  час  звернення  до  поліції  (повідомлення  про  злочини  та
правопорушення);

     Документування адміністративних правопорушень;
          Організація досудового розслідування;

Управління персоналом;
Організація дорожнього руху;
Надання адміністративних послуг;
Дозвільна діяльність;
Охорона громадського порядку;
Сфера публічних закупівель;
Управління матеріальними ресурсами та фінансового забезпечення;
Організація правової роботи та внутрішнього аудиту;
Вкажіть іншу сферу ___________________________________________
  ____________________________________________________________

            Не стикався особисто. 

2.  Оцініть  наявний  рівень  корупції  в  діяльності  Національної  поліції
України:

0 (повна відсутність корупції);
1 (мінімальний рівень корупції);
2 (середній рівень корупції);
3 (високий рівень корупції);
Важко відповісти. 

3. Як на Ваш погляд змінився рівень корупції в діяльності Національної
поліції України за останні два роки:

+



Рівень корупції в НПУ знизився;
Рівень корупції в НПУ швидше знизився ніж підвищився;
Рівень корупції в НПУ залишився незмінний
Рівень корупції в НПУ швидше підвищився ніж знизився;
Рівень корупції в НПУ підвищився;
Важко відповісти.

4.  Чи  відомі  Вам  випадки  отримання  неправомірної  вигоди
працівниками  Національної  поліції  України  у  продовж  останніх  двох
років?  Якщо  «так»,  то  за  яку  послугу?  (Зазначте  не  більше  трьох
позицій)

Ні, не відомі;
За сприяння у розслідуванні кримінальних проваджень;
За не притягнення до адміністративної відповідальності;
За не притягнення до кримінальної відповідальності;
За сприяння у розгляді звернень;
За сприяння у просуванні по службі;
За сприяння у прийнятті на роботу;
За сприяння у наданні дозвільних документів;
За надання інформації з обмеженим доступом;
За визнання переможцем тендеру;
За надання адміністративних послуг;
Вкажіть іншу послугу __________________________________________
 _____________________________________________________________

           Не стикався особисто.

5. Чи стикались Ви чи Ваші знайомі у продовж останніх двох років з
випадками  отримання  неправомірної  вигоди  працівниками
Національної поліції України за вирішення кадрових питань? (Зазначте
не більше трьох позицій)

Ні, не стикався;
Так, при оформленні на роботу (службу);
Так, при переміщенні на вищу посаду;
Так, при отриманні спеціального звання (рангу);
Так, при отриманні державних нагород;
Так, при приховуванні об’єктивної інформації;
Вкажіть іншу послугу __________________________________________
 _____________________________________________________________
Не стикався особисто.



6. Які на Вашу думку, основні причини корупційних проявів у діяльності
Національної поліції України? (Зазначте не більше трьох позицій)

Низька якість норм закону;
Невжиття заходів відповідальності за посадові правопорушення;
Слабкий внутрішній контроль;
Економічні  чинники  (наприклад,  низький  рівень  заробітної  плати,
нерозвиненість механізмів реалізації соціальних гарантій тощо)
Непрозорість роботи посадовців;
Слабкість/відсутність громадського контрою;
Невисока правова культура;
Вкажіть іншу причину ________________________________________
____________________________________________________________

7. Чи зверталися Ви до правоохоронних органів про факти корупційних
проявів у діяльності Національної поліції України, за останні два роки?

Так, звертався(лася);
Ні, мені не відомі факти корупційних проявів;
Ні, оскільки я не впевнений у результативності вирішення проблеми;
Ні, через страх бути звільненим;
Ні, через погрози знищення майна;
Ні, через страх за своє життя та життя і здоров’я близьких;
Вкажіть іншу причину _________________________________________
_____________________________________________________________

8.  Яке  Ваше особисте ставлення до «викривачів»? 
З  повагою  ставлюсь  до  таких  людей,  оскільки  вони  допомагають
виявити правопорушення антикорупційного законодавства ;
Я особисто був «викривачем»;
Негативне відношення до «викривачів», вважаю що вони втручаються
в особисті відносини; 
Вкажіть іншу причину ________________________________________
____________________________________________________________

9.  З  яких  джерел  Ви  найчастіше  отримуєте  інформацію  про  випадки
корупції у діяльності Національної поліції?

Особистий досвіт та досвід близьких осіб, друзів, знайомих;
Друковані засоби масової інформації (газети, журнали);
Телебачення;
Соціальні мережі;
Вкажіть інше джерело _________________________________________
 ____________________________________________________________



10. Які на Вашу думку, необхідно удосконалити (скасувати) нормативно-
правові  акти  з  метою  мінімізації  виникнення  корупційних  ризиків  у
діяльності Національної поліції України та її територіальних підрозділів,
з якими ви контактуєте у службових (особистих) справах безпосередньо.
Надати конкретні пропозиції: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                        
                               

                                        

Дякуємо за участь в опитуванні! 
Ваші відповіді будуть використані при оцінюванні корупційних 
ризиків у діяльності Національної поліції України.

    


