
Анонімне опитування 

щодо визначення найбільш вразливих 

напрямів діяльності 

Держекспортконтролю, а також 

притаманних їм корупційних ризиків 

 
Вітаємо! 

Згідно з наказом Державної служби експортного контролю України від 

13.01.2023 № 7 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

Державної служби експортного контролю України» розпочато проведення 

оцінювання корупційних ризиків. 

Мета анкетування – проаналізувати думки громадян про те, як можна 

покращити діяльність органу влади та підвищити їх довіру. 

Просимо Вас бути щирими та відвертими у своїх відповідях. Анкетування 

є конфіденційним та анонімним. 

Сподіваємось на вашу активність та максимально чесні відповіді! 

 

1. На Вашу думку, чи є повним та актуальним обсяг інформації про 

діяльність Державної служби експортного контролю України та її результати, що 

розміщується на офіційному вебсайті, інформаційних стендах тощо? 

 

o так, інформація оприлюднюється у повному обсязі та є актуальною 

 

o інформація оприлюднюється не у повному обсязі (відсутня/неповна 

інформація про структуру, напрями діяльності, результати діяльності 

та/або можливість оскарження рішень, дій чи бездіяльності працівників 

Держекспортконтролю тощо) 

 

o інформація, що оприлюднюється, не є цілком актуальною 

 

o інформація про діяльність Держекспортконтролю та його результати не 

оприлюднюються 

 

o Інше: 

 

2. На Вашу думку, чи активно Держекспортконтроль взаємодіє із 

громадськістю (громадянами, громадськими об’єднаннями, іншими зовнішніми 

заінтересованими сторонами)? 

 

o швидше так, Держекспортконтроль взаємодіє із громадськістю 

 



o швидше ні, громадськість до роботи Держекспортконтроль не залучається 

або  залучається формально 

 

o важко відповісти 

 

3. Чи відомі Вам випадки впливу зовнішніх заінтересованих сторін на 

рішення, дії чи бездіяльність працівників Держекспортконтролю? 

 

o так 

 

o ні 

 

4. Якщо на попереднє питання Ви відповіли «так», у яких напрямах 

діяльності Держекспортконтролю, на Ваше переконання, були випадки такого 

впливу? 

 

o Запобігання та виявлення корупції 

 

o Проведення закупівель 

 

o Видача/відмова у видачі дозвільних документів 

 

o Скасування/зупинення виданих дозвільних документів 

 

o Зволікання з видачею/прискорення видачі дозвільних документів 

 

o Здійснення добору кадрів в апарат Держекспортконтролю. 

 

5. На Вашу думку, чи відбуваються в Держекспортконтролі процеси 

(процедури), які нормативно не врегульовані або потребують додаткового 

регламентування? 

 

o так 

 

o ні 

 

6. Якщо на попереднє питання Ви відповіли «так», які конкретні процеси 

(процедури) нормативно не врегульовані або потребують додаткового 

регламентування? 

 

Ваша відповідь 

 



7. Які нормативно-правові акти та/або розпорядчі документи, що 

регулюють діяльність Держекспортконтролю, на Вашу думку, необхідно змінити 

(удосконалити або скасувати), щоб усунути прогалини (колізії, розбіжності 

тощо), якими можуть скористатися працівники в особистих цілях? За 

можливості, надайте пропозиції до таких актів 

 

Ваша відповідь 

 

8. На Вашу думку, які напрями діяльності Держекспортконтролю є 

найбільш вразливими до вчинення корупційних правопорушень чи 

правопорушень, пов’язаних з корупцією? Можна обрати декілька відповідей 

 

o Запобігання та виявлення корупції 

 

o Проведення закупівель 

 

o Видача/відмова у видачі дозвільних документів 

 

o Скасування/зупинення виданих дозвільних документів 

 

o Зволікання з видачею/прискорення видачі дозвільних документів 

 

o Здійснення добору кадрів в апарат Держекспортконтролю  
 

9. На Вашу думку, які корупційні ризики існують у діяльності 

Держекспортконтролю? 

Ваша відповідь 

 

Дякуємо! 

 

 

Заповнену анкету (або відповіді на її пункти) просимо надсилати 

на адресу електронної пошти 

Antikor@dsecu.gov.ua 


