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Здійснюваний за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку 
Німеччини, проект «Підтримка територіальних громад України у зв’язку із збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених осіб» є одним з трьох компонентів «Ініціатив інфраструктурної програми для 
України» (IIPU), що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ GmbH). 
Шляхом зміцнення приймаючих громад, цей проект дозволяє стабілізувати та поліпшити становище 
населення в муніципалітетах в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях у сталий та 
адаптивний спосіб. Проект спрямований на допомогу державним та неурядовим установам у їх зусиллях 
щодо задоволення зростаючого попиту населення на послуги, які надає держава. Таким чином, проект 
допомагає підвищити доступність та ефективність адміністративних, соціальних, медичних та юридичних 
послуг, а також успішно інтегрувати внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у місцеві громади. Залучення 
громадян до удосконалення державних послуг різного типу є надзвичайно важливим компонентом 
зміцнення громад. Практичним інструментом такої прямої участі є створення систем зворотного зв’язку 
та ефективне управління ними для подальшого вдосконалення послуг та їх сталого функціонування.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ GmbH), з метою підтримки партнерів 
у створенні систем зворотного зв’язку в їхніх установах, ініціювало підготовку цього Посібника 
«Запровадження систем  зворотного зв’язку в державних установах та громадських організаціях» (далі 
– Посібник). Під час підготовки цього Посібника було досліджено найкращі практики застосування 
систем зворотного зв’язку в установах України. Дедалі більше організацій розуміють значення інформації 
зворотного зв’язку від споживачів, оскільки саме вона дає їм змогу зрозуміти потреби споживачів, 
оцінити попит, покращити ефективність та вжити необхідних дій для найкращого управління якістю 
обслуговування. Цей процес є повільним, але набирає обертів з розгортанням децентралізації. Перший 
поступ  громадяни мали змогу побачити в роботі ЦНАПів та громадських організацій. Гарні практики та 
інноваційність притаманні і бібліотекам, і центрам надання соціальних послуг, тощо. У сфері надання 
соціальних послуг більш-менш чітко визначені підходи до надання різноманітних соціальних послуг, 
врегульованих стандартами, затвердженими Міністерством соціальної політики. У сфері надання 
адміністративних послуг де орієнтиром слугують Єдині вимоги (Стандарт) до якості обслуговування 
відвідувачів центрів надання адміністративних послуг, розроблених Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України. 

У цьому Посібнку системи зворотного зв’язку розглядаються в розрізі процедур збору інформації; 
оцінки інформації зворотного зв’язку; прийняття рішень на основі даних зворотного зв’язку; звітування 
перед громадськістю. В залежності від підходу до збору інформації та відгуків зворотного зв’язку можна 
виділити три основні і одну похідну моделі систем зворотного зв’язку: 

●  індивідуальну, яка передбачає індивідуальні опитування представників цільової аудиторії off-line та 
on-line, анкетування, опитування персоналу інших установ такого ж типу, скарги і пропозиції споживачів 
послуг;

● колективну, яка передбачає опитування груп споживачів за допомогою дельфійського методу (трьох 
або чотириразове анкетування однієї й тієї ж групи відібраних опитуваних осіб) або тематичних співбесід 
(у групі до 10 осіб), опитування персоналу установи, спеціальні заходи на кшталт дня відкритих дверей; 

● гібридну, яка передбачає збір інформації з додаткових джерел, не вимагає прямих контактів 
співробітників установи зі споживачами. Додатковими джерелами інформації можуть бути: 

Вступ
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адміністративні звіти, довідки, протоколи засідань, публікації в засобах масової інформації, відгуки і 
коментарі в соцмережах, скринька з пропозиціями, інспекції, тощо; 

● змішану, що поєднує в собі комбінацію всіх або деяких моделей систем зворотного зв’язку. 

Для розуміння мотивації персоналу закладу до вдосконалення своєї роботи, варто також оцінювати 
системи зворотного зв’язку за характеристиками процедур збору інформації, а саме: використовуються 
пасивні процедури (збір відгуків та інформації зворотного зв’язку, ініційованих споживачем) чи 
партисипативні процедури (збір відгуків та інформації зворотного зв’язку за ініціативи керівництва 
установи та за ініціативи споживача послуг). У цьому огляді проаналізовано низку установ та організацій, 
спільною рисою яких є застосування змішаної системи зворотного зв’язку та партисипативних процедур 
збору відгуків. Відзначимо, що найбільш ефективно реагують на запит споживачів ті установи, у яких 
налагоджено проактивний збір інформації з використанням сучасних електронних технологій (мобільних 
додатків, гугл форм, соціальні медіа, тощо). 

Традиційним незмінним компонентом систем зворотного зв’язку для всіх без винятку організацій та 
установ, що надають послуги населенню, в нашій державі є книги відгуків та пропозицій, скриньки збору 
відгуків, та робота зі зверненнями громадян в межах ЗУ «Про звернення громадян». Цей інструментарій 
не можна відкидати, і в деяких випадках (особливо для категорій споживачів, які не можуть скористатись 
більш технологічними способами зв’язку з керівництвом установ) є досить дієвими. Проте, як 
свідчить практика, найкращим способом почути споживача є підвищення рівня комунікації установи з 
громадськістю, забезпечення максимальної прозорості діяльності та надання максимальної кількості 
інструментів зв’язку з собою у розпорядження споживачів.

У першому розділі цього Посібника приділено увагу історичному екскурсу та проаналізовано 
сучасні реалії здійснення зворотного зв’язку між надавачами та споживачами послуг в державному та 
громадському секторах. За кожною з категорій установ, охоплених цими матеріалами, надано короткий 
опис викликів та успіхів, а також наведено перелік чинного законодавства.

В другому розділі Посібника детально розглянуті і описані усі базові компоненти структури системи 
зворотного зв’язку у тому вигляді, в якому її бажано застосовувати установам, які надають послуги 
населенню країни. В розділі містяться конкретні рекомендації для кожної з категорій установ, підсилені 
переліком типових помилок під час роботи зі споживачами. 

Третій розділ містить загальні рекомендації щодо забезпечення високоефективної роботи персоналу 
закладів, які є найціннішим ресурсом системи зворотного зв’язку. Саме люди, які працюють в системі, 
мають бути носієм корпоративних цінностей, що гарантують та забезпечують громадянам високий рівень 
обслуговування, коли мова йде про державні послуги. В цій частині Посібника велику увагу приділено 
мотивації, вихованню та підтримці персоналу. 

Для тих, хто знаходиться в самому початку свого шляху до ідеальної системи спілкування зі своїми 
споживачами, в четвертому розділі Посібника міститься збірка резюме – коротких описів систем 
зворотного зв’язку у закладах, які знаходяться у різних куточках країни. 

Цей Посібник розроблено в якості рекомендацій установам та організаціям для вдосконалення 
наявних систем зворотного зв’язку або їх запровадження, у разі відсутності таких. Посібник має на меті 
сприяння чіткій організації роботи системи зворотного зв’язку та функціонуванню всіх її компонентів в 
кожному закладі, установі, організації, до яких звертаються люди зі своїми буденними турботами. 
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Зворотний зв’язок є процесом поважного спілкування зацікавлених сторін у сфері надання 
публічних послуг в розвинених країнах світу. В процесі такого спілкування і споживачі, і надавачі послуг 
отримують нові можливості, переваги та кращу якість послуг. Сьогодні в Україні цей процес є ледве 
впізнаваним і майже не поширеним. Сутність зазначеного процесу зворотного зв’язку споживачів 
з надавачами послуг передбачає, що обидві сторони добре усвідомлюють свої права і обов’язки, а 
також можливості, які виникають в результаті спілкування. Однозначної академічної відповіді на те, 
що є системою зворотного зв’язку в установах, що надають послуги, не існує. Дуже близький аналог 
пропонує кібернетика, в якій під зворотним зв’язком розуміють процес отримання системою інформації 
про наслідки рішень і дій таким чином, щоб у разі необхідності змінити її поведінку і наблизити до 
омріяної мети.

В  Європі  та США поширеною  є  така концепція: система зворотного зв’язку кожного закладу, що надає 
послуги людям, є багатофункціональним приладом діагностики здоров’я цього закладу. Правильне 
функціонування цієї системи допомагає удосконалити сам процес надання послуг, покращити їх якість  
і  встановити відповідність обсягу та асортименту таких послуг потребам населення.

В цьому розділі Посібника наведено короткий огляд стану речей щодо запровадження та 
функціонування систем зворотного зв’язку в Україні. 

1.1. Умови впровадження систем зворотного зв’язку в Україні 

В умовах реформування  економіки, трансформацій соціально-економічних моделей і військового 
конфлікту на Сході України, перед суспільством постали великі завдання з інтеграції людей, які 
були змушені покинуи свої місця проживання. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб та 
їх нерегульований приплив є серйозним викликом для приймаючих громад, спроможності яких 
первинно не були розраховані на різкі зміни. Перед бюджетними установами та громадським сектором 
постало подвійне завдання – не тільки покращити надання послуг населенню, але й запровадити нові 
механізми, які допоможуть надавати ці послуги ефективніше незалежно від зміни навантаження на 
установи.

Національна державна політика щодо захисту споживачів публічних послуг чи послуг, які надаються 
бюджетними установами і інституціями, громадськими організаціями, знаходиться у стані динамічного 
формування за рахунок процесів децентралізації. Водночас, в численних громадах, містах та регіонах 
країни лідери змін на місцях запроваджують нові стандарти взаємодії державних установ та громадян. 
На сьогоднішній день, вже напрацьовано багато українських історій успіху, які набувають поширення 
територією країни. Критично важливо забезпечити сталість цих процесів, і цьому сприятиме створення 
стандартів надання громадянам послуг з максимальною залученістю населення. Громадяни найчастіше 
не тільки не мають дієвих важелів впливу на державні установи щодо захисту своїх прав, але й не мають 
усвідомлення про свої права на інформацію або отримання певної послуги. Важливо створити здорову 
культуру отримання послуг з правами та обов’язками споживача, так само як і прозору, орієнтовану на 
громадян культуру надання бюджетними установами послуг.

Як свідчить досвід держав з розвиненою децентралізованою системою, покращення якості та 
доступності послуг, які надають бюджетні установи громадянам є наріжним каменем благополуччя 

1. Системи зворотного зв’язку в установах та організаціях в Україні



9

суспільства, без якого неможливо реалізовувати принципи верховенства права та забезпечувати 
дотримання прав людини. Уряди більшості розвинутих країн мають спеціальні програми, що були 
впроваджені на початку 1990х років і які діють дотепер. Вони спрямовані на запровадження та підтримку 
стандартів якості державних та муніципальних послуг, організацію та функціонування різноманітних 
порталів обслуговування населення, як реальних, так і віртуальних. Піонером реформування якості 
надання державою послуг своїм громадян стала у 1991 році Великобританія, прийнявши так звану 
Хартію громадян (Citizens’ Charter), яка запускала переформатування взаємовідносин державних 
органів, органів місцевого самоврядування та громадян на основі активного зворотного зв’язку 
між ними. Так, Хартію створено для того, щоб встановлювати стандарти якості державних послуг 
і визначати фактичний рівень цієї якості за активної участі кінцевих споживачів послуг. Створюється 
замкнене коло спілкування надавач послуг – споживач послуг, у якому останній може здійснювати 
контроль за якістю тільки якщо виконуються такі умови: діяльність закладу-надавача послуг є 
абсолютно прозорою, встановлені стандарти надання послуг є публічними і доведеними до споживача, 
громадянин має можливість безпосередньо звернутись для вирішення питань, пов’язаних з наданням 
послуг, до надавача послуг. Закладені в Хартії принципи досі є настановою для функціонування та 
вдосконалення сервісних порталів Великобританії у будь-яких форматах свого існування. На основі 
досвіду Великобританії, подібні програми покращення рівня та якості надання публічних послуг через 
впровадження зворотного зв’язку реалізували Бельгія (у 1992 році), Іспанія (у 1992 році), Франція 
(1992), Малайзія (1993), Португалія (1993), Ямайка (1993), Канада (1995), Австралія (1997), Індія (1997), 
Мальта (1999).

1.2. Потреби, реалії та виклики систем зворотного зв’язку

Наразі в Україні відсутні усталені традиції підтримки проактивного зворотного зв’язку між 
державними установами та громадянами у такий спосіб, щоб забезпечувати діалог «надавач послуг 
– споживач послуг». Натомість, в більшості випадків діалог налаштований у форматі «влада – людина 
в черзі».  Відповідно, поки що не сформовано законодавчого підґрунтя для запровадження та 
забезпечення функціонування системи зворотного зв’язку як такої, а чинне законодавство містить 
розрізнені вимоги щодо забезпечення функціонування окремих компонентів системи зворотного 
зв’язку, на кшталт принципів діловодства за зверненнями громадян або стандартів діяльності 
центрів надання адміністративних послуг. Відсутні універсальні мінімальні стандарти надання послуг 
муніципальними або державними установами населенню у сферах, в яких держава досі зберігає 
фактичну монополію. Відтак, бракує орієнтирів як для установ-надавачів послуг, так і для отримувачів 
послуг цих установ стосовно їхньої ролі у регулюванні попиту, якості та обсягу послуг. 

В демократичному суспільстві налагоджена система зворотного зв’язку, або інакше, робота зі 
зверненнями будь-якого виду (пропозиції, заяви, скарги) є обов’язковим атрибутом ефективного 
державного управління. В цій роботі важливим є кожний компонент – стандарти обслуговування, 
наявність фахового персоналу по роботі зі споживачами, вмотивованість персоналу, особиста моральна 
відповідальність, розуміння та уважність керівництва на усіх рівнях у закладах, які надають послуги. 
Система зворотного зв’язку націлена не на уникнення скарг чи негативних відгуків від споживачів, а на 
максимальне використання такої інформації з метою покращення роботи закладу та якості надаваних 
ним послуг – розуміння цього саме по собі потребує трансформації підходів до роботи зі споживачами. 
В кожній з цільових категорій установ, охоплених цим Посібником, можна відзначити специфічні 
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потреби та успішні практики, в залежності від характеру послуг та аудиторії споживачів.

Медичні установи

Запровадження системи зворотного зв’язку в медичних закладах України сягає корінням у 50-ті 
роки ХХ сторіччя. З того часу традиційно використовуються досить примітивні методи, такі як скриньки, 
у які кожен може покласти свої скарги на медичний персонал, та книги відгуків і пропозицій. На 
жаль, за останні роки ця система зворотного зв’язку в більшості закладів не отримала необхідного 
розвитку і вдосконалення. Тільки в останні 5-7 років почали запроваджуватись нові форми, в основу 
яких покладено опитування, використання соцмереж та інші сучасні підходи. Проблемою залишається 
створення механізмів використання отриманої інформації для прийняття рішень щодо удосконалення 
роботи закладів. Іншою гострою проблемою залишається потреба в залученні громадськості до 
контролю за якістю роботи закладів. На це орієнтує реформа охорони здоров’я, в якій передбачається 
суттєве підвищення ролі громадськості в роботі нового органу – Національної служби здоров’я та 
створення спостережних рад при медичних закладах. У ході проведення реформи, яка фактично 
розпочалась на первинному рівні в першій половині 2018 року, почалось запровадження вхідного 
індикатора оцінки пацієнтами свого ставлення до послуг окремих сімейних лікарів. Мова йде про те, 
що кожному громадянину надано право вибору сімейного лікаря та укладання із ним угоди щодо 
обслуговування (декларації). Тим самим проявляється безпосередньо зворотній зв’язок від пацієнтів 
до медичного персоналу. Також у ході реформи має бути прийнята низка нових нормативних актів 
стосовно оцінки якості надання послуг.

На думку експертів, головною проблемою при цьому є те, що не створено системного механізму 
залучення громадськості до прийняття рішень щодо виявлених результатів оцінки роботи закладів. Діє 
більше адміністративний підхід, коли ті, кого оцінюють, самі роблять висновки щодо наслідків такого 
оцінювання та вживають заходів щодо покращення своєї діяльності. Зміни до законодавства України 
щодо автономізації, які набули чинності у листопаді 2017 році, зокрема, щодо посилення ролі та 
обов’язковість залучення спостережних рад при медичних закладах до вирішення найбільш важливих 
питань, дозволить зрушити цю проблему у бік позитивного вирішення. 

Заклади з надання соціальних послуг 

В Україні соціальне обслуговування та соціальні послуги громадянам надаються через систему 
спеціалізованих закладів, головне місце серед яких займають підрозділи територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в структурі яких можуть утворюватися: 
відділення (соціальної допомоги вдома; денного перебування; стаціонарного догляду для постійного 
або тимчасового проживання; організації надання адресної натуральної та грошової допомоги) та 
інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам. Зміст, обсяг, 
умови та порядок надання соціальних послуг, показники їх якості для суб’єктів усіх форм власності, які 
надають ці послуги, регламентуються державними стандартами. Наявність міцної законодавчої бази, 
на відміну від законодавства у сфері охорони здоров’я, де процес стандартизації знаходиться далеко не 
на завершальній стадії, дозволяє застосовувати систему зворотного зв’язку більш чітко і обґрунтовано. 

У світовій практиці вважається, що при наданні соціальних послуг відбувається більш гостре 
реагування клієнтів на якість таких послуг, оскільки ці клієнти належать до груп населення, що постійно 
знаходяться у важких життєвих умовах. Враховуючи відносно постійний контингент отримувачів 
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соціальних послуг та високий рівень стандартизації цих послуг, було б доцільно розробити на 
рівні Міністерства соціальної політики нормативний акт, який би регулював оцінку через систему 
зворотного зв’язку та визначав головні чинники використання такого механізму у своїй сфері відносин. 
Також бажано прописати базові норми щодо системи зворотного зв’язку та реагування на відгуки та 
побажання громадян з боку як самих закладів, так і громадськості у новому законі «Про соціальні 
послуги», який був прийнятий в березні минулого року у першому читанні, й у найближчий час має 
бути підготовлений із усіма правками для розгляду у другому читанні.

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

Зважаючи на динамічний і стрімкий розвиток мережі ЦНАПів по всій території України, налагодження 
в цих установах систем зворотного зв’язку є процесом з самого початку інтегрованим в новостворений 
концепт надання державних послуг. Можна відзначити, що в українських ЦНАПах використовують 
досить широке коло інструментів систем зворотного зв’язку. Це як інтерактивні (електронне опитування, 
надання відгуків/рекомендацій на електронну пошту, телефонні лінії, спеціальні он-лайн форми), так 
і очні механізми (пряме опитування, книги і скриньки скарг та пропозицій, скриньки для оцінки якості 
послуги). 

Розглянуті історії успіху серед впроваджених систем зворотного зв’язку в ЦНАПах у Вінниці та 
Івано-Франківську. Ці системи належать до змішаного типу (оскільки використовують колективний та 
індивідуальний збір інформації разом зі збором інформації з додаткових джерел) та демонструють 
високий рівень застосування сучасних електронних технологій.

Аналіз найкращого досвіду впровадження систем зворотного зв’язку в центрах надання 
адміністративних послуг свідчить, що крім традиційних форм збору інформації зворотного зв’язку, таких 
як книги відгуків та пропозицій, скриньки звернень та пропозицій, звернення на прийомі у керівника 
установи, ЦНАПами активно застосовуються сучасні технологічні рішення для організації  зворотного 
зв’язку зі своїми споживачами. В ЦНАПах, з метою отримання інформації використовуються, серед 
іншого: анкетування, у тому числі з використанням спеціальних сервісів, соціологічні дослідження, 
аналіз соціальних мереж. Наразі відсутні автоматизовані системи прийняття рішень за результатами 
отриманої інформації зворотного зв’язку, хоча все більшого поширення набувають інструменти аналізу 
такої інформації. Електронні системи керування чергою, електронного документообороту, електронні 
сервіси соціальних мереж забезпечують зацікавлені сторони різноманітною інформацією в розрізі 
безлічі критеріїв. Прийняття рішень щодо поліпшення якості послуг, розширення їхнього переліку, 
вирішення конфліктних ситуацій відбувається за внутрішніми процедурами кожної окремої установи 
та залишається прерогативою керівництва, що залишає великий простір для розвитку. 

Центри та територіальні бюро правової допомоги

Із прийняттям у 2011 році Закону України «Про безоплатну правову допомогу» було сформовано 
нормативно-правову базу для створення системи надання безоплатної правової допомоги. З 1 січня 
2013 року безоплатна вторинна правова допомога надається у кримінальному процесі, забезпечуючи 
доступ до правосуддя у середньому 70 тис. підозрюваним та обвинуваченим щорічно. З 1 липня 
2015 року 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надають 
безоплатну первинну та вторинну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах, 
відкрились в обласних, районних центрах та столиці. У 2016 році понад 400 бюро правової допомоги, 
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які надають безоплатну первинну правову допомогу відкрились у сільських районах та малих містах 
України. У цьому розділі продемонстровано найкращі приклади функціонування центрів правової 
допомоги з тих, що наразі діють в Україні. Система надання безоплатної правової допомоги є одним із 
флагманів реформ Міністерства юстиції Україні, і потрібно зважати на те, що вона поки що триває. Як 
свідчить огляд Інтернет ресурсів, до Координаційного центру надходить дуже велика кількість скарг 
щодо роботи регіональних та місцевих центрів. Втім, реагування на ці скарги є закритим і здійснюється 
в індивідуальному порядку. Загалом, сама система зворотного зв’язку присутня, але потребує 
подальшого вдосконалення, оскільки, як зазначають самі працівники, є недостатньо ефективною.

Водночас, законодавчо не визначені критерії оцінки діяльності самих працівників та критерії 
ефективності системи в цілому. Окрім того, залучені адвокати на договірних основах для надання 
безоплатної правової допомоги мають подвійний статус, оскільки з однієї сторони – вони виконують 
функції держави щодо надання безоплатної правової допомоги за кошти державного бюджету, але 
якість їхньої допомоги в рамках системи практично не піддається моніторингу, адже адвокати захищені 
ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Це створює певні репутаційні складнощі, оскільки якість 
діяльності адвокатів безпосередньо впливає на сприйняття системи БПД в цілому. Також, є проблеми з 
реєстрацією клієнтів та відслідковуванням впливу надання БПД на життя людей. Крім того, залишається 
невирішеною проблема раціонального витрачання коштів: система є державною і фінансується з 
державного бюджету, однак індикатори ефективності витрачання конкретної суми коштів не розроблені 
і не обліковуються, тобто наразі неможливо визначити, чи сама система економить кошти людям.

Громадські бібліотеки 

На сучасному етапі відбувається зміна моделі діяльності публічних бібліотек, стрімкий розвиток 
інформаційних технологій зумовлює інноваційні перетворення в усіх сферах людської діяльності, 
що потребує оперативного доступу до необхідної інформації. За таких умов бібліотекам необхідно 
враховувати потреби поточних та потенційних споживачів їхніх послуг, чітко реагувати на зміну 
кон’юнктури своєї сфери, зумовленої технологічними трансформаціями в світі. При цьому, варто 
зважати на те, що в залежності від розташування, розміру закладу, віку охоплюваних читачів, 
інноваційної спроможності команди закладу залежить чи виживуть у вирі технологічних перевтілень 
бібліотеки, але вже у новій подобі – більше громадські й комунікаційні хаби, ніж сховища друкованих і 
цифрових матеріалів. Зважаючи на велику кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні, у бібліотек 
є великий потенціал перетворення у публічні центри, що надають комплексну підтримку особам, що 
опинились у скрутних життєвих обставинах, і допомагають їм успішно інтегруватись у громадах. У 
межах, визначених їхніми статутами, бібліотеки мають право самостійно визначати зміст, напрями та 
форми своєї діяльності. Тільки налагодивши сталу та дієву систему комунікацій, бібліотеки зможуть 
визначити ці напрями та форми діяльності, щоб зберегти та розширити коло своїх послуг, а відтак, і 
споживачів. 

Вже зараз для багатьох бібліотек саме вивчення відгуків своїх читачів та налагодження ефективної 
комунікації з ними стало підґрунтям для перетворення у соціально-культурні осередки активного 
громадянського простору в своїх населених пунктах. 

Аналіз досвіду впровадження систем зворотного зв’язку в громадських бібліотеках засвідчив, що 
здебільшого повномасштабні дослідження інформації зворотного зв’язку та якості наданих послуг, 
що направлені на розвиток бібліотечного обслуговування, проводяться в межах науково-дослідної 
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роботи великими обласними науковими бібліотеками. Натомість, менші бібліотеки долучаються 
до соціологічних досліджень, що проводяться на рівні області чи держави. Бібліотеками для збору 
інформації зворотного зв’язку організовуються скриньки звернень та пропозицій, ведення книг відгуків 
та пропозицій, разом з тим, все більшого застосування набувають інструменти отримання зворотного 
зв’язку із застосуванням сучасних технологічних рішень. Бібліотеки активно застосовують соціальні 
мережі не тільки для інформування зацікавлених сторін про свою діяльність, а й для отримання 
відгуків та пропозицій. Важливо, що для розповсюдження інформації про свою діяльність та з метою 
надання методичної допомоги працівникам бібліотечної сфери, бібліотеки ведуть власні спеціалізовані 
блоги, які технічно вирішені у звичний для соціальних медіа спосіб: відкрита можливість обговорення 
розміщених матеріалів онлайн. 

Разом з тим, відсутній комплексний підхід до організації системи зворотного зв’язку. Різноманітні 
соціологічні дослідження, які проводяться бібліотеками чи у яких вони приймають участь, можуть 
забезпечити необхідною інформацією щодо задоволення споживачів послугами, проте без 
функціонуючого механізму аналізу отриманої інформації, налагодженого процесу прийняття рішення 
за результатами проведеного аналізу покращити якість задоволення потреб споживачів у доступі до 
інформації та обслуговуванні навряд чи буде можливим.

Громадські організації 

Громадський сектор України вступив у пору свого розквіту саме в найбільш складні часи новітньої 
історії держави – військової агресії та окупації частини її території сепаратистами. І українська, і 
міжнародна спільнота відзначає піднесення громадської активності в країні. Тому недивно, що де в 
чому громадські та благодійні організації стають прямими конкурентами бюджетним установам, які 
традиційно були монополістами у наданні великої кількості послуг населенню. Часто саме громадський 
сектор та волонтери реагують на потреби населення, і особливо, внутрішньо переміщених осіб, скоріше 
і оперативніше, ніж державні організації. Не в останню чергу це відбувається через прямий вхід ємної 
інформації про запит населення на певні послуги до надавачів цих послуг, минаючи бюрократичні 
перетинки жорстких процедур бюджетних закладів. Нижче розглянемо найбільш вдалі підходи до 
організації систем зворотного зв’язку в громадських організаціях, які надають послуги населенню. 
Наголошуємо, що тут ефективність системи зворотного зв’язку не прописана жорстко процедурами, 
не відпрацьована декадами, а все ж працює – завдяки надзвичайно високій мотивації персоналу, 
об’єднаного місією та метою діяльності, в основі яких лежить покращення якості життя людей.

Впровадження систем зворотного зв’язку в організаціях громадського сектору є довільним і 
підпорядкованим конкретним цілям і місії організацій. В невеликих громадських організаціях майже 
всі функції забезпечення зворотного зв’язку виконує керівник (за винятком збору інформації, яким 
переважно займаються діловод або секретар). В громадських організаціях зі штатом більше 10 
осіб, зазвичай обробкою інформації зворотного зв’язку займаються фахівці у тій сфері, стосовно 
якої надходить відгук від клієнта, при цьому рішення та звітування перед громадськістю все одно 
реалізуються керівництвом організації. Оскільки всі працюють на результат, то напрацювання процедур 
залишається дуже часто вторинним елементом. Особливо, коли мова йде про системність і певну 
періодичність відслідковування задоволеності якістю послуг.
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Електронні системи зворотного зв’язку в Україні в установах та організаціях, які надають медичні, 
соціальні, юридичні та інші послуги населенню 

Світ зазнає істотних технологічних трансформацій, що є революційними за суттю та позначаються на 
впровадженні цифрових технологій у всіх сферах соціально-економічного життя суспільства. Цифрова 
економіка функціонує з використанням все більшої кількості та широкого розмаїття електронних 
рішень та інструментів. У тому, що стосується бізнесу, орієнтованого на широкого споживача, та 
сектору соціальних послуг, це передусім стосується процесів управління відносинами зі споживачами. 
Великим компонентом системи управління відносинами зі споживачами є системи зворотного 
зв’язку, інтегровані та налаштовані у такий спосіб, щоб покращити якість надання споживачам послуг. 
Традиційні системи зворотного зв’язку (на кшталт паперових опитувальників споживачів, телефонного 
опитування цільової аудиторії, персональних листів тощо) є персоналізованими, а відтак більш 
показовими і точними, проте водночас вони вимагають більших затрат на отримання та обробку 
інформації. Це означає, що зростає час, необхідний для збору даних та їхньої обробки, а також кількість 
фахівців, залучених до оцифрування, обробки та внесення в систему даних систем зворотного зв’язку. 
Електронні системи зворотного зв’язку дозволяють істотно прискорити та здешевити ці процеси. Це 
особливо важливо для державних, комунальних та громадських установ й організацій, які надають 
послуги населенню.

Серед усіх цифрових підходів, які є частиною систем зворотного зв’язку для таких установ і 
організацій, найбільшою популярністю користуються такі: інструменти зворотного зв’язку на веб-сайті, 
інструменти зворотного зв’язку формату краудсорсингу, інструменти опитування онлайн, зворотний 
зв’язок на платформах соціальних медіа, активність зворотного зв’язку, вбудована в програмне 
забезпечення, активність на веб-сайті (спливаючі віконця, онлайн-помічники тощо). В цілому, можна 
відзначити, що ці та інші електронні інструменти дозволяють створити пристосовані для потреб кожної 
установи чи організації для проведення оглядів, опитувань, тестів та рейтингів через використання 
запитань з заданими варіантами відповідей, рангових переліків,  голосувань, матричних форм та 
сегментів для подання відгуку у довільній текстовій формі. Отже, забезпечується прискорення темпів 
збирання інформації і її обсяги, проте залишається ще необхідність забезпечення автоматизованої 
обробки цієї інформації та залучення максимальної кількості цільової аудиторії. 

Для установ та організацій, що надають послуги у висококонкурентному середовищі, важливо 
розуміти, що їхніми єдиними «босами» є саме споживачі. Тому з точки зору забезпечення якості 
отримуваної інформації, таким організаціям важливо надати своїм споживачам можливість 
висловити свою думку про надані послуги чи про потребу в послугах, які не надаються, у найбільш 
зручній для них формі – в цифровому середовищі це можливість відреагувати у вигляді текстового 
повідомлення у довільній формі. Повертаючись до державних та комунальних установ, зрозуміло, 
що це вимагає тих ресурсів, якими установи просто не володіють або володіють в недостатній 
кількості, адже індивідуальний розгляд кожного такого довільного тексту вимагає додаткової фахової 
роботи персоналу установи. Насправді, електронні інструменти зворотного зв’язку для державних 
та комунальних установ мають набути широкого поширення найближчим часом, адже їх можна 
комбінувати у будь-якому наборі компонентів, виходячи з наявних ресурсів та потреб самої установи в 
обсязі інформації зворотного зв’язку. Так звані «кастомні» електронні рішення для забезпечення збору 
та аналізу інформації зворотного зв’язку давно успішно використовуються і в установах та організаціях, 
що надають послуги населенню в Україні. 



15

Широке розповсюдження мобільних засобів комунікацій, доступність як стаціонарного, так і 
мобільного високошвидкісного Інтернету, наявність безкоштовних соціальних Інтернет сервісів з 
великою кількістю користувачів, включаючи поточних та потенційних споживачів проаналізованих 
установ, наявність у даних сервісів зручних інструментів для організації зворотного зв’язку і базових 
досліджень суспільної думки – все це робить соціальні медіа ідеальним інструментом для організації 
зворотного зв’язку у зручному для споживача  інформаційному середовищі. Але соціальні Інтернет-
сервіси не є приватними, і вся інформація, що через них проходить, стає власністю його власника. Тому, 
як ми бачимо на прикладі центрів адміністративних послуг, для організації приватного зворотного 
зв’язку використовуються засоби на стороні організації, такі як особисті кабінети з відповідною 
функцією. В епоху розквіту соціальних медіа максимальне охоплення цільової аудиторії (як наявної, 
так і потенційної) можливе тільки за умови інтенсивного використання електронних інструментів, 
активної присутності в соціальних мережах, інтегрування електронних засобів зворотного зв’язку в 
цілісну систему зворотного зв’язку, створену в установі. Водночас, все більше споживачів користуються 
мобільними приладами зі швидким доступом до Інтернет, і більшу кількість операцій здійснюють 
радше через них, ніж за допомогою стаціонарних комп’ютерів чи ноутбуків. Оскільки саме соціальні 
медіа надають найзручніші мобільні інструменти для спілкування та зворотного зв’язку, основну увагу 
варто приділяти саме їм.

1.3. Законодавство, яке регулює діяльність установ щодо впровадження та забезпечення 
функціонування систем зворотного зв’язку

Державні та комунальні установи в своїй діяльності мають керуватися приписами чинного 
законодавства України. На сьогодні не забезпечено окремого системного підходу чи загальних 
стандартів надання публічних послуг населенню та забезпечення належного зворотного зв’язку зі 
споживачем. Загалом, право громадян звертатися зі зверненнями забезпечується основним законом 
держави та декількома наведеними нижче спеціальними законами. 

У кожній з охоплених цим Посібником сфер можна також виділити деякі нормативно-правові 
акти, які з тією чи іншою мірою реагують здійснення зворотного зв’язку в процесі надання послуг 
населенню. Нижче наведено перелік актів законодавства, положень яких необхідно дотримуватись 
під час запровадження систем зворотного зв’язку у будь-яких закладах.

Наскрізне законодавство:

● Конституція України – в частині визначення права на індивідуальні та колективні звернення до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, 
що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

●  ЗУ «Про звернення громадян»

● Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з 
діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в 
засобах масової інформації»

● Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження класифікатора 
звернень громадян»
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● Стандарт EN ISO 9001:2008

● Стандарт EN ISO/IEC 27001:201

Сфера надання медичних послуг: 

Відповідно до положень Наказу МОЗ № 752 визначені організаційні технології контролю якості та 
адаптації до сфери охорони здоров’я, а саме:  зовнішній і внутрішній, самооцінка медичних працівників, 
експертна оцінка, клінічний аудит, моніторинг системи індикаторів. В той же час, в цих нормативних 
актах не приділено уваги зворотному зв’язку, використанню опитування та контактів із пацієнтами.

● Наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. № 752 «Про порядок контролю якості медичної допомоги» 
(щодо видів, форм і складових контролю якості) 

● Наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. № 751 «Про створення та впровадження медико- технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров‘я України»

● Наказ МОЗ України від 11.09.2013 № 795 «Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної 
допомоги»

● Наказ МОЗ України від 05.02.2016  № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості 
надання медичної допомоги та медичного обслуговування» 

Сфера соціального захисту: 

Діяльність закладів надання соціальних послуг регулюється ЗУ «Про соціальні послуги». 
Відповідними державними стандартами визначено зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальних 
послуг, а також показники їх якості для суб’єктів усіх форм власності, які надають ці послуги.

● ЗУ «Про соціальні послуги»

● ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»

● ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»

● Державні стандарти надання соціальних послуг, затверджені відповідними наказами Міністерства 
соціальної політики України, а саме: Державний стандарт догляду вдома, Державний стандарт денного 
догляду, Державний стандарт надання притулку бездомним особам, Державний стандарт соціальної 
інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, Державний стандарт соціальної адаптації, Державний стандарт 
соціальної послуги консультування, Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів, 
Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування 
чи не набули такої здатності, Державний стандарт паліативного догляду, Державний стандарт 
соціальної послуги кризового та екстреного втручання, Державний стандарт соціальної послуги 
посередництва (медіації), Державний стандарт надання соціальних послуг особам, які постраждали 
від торгівлі людьми, Державний стандарт підтриманого проживання бездомних осіб, Державний 
стандарт соціальної послуги профілактики, тощо. 

Сфера надання адміністративних послуг: 

Діяльність центрів надання адміністративних послуг врегульована достатньо послідовно, зважаючи 
на знаходження цих установ у фокусі реформи децентралізації. В контексті цього Посібника особливої 
уваги заслуговує Стандарт якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг.
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● ЗУ «Про адміністративні послуги» 

● Постанова Кабінету Міністрів від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення 
про центр надання адміністративних послуг»

● Розпорядження Кабінету Міністрів від 15.02.2006 р. № 90-р  «Про схвалення Концепції розвитку 
системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади»

● Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних 
послугСтандарт ДСТУ КО 9000:2015 (КО 9000:2015, ГОТ)

Сфера надання правової допомоги:

Реформа системи надання правової допомоги є однією з флагманських програм Міністерства юстиції 
України, яка націлена на докорінну зміну підходів до обслуговування громадян щодо забезпечення 
їх правовими консультаціями та допомогою. Реформа триває, до чинного законодавства періодично 
вносяться зміни, які різним чином впливають на ефективність діяльності центрів правової допомоги. 
Базовим законодавством рекомендовано вважати такі нормативно-правові акти:

● ЗУ «Про безоплатну правову допомогу»

● ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

● Наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2017 № 4125/5 «Про затвердження Стандартів 
якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах 
та представництва у кримінальному процесі»

● Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012  № 967/5 «Про затвердження Положення про 
центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги»

● Наказ Міністерства юстиції України від 09.06.2017  № 149 «Про затвердження Типових положень 
про структурні підрозділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги»

Крім того, запроваджено низку внутрішніх правил та процедур, якими регламентується діяльність, 
права та обов’язки працівників системи щодо реагування на скарги і пропозиції, а також щодо 
відслідковування якості надання безоплатної правової допомоги. 

Сфера діяльності бібліотек, будинків культури, хабів:

Особливості діяльності бібліотек та закладів культурного спрямування здебільшого регулюються 
наведеними нижче нормативно-правовими актами:

● ЗУ «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

● ЗУ «Про культуру»

● Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 219-р «Про схвалення Стратегії 
розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого 
розвитку України»
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Цей Посібник надає рекомендації керівництву та персоналу закладів усіх категорій на їхньому 
шляху до встановлення системи зворотного зв’язку. У той же час, цей Посібник не має на меті створення 
шаблонної інструкції чи жорсткої рамки для установ, а також не передбачає створення універсального 
підходу, який влаштує абсолютно усі заклади. Зважаючи на унікальність та несхожість послуг, які 
надаються державними і комунальними закладами та громадськими організаціями, застосовуватися 
будуть різні підходи та процедури. 

Оптимальна система зворотнього зв'язку для закладу будь-якого типу передбачає структуру, яка 
складається з процесів, направлених на:

Нульовою відміткою запровадження системи зворотного зв’язку є момент прийняття керівником 
закладу рішення про це. На цьому етапі важливими є два процеси. По-перше, прийняття установчого 
документа (або внесення необхідних змін до відповідних наявних внутрішніх актів, в яких визначено 
основні засади та принципи зворотного зв’язку для цього закладу. По-друге, вжиття заходів 
щодо дотримання 10 правил успішної системи зворотного зв’язку (детальніше в підрозділі 2.3. 
цього Посібника), що означає вдосконалення ціннісної бази закладу. Після цього рекомендовано 
імплементувати наведену нижче чотирьох компонентну структуру системи загального зв’язку з 
основними процесами. В залежності від своїх потреб, заклад може доповнювати наведені нижче 
процеси комплексом додаткових дій. 

2. Запровадження системи зворотного зв’язку

збір інформації 
зворотного зв'язку

обробку та 
аналіз інформації 

зворотного зв'язку

прийняття на основі 
інформації зворотного 

зв'язку рішень

звітування про прийняті 
рішення на основі   

інформації зворотного 
зв'язку

№ Компонент структури Основні процеси Допоміжний процес 
(в разі необхідності)

1 Збір інформації 
зворотного зв’язку

• Визначення переліку осіб, 
відповідальних за збір інформації 
зворотного зв’язку 

• Встановлення переліку джерел 
інформації зворотного зв’язку, які 
використовуватиме заклад

• Визначення порядку та 
періодичності збору інформації 
зворотного зв’язку 

• Забезпечення споживачів 
інформацією про наявні канали 
зворотного зв’язку з установою

Прийняття локального акту або 
актів, які фіксують ці рішення
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№ Компонент структури Основні процеси Допоміжний процес 
(в разі необхідності)

1 Збір інформації 
зворотного зв’язку

• Виконання прийнятих процедур 
щодо збору інформації зворотного 
зв’язку вповноваженими на те 
особами

Службова діяльність персоналу

2
Обробка та аналіз 
інформації зворотного 
зв’язку

• Визначення переліку осіб, 
відповідальних за обробку та аналіз 
інформації зворотного зв’язку

• Реєстрація інформації зворотного 
зв’язку

• Верифікація інформації зворотного 
зв’язку

• Аналіз та обробка інформації 
зворотного зв’язку

Прийняття локального акту 
який фіксує призначення цих 
осіб

Службова діяльність персоналу

Службова діяльність персоналу

Службова діяльність персоналу

3
Прийняття рішень 
на основі інформації 
зворотного зв’язку

• Визначення переліку осіб, 
відповідальних за прийняття рішень 
на основі інформації зворотного 
зв’язку

• Розгляд інформації, підготовка 
проекту рішення та прийняття 
рішення на основі інформації 
зворотного зв’язку, згідно з 
внутрішніми процедурами закладу

• Здійснення контролю за реалізацією 
рішення на основі інформації 
зворотного зв’язку, якщо це 
стосується діяльності закладу

Прийняття локального акту, 
який фіксує призначення цих 
осіб

Службова діяльність персоналу

Службова діяльність персоналу

4

Звітування про рішення, 
прийняті на основі 
інформації зворотного 
зв’язку

• Визначення переліку осіб, 
відповідальних за звітування 
про рішення, прийняті на основі 
інформації зворотного зв’язку

• Забезпечення доведення до 
відома персоналу рішення на основі 
інформації зворотного зв’язку, 
якщо таке рішення стосується 
безпосередньо діяльності закладу чи 
його персоналу

• Забезпечення індивідуального 
звітування перед споживачами

• Забезпечення публічного звітування 
про рішення, прийняті на основі 
інформації зворотного зв’язку 

• Забезпечення співпраці зі ЗМІ

Прийняття локального акту 
який фіксує призначення цих 
осіб

Службова діяльність персоналу

Службова діяльність персоналу

Службова діяльність персоналу

Службова діяльність персоналу
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Практика сталого і далекоглядного 
адміністрування (+) Практика казуального адміністрування (-)

Зворотній зв’язок забезпечується керівником, 
заступником керівника та не менше, ніж двома 
особами адміністративного персоналу.

Всі функції системи зворотного зв’язку 
сконцентровані у повноваженнях та поточній 
діяльності керівника.

У разі обмеженості кадрових ресурсів закладу, 
залучаються зовнішні експерти, аутсорс, волонтери, 
в межах, не заборонених чинним законодавством.

У разі обмеженості кадрових ресурсів, відмова 
від тих чи інших компонентів системи зворотного 
зв’язку з метою економії ресурсів.

Наявність в закладі чіткого стратегічного плану дій 
та річних планів діяльності з чіткими календарними 
межами, індикаторами досягнення цілей та 
вимогами до моніторингу і звітування про роботу 
системи зворотного зв’язку в закладі.

Наявність тільки загальних положень (наприклад, 
в установчих документах закладу) про організацію 
діяльності щодо забезпечення зворотного зв’язку.

Для кожного компонента системи зворотного 
зв’язку розроблено покроковий посібник для 
персоналу закладу. Якщо необхідно, персонал 
отримує фаховий інструктаж та навчання.

 Наявність тільки посадових інструкцій.

У закладі застосовується класифікація видів звернень 
громадян в порядку надання зворотного зв’язку, яка 
дозволяє окремо працювати з серйозними скаргами 
на роботу закладу чи працівників.

Уніфікована процедура розгляду всіх видів звернень 
громадян.

Створення спеціального комітету/лави/комісії для 
розгляду серйозними скаргами на роботу закладу 
чи працівників та прийняття рішень стосовно них.

Прийняття одноосібного рішення керівника щодо 
реагування на всі види звернень споживачів послуг.

2.1. Вимоги до внутрішніх нормативних актів, які регулюють систему зворотного зв’язку

В кожному випадку керівництво закладу або організації при реалізації рішень зворотного зв’язку має 
керуватися чинним законодавством, внутрішніми установчими документами (Положенням, Статутом, 
Регламентом, тощо) та наказами, розпорядженнями та іншими внутрішніми актами. Важливо, щоб 
засади реалізації системи зворотного зв’язку були закріплені в установчих документах закладу разом 
з правами, обов’язками та відповідальністю посадових осіб щодо забезпечення зворотного зв’язку. 

Разом з тим, організаційна структура кожного закладу повинна чітко демонструвати структурні 
підрозділи, кількість осіб, відповідальних за забезпечення зворотного зв’язку, та їхні посади. Кількість 
відповідальних осіб визначається в залежності від кількості персоналу закладу. В ЦНАПах невеликих 
населених пунктів їх може бути загалом до 4-5 осіб, у той час як адміністративний персонал великої 
лікарні чи бібліотеки буде значно більшим. 

За відсутності чітких вимог законодавства, нормальною практикою для закладів повинно стати 
добровільне і свідоме запровадження високих стандартів обслуговування споживачів і самостійне 
визначення своєї верхньої планки соціальної відповідальності перед суспільством, якому вони 
служать.  Заклади мають формувати ці стандарти, доповнюючи свій установчий документ низкою 
локальних актів для детального наповнення функціоналу усіх задіяних в системі осіб. Нижче наведено 
рекомендовані рівні локального регулювання роботи системи загального зв’язку.
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Рекомендовані дії закладу, які мають бути 
врегульовані на рівні установчих документів

(Статут, Положення, Регламент)

Рекомендовані дії закладу, які мають бути 
врегульовані на рівні локальних актів

(накази, розпорядження, посадові інструкції, 
методичні настанови, посібники, робочі 

інструкції)

Заклад здійснює контроль якості надання послуг 
з використання доступних для цього методів та 
інструментів.

Локальними актами має бути затверджено: 
мінімальні стандарти якості надання послуг, 
методологія оцінки якості надання послуг, 
методологія здійснення зворотного зв’язку.

З метою контролю за якістю обслуговування та 
забезпечення зворотного зв’язку в закладі можуть 
створюватись тимчасові дорадчі органи.

Локальними актами має бути затверджено: 
положення про тимчасові дорадчі органи, комісії, 
які здійснюють повноваження щодо реалізації 
зворотного зв’язку.

Керівник закладу відповідає за організацію системи 
зворотного зв’язку, в тому числі, але не виключно, 
сприяє отриманню інформації від споживачів про 
якість наданих в центрі послуг, організовує процес 
щорічного аналізу зауважень та пропозицій та 
вживає відповідні заходи

Локальними актами має бути затверджено: 
посадові інструкції керівника та всіх залучених до 
системи зворотного зв’язку працівників (з чітким 
викладенням функцій, наприклад:  «забезпечує облік 
інформації зворотного зв’язку, її систематизацію 
та подання на розгляд керівництву», «здійснює 
моніторинг сторінок установи в соціальних мережах, 
надає відповіді на інформаційні повідомлення або 
супроводжує адресата до моменту задоволення 
його інформаційного запиту»), методологія 
збору інформації зворотного зв’язку, аналізу 
зауважень та пропозицій, прийняття рішень та 
звітування, внутрішній етичний та професійний 
кодекси організації, посібник з вирішення типових 
проблемних ситуацій, тощо.

Заклад регулярно звітує про свою діяльність перед 
громадськістю, у тому числі щодо оцінки якості 
обслуговування.

Локальними актами має бути затверджено: 
план звітування, періодичні звіти закладу згідно 
зазначеного плану.

Заклад аналізує стан обслуговування на території 
закріпленого за ним регіону/дільниці/населеного 
пункта.

Локальними актами має бути затверджено: 
методологія та процедури аналізу стану 
обслуговування на території закріпленого за ним 
регіону/дільниці/населеного пункта.

Заклад планує свою діяльність з урахуванням потреб 
споживачів.

Локальними актами має бути затверджено: 
стратегічні та операційні плани діяльності, 
календарні графіки діяльності та активності.

Заклад звітує про свою діяльність перед вищими 
стурктурами, яким він підпорядкований, та 
громадськістю.

Локальними актами має бути затверджено: форма, 
періодичність та процедура звітності.
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Локальні нормативні акти, що регулюють функціонування системи зворотного зв’язку розрізняють 
за суб’єктом їхнього прийняття, що важливо в секторі державних та муніципальних установ. Так, 
потрібно розуміти, які рішення в межах функціонування системи зворотного зв’язку приймають самі 
заклади, а які віднесені до виключної компетенції органів та установ, яким ці заклади підпорядковані.

2.1.1. Внутрішні нормативні акти установ

Положення про заклад: 

В положенні про заклад мають бути врегульовані наступні питання:

● повноваження, права та обов’язки зазначених осіб та/або підрозділів;

● графіки щорічної діяльності закладу із забезпечення функціонування системи зворотного зв’язку;

● порядок взаємодії між відповідальними особами та підрозділами;

● порядок роботи  і прийняття рішень чи проектів рішень відповідальних осіб та/або підрозділів;

● порядок здійснення контролю за роботою відповідальних осіб та підрозділів;

● визначення особи, що очолює систему зворотного зв’язку в закладі;

● порядок внесення змін до наказу по закладу;

● процедура винесення рішень на основі інформації зворотного зв’язку; 

● порядок внесення змін до організаційної структури підрозділів, які мають повноваження в межах  
системи зворотного зв’язку (ліквідація підрозділу або посади, об’єднання, реорганізація, тощо);

● порядок створення спеціальних тимчасових органів (робочі групи, комісії, експертні ради, тощо);

● виконання певних робіт (надання додаткових або повторних послуг, проведення консультацій, 
здійснення процедур, тощо).

Наказ по закладу:

Наказ по закладу видає керівник закладу або особа, що виконує його обов’язки. Наказ 
оприлюднюється на сайті закладу та вивішується на дошці оголошень в приміщенні закладу.

Для забезпечення системи зворотного зв'язку кожен заклад повинен прийняти розпорядчий 
документ у вигляді наказу, в якому визначити правові та організаційні засади функціонування цієї 
системи, повноваження, обов’язки та взаємовідносини між структурними підрозділами та окремими 
посадовими особами. Мінімальні обов’язкові елементи такого наказу:  

● мета та головні напрямки діяльності закладу щодо забезпечення зворотного зв’язку зі 
споживачами своїх послуг;

● призначення відповідальних осіб та підрозділів за отримання інформації зворотного зв’язку, 
обробку цієї інформації, підготовку пропозицій щодо реагування на отриману інформацію.

Розпорядження: 

Розпорядження можуть прийматись керівником закладу або особами, відповідальними за 
забезпечення системи зворотного зв’язку в разі, якщо таким особам делеговано ці обов’язки відповідно 
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до чинного законодавства та установчих документів закладу. Розпорядження приймаються з метою:

● організації поточної діяльності в межах системи зворотного зв’язку – призначення засідань 
робочих груп чи комісій, проведення окремих спеціальних заходів; 

● залучення для виконання певних функцій на тимчасових засадах окремих осіб чи структурних 
підрозділів, не визначених наказом по закладу;

● додаткового виділення ресурсів та матеріально-технічного забезпечення системи зворотного 
зв’язку;

● тимчасових змін у системі поточного контролю за відповідною діяльністю;

● інші питання розпорядчого характеру.

Окремі доручення:

Окремі доручення приймаються для конкретного та як правило, разового врегулювання специфічних 
питань, що виникли в процесі аналізу інформації зворотного зв’язку та реагування на неї. Обов’язкові 
елементи доручення: сутність завдання, термін виконання, відповідальні особи, особливості, на які 
при виконанні слід звернути увагу.

2.2. Нормативні акти ієрархічно вищих структур, яким підпорядковані заклади

2.2.1. Рішення сесії депутатів місцевої ради

Як правило, рішення сесії депутатів місцевої ради містить доручення органу виконавчої влади щодо 
проведення певних дій, прийняття відповідних рішень або підготовки пропозицій. Рада відповідного 
регіону громади, міста, селища приймає рішення щодо функціонування системи зворотного зв’язку в 
разі:

● запровадження системи зворотного зв’язку в своєму регіоні;

● прийняття конкретного рішення, спрямованого на врегулювання окремих ситуацій, що виникли 
в результаті опрацювання інформації зворотного зв’язку і не можуть бути вирішені на рівні закладу; 

● необхідності звітування посадових осіб виконавчого органу влади в межах системи зворотного 
зв’язку;

● виникнення інших ситуацій, які потребують вирішення саме на цьому рівні.

У разі розгляду цих питань на сесії ради, попередньо відповідальні підрозділи виконавчого органу 
або відповідний заклад готують проект рішення, до якого обов’язково додаються матеріали зворотного 
зв’язку (наприклад, отримана інформація зворотного зв’язку із зазначенням джерела), довідка про 
аналіз стану справ та про оцінку поточної ситуації, висновки експертів, проекти рішень. Відповідальною 
за підготовку цих питань є комісія місцевої ради з питань контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади.

2.2.2. Рішення органу виконавчої влади

Орган виконавчої влади регіону – виконком ОТГ, міста чи селища – приймає рішення стосовно 
організації зв’язку та реагування на зворотній зв’язок щодо:

● створення відповідального органу за організацію та реагування на зворотній зв’язок у разі 
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обґрунтованої необхідності у створенні такого міжгалузевого та міжвідомчого характеру. Наприклад: 
для об’єднання зусиль органів, що відповідають за охорону здоров’я, освіту, соціальні послуги, надання 
адміністративних послуг, тощо;

● виконання рішень та доручень сесії відповідної ради з питань функціонування системи зворотного 
зв’язку;

● розгляду конкретних фактів реагування на інформацію зворотного зв’язку в разі, якщо ці факти 
мають дуже важливе значення для муніципалітету та несуть велике соціальне навантаження;

● виконання доручень та запитів, отриманих у встановленому порядку від ієрархічно вищих органів 
влади, зокрема, Адміністрації Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, 
Рахункової палати, правоохоронних органів, обласних та районних державних адміністрацій;

● заслуховування звітів окремих департаментів та інших підрозділів виконкомів щодо результатів 
їхньої діяльності із забезпечення зворотного зв’язку;

● інших питань, що стосуються системи зворотного зв’язку.

При розгляді зазначених вище питань відповідному департаментові (підрозділу) виконкому або 
відповідній комісії попередньо доручається підготовка матеріалів.

2.2.3. Рішення галузевих департаментів органів виконавчої влади

Рішення галузевих департаментів (підрозділів) органів виконавчої влади, зокрема тих, що 
відповідають за управління охорони здоров’я, надання соціальних послуг, надання адміністративних 
послуг, роботу бібліотек, освіту та інші сфери діяльності в громаді, місті, селищі, в контексті системи 
зворотного зв’язку стосуються наступного:

● створення органу (комісії, групи) для оцінки інформації зворотного зв’язку та реагування на неї у 
галузі або щодо виду діяльності, де цей орган здійснює управлінські або координуючі функції;

● заслуховування підвідомчих закладів з питань забезпечення зворотного зв’язку;

● заслуховування конкретних справ щодо вирішення окремих ситуацій, пов’язаних із аналізом 
інформації зворотного зв’язку;

● інших питань, пов’язаних із забезпеченням функціонування системи зворотного зв’язку.

Зазначені питання готуються для розгляду в установленому порядку спеціально уповноваженими 
працівниками із залученням підвідомчих закладів. У разі потреби, направляється запит іншим 
департаментам (підрозділам) виконавчого органу, які мають безпосереднє відношення до питання, що 
розглядається. У багатьох випадках на засідання запрошуються представники громадських організацій.

Цими рішеннями визначаються заходи, які мають бути вжиті для вирішення проблеми, виявленої 
завдяки системі зворотного зв’язку, створюються відповідні доручення підвідомчим закладам, 
визначаються шляхи та конкретні заходи щодо удосконалення системи зворотного зв’язку в цьому 
галузевому напрямку, надається відповідь із поясненнями ієрархічно вищим інстанціям на направлені 
попередньо листи та запити.
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2.3. Визначення оптимальної системи зворотного зв’язку для кожної категорії установ

В Україні триває потужний процес докорінного реформування всіх галузей економіки, соціального 
життя та державного управління. В умовах частих змін законодавства пересічним громадянам 
нелегко розібратися в нових правилах і умовах отримання послуг. Державні і комунальні заклади, 
так само як і громадські організації, в цей складний перехідний час мають посилити свою уважність 
та готовність допомогти своїм споживачам, навіть якщо це означає вихід за межі своїх внутрішніх 
організаційних положень та процедур. Загальною рекомендацією всім типам установ є впровадження 
більш вимогливих внутрішніх стандартів своєї роботи з клієнтами, ніж передбачено законодавством. 
У такому випадку, негативний вплив будь-яких потенційних змін відповідного законодавства України 
буде нівелюватися високим рівнем відповідальності закладу, який він сам для себе обрав.

Для розуміння стану системи зворотного зв’язку в своєму закладі керівництву варто запровадити 
процедуру регулярної самооцінки, яка дозволить виявити слабкі місця та сильні сторони своєї роботи 
зі споживачами. З цією метою керівникові закладу рекомендовано періодично, але не менше, ніж 
раз на рік, заповнювати контрольні картки (приклади наведено у Додатках до цього Посібника), які 
стосуються як самооцінки самого керівника, так і закладу в цілому. Розділи цього Посібника можуть 
стати основою такої самооцінки для покрокової діагностики стану речей у закладі. 

2.4. Джерела інформації зворотного зв’язку

Кожна установа має сформувати свій перелік джерел інформації зворотного зв’язку, з якими вона 
може ефективно працювати. Від вибору джерел інформації зворотного зв’язку залежить подальша 
організація робочих процесів в закладі. Варто пам’ятати, що обробка індивідуальних особистих 
звернень, письмових звернень та коментарів у соціальних мережах потребує різної кількості годин 
робочого часу та різної кваліфікації персоналу, а також має різну спроможність до автоматизації, а 
відтак, вимагає різного обсягу видатків з бюджету установи. Так, збір та обробка інформації зворотного  
зв’язку на матеріальних носіях, зокрема, паперових анкет та письмових звернень, потребує більшого 
витраченого часу кваліфікованого персоналу, порівняно з особистим прийомом та електронними 
формами отримання інформації від споживачів. Щодо електронних форм, їхньою перевагою є більший 
рівень автоматизації процесів обробки та аналізу. 

Рівень диверсифікованості джерел залежить від вмотивованості керівництва закладу, особливостей 
аудиторії споживачів (вік, чисельність, соціальний статус, рівень громадянської активності), рівня 
технічної оснащеності, наявності кваліфікованого персоналу. У стратегічному відношенні керівництво 
закладу має прагнути до максимального розширення переліку використовуваних джерел інформації, 
згідно з вищезазначеними правилами успішного впровадження системи зворотного зв’язку. 

Пам’ятайте, що кожний з чотирьох базових компонентів системи є критично 
важливим і незамінним.

Якщо встановити 100% наповненості системи зворотного зв’язку, кожний з цих 
компонентів отримає 25% важливих операційних процесів, налагодженість 
яких підтримуєсталість та динамічний розвиток системи зворотного зв’язку.



26

Важливо пам’ятати, що найкращі результати приносить застосування не пасивних процедур збору 
інформації зворотного зв’язку, а партисипативних , які передбачають збір відгуків та інформації за 
ініціативи керівництва установи та споживача послуг. У Додатках до цього Посібника наведено приклади 
анкет, за якими можна здійснювати індивідуальні та колективні опитування цільової аудиторії.

В установі має бути затверджено порядок проведення заходів, спрямованих на отримання 
інформації від споживачів, із зазначенням їхньої періодичності. Наприклад: щорічне опитування 
групи споживачів у кількості 50 осіб у встановлену дату, опитування споживачів на постійній основі за 
допомогою планшетів, надсилання е-мейла з запитом про відгук споживача після кожного випадку 
обслуговування, тощо. Щорічно установам варто переглядати отриману статистику для виявлення 
найбільш показових та популярних серед споживачів джерел інформації зворотного зв’язку. На основі 
цієї статистики керівництво приймає рішення стосовно розширення чи звуження переліку джерел 
інформації в залежності від їхньої виправданості та доцільності.

 Оптимальним для установ всіх типів державного, муніципального та громадського секторів 
можна вважати сполучення пріоритетних і значимих джерел інформації (див. інформацію в таблиці 
нижче); зі зростанням внутрішнього запиту керівництва закладу на інформацію зворотного зв’язку, 
додається робота з другорядними джерелами.

З повагою до традиційних методів збирання даних зворотного зв’язку, технологічний розвиток 
чітко визначає тренди – цифрові рішення: інструменти зворотного зв’язку на веб-сайті, інструменти 
зворотного зв’язку формату краудсорсингу, інструменти опитування онлайн, зворотний зв’язок на 

Індивідуальні:

індивідуальні опитування 
представників цільової аудиторії 
off-line та on-line, анкетування, 
опитування персоналу інших 
установ цього типу, скарги, 
пропозиції та відгуки споживачів 
послуг, інформація, яка надходить 
на гарячі лінії (антикорупційні та 
ті, що відкриті з метою боротьби 

з шахрайством включно)

Колективні:

опитування груп споживачів 
за допомогою дельфійського 
методу (три- або чотириразове 
анкетування   однієї і тієї ж самої 
групи відібраних  опитуваних 
осіб) або тематичних бесід (у 
групі до 10 осіб), опитування 
персоналу установи, спеціальні 
заходи накшталт дня відкритих 

дверей

Альтернативні:

відгуки та коментарі у 
соцмережах, адміністративні 
звіти, довідки, протоколи 
засідань, публікації в засобах 
масової інформації,  звіти за 
результатами інспекцій. Цей тип 
не вимагає прямих контактів 
співробітників установи зі 

споживачами

Керівництво установи має побудувати оптимальну для себе модель збирання інформації, 
комбінуючи джерела таких типів: 
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платформах соціальних медіа, активність зворотного зв’язку, вбудована в програмне забезпечення, 
активність на веб-сайті (спливаючі віконця, онлайн-помічники). Перелік не є виключним, проте навіть 
ці базові електронні компоненти дозволяють закладам підібрати для себе зручний електронний каркас 
опорних джерел інформації зворотного зв’язку, який забезпечує проведення оглядів, опитувань, тестів 
та рейтингів через використання запитань із заданими варіантами відповідей, рангових переліків, 
голосувань, матричних форм та сегментів для подання відгуку у довільній текстовій формі. Перевагою 
електронного каркасу системи зворотного зв’язку є прискорення швидкості збору інформації, 
збільшення обсягів інформації та спроможність до автоматизації обробки зібраних даних. 

 Згідно з проведеними дослідженнями, приблизно 40 % закладів офіційно приділяють увагу 
своїй присутності в Інтернет та соціальних мережах. Багато закладів мають сторінки в соціальних 
мережах, які не є офіційними і адмініструються на добровільних засадах керівництвом закладу. Цей 
факт свідчить одночасно про усвідомлення корисності цих інструментів для системи зворотного зв’язку 
закладу та про відсутність професійного підходу до їхнього використання, що не дозволяє боротися з 
репутаційними ризиками (має бути чітка асоційованість ресурсу з закладом, а також використання 
легітимного домену) та ще низкою інших ризиків, серед іншого, припинення роботи з цими джерелами 
інформації у разі зміни керівництва, адміністрування їх за принципом субсидіарності, неадекватної 
швидкості реагування на інформацію та оновлення контенту. Саме тому, керівництво має подбати 
про запровадження чітких і однозначно виконуваних внутрішніх правил роботи з усіма наявними 
джерелами зворотного зв’язку.

 Під час аналізу електронних систем зворотного зв’язку в установах та організаціях України, 
які надають медичні, соціальні, юридичні та інші послуги населенню, було відзначено веб-портал 
адміністративних послуг міста Київ, а також рішення Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. 
Короленка та Національного палацу мистецтв «Україна» як найбільш релевантні приклади. Результати 
їхнього співставлення наведено у таблиці нижче.

 Причиною більш інтенсивного використання комунікаційних платформ та соціальних медіа є 
сукупність таких факторів, як широке розповсюдження мобільних засобів комунікацій, доступність 
як стаціонарного, так і мобільного високошвидкісного Інтернету, наявність безкоштовних соціальних 
Інтернет сервісів з великою кількістю користувачів, включаючи поточних та потенційних споживачів 
проаналізованих установ, наявність у даних сервісів зручних інструментів для організації зворотного 
зв’язку і базових досліджень суспільної думки.

 Втім, варто пам’ятати, що очевидні переваги електронних рішень систем зворотного зв’язку 
часто можуть супроводжуватись недоліками. Так, соціальні медіа є ідеальним інструментом для 
організації зворотного зв’язку у зручному для споживача в інформаційному середовищі. Але соціальні 
Інтернет-сервіси не є приватними, і вся інформація, що через них проходить, стає власністю власника 
такого сервісу. Тому, як ми бачимо на прикладі центрів адміністративних послуг, для організації 
приватного зворотного зв’язку використовуються засоби на сторінці організації, такі як особисті 
кабінети з відповідною функцією.
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Пріоритетне Особисте звернення споживача За допомогою книг та скриньок відгуків 
і пропозицій, на особистому прийомі, 
по прямому телефону закладу та через 
гарячі лінії , та через online-чати

Пріоритетне Відгуки та коментарі у соцмережах та 
через месенджери

Заклад повинен мати власний сайт 
або сторінку на офіційному порталі 
населеного пункту (у випадку, якщо ці 
сайти підпорядковані органам місцевої 
влади), офіційні сторінки у соцмережах

Значиме Думка споживача, отримана через 
опитування

За допомогою анкет в закладі, 
анкетування через будь-які зручні засоби 
комунікації та соціальні мережі

Значиме Позиція споживача, отримана через 
колективні опитування

За допомогою анкет в закладі, 
анкетування через будь-які зручні засоби 
комунікації та соціальні мережі

Другорядне Опитування персоналу інших закладів 
такого ж типу

В межах співробітництва та мережевої 
діяльності із зазначеними установами

Другорядне Відкриті заходи, адміністративні 
звіти, довідки, протоколи засідань, 
публікації в ЗМІ, звіти за результатами 
інспекцій

В межах внутрішніх правил та процедур 
закладу

Установа Спільні електронні інструменти Індивідуальні електронні інструменти

Веб-портал 
адміністративних послуг 
міста Київ • Телефонний зв’язок та електронна 

пошта

• Соціальної мережі «Facebook»

• Форма зворотного зв’язку.

• Соціальний сервіс «Twitter»

• Особистий кабінет з функцією 
електронної консультації

• Сервіс «Google Форми»

Харківська державна 
наукова бібліотека імені 
В.Г. Короленка

• Форма зворотного зв’язку з 
публічним доступом до результату 
її опрацювання для інших 
користувачів

• Чат

• Комунікаційний сервіс ”Skype”

Національний палац 
мистецтв «Україна»

• Соціальний сервіс ”Youtube”

В епоху розквіту соціальних медіа максимальне охоплення цільової аудиторії можливе тільки 
за умови інтенсивного використання електронних інструментів, активної присутності в соціальних 
мережах, інтегрування електронних засобів зворотного зв’язку в цілісну систему зворотного зв’язку, 
створену в установі. Водночас, все більше споживачів користуються мобільними приладами зі швидким 
доступом до Інтернет, і більшу кількість операцій здійснюють радше через них, ніж за допомогою 
стаціонарних комп’ютерів чи ноутбуків. Оскільки саме соціальні медіа надають найзручніші мобільні 
інструменти для спілкування та зворотного зв’язку, основну увагу рекомендовано приділяти саме їм.

Основні поради і перестороги керівництву закладів усіх типів щодо організації збору інформації 
зворотного зв’язку:
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Обов’язкові заходи Зони ризику і особливої уваги

Дотримуйтесь всіх приписів чинного законодавства 
щодо збору інформації зворотного зв’язку, поклавши їх 
за основу своєї системи

Уникайте формалістичного підходу до виконання 
вимог чинного законодавства щодо збору 
інформації зворотного зв’язку. З цією метою 
навчайте персонал ставитися з однаковою 
повагою і увагою до телефонного дзвінка, 
запису в книзі відгуків чи скриньці скарг, 
ідентифікованого коментаря в соціальних 
мережах

Активно заохочуйте надання споживачами відгуків

Не можна встановлювати персоналу закладу 
таку мету, як зменшення кількості отриманих 
скарг. Метою є – розв’язання проблеми, з якою 
звернувся споживач та уникнення аналогічних 
ситуацій в перспективі

Забезпечте споживачів зрозумілою і чіткою 
інформацією про те, яким чином, кому і в який спосіб 
можна поскаржитися/залишити свій відгук

Пам’ятайте, що отримані скарги та побажання 
споживачів можуть відображати точку зору тільки 
незначного сегменту споживачів

Завжди відповідайте на скарги та відгуки споживачів

Потрібно налагодити робочі процеси системи 
зворотного зв’язку у спосіб, який дозволяє 
оптимально працювати зі споживачами і 
отримувати від них відгуки

В процесі удосконалення наявних способів збору 
інформації чи диверсифікації джерел інформації 
зворотного зв’язку вивчіть думки та ініціативи 
персоналу, який безпосередньо обслуговує споживачів

Слід пам’ятати, що система зворотного зв’язку 
ширша за роботу виключно зі скаргами, завжди 
слід приділяти увагу позитивним відгукам та 
пропозиціям

Визначте, які джерела інформації зворотного зв’язку 
найкраще відповідають цілям закладу та забезпечте 
використання їхнього потенціалу по максимуму

Відсутність скарг та відгуків є сигналом того, що 
споживачі не довіряють закладу та не мають 
достатньо зручних для себе способів надати 
зворотний зв’язок закладу

Запроваджуйте роботу зі збору інформації з нових 
джерел інформації тільки після того, як персонал 
повністю справляється з використанням та обробкою 
звернень в межах роботи з наявними джерелами

За можливості не відмовляйтесь від традиційних 
способів збору інформації

Пропонуйте споживачу анкету для заповнення 
з розрахунку найбільшого можливого часу для 
заповнення (під час його перебування в місцях 
очікування або у паузі в процесі обслуговування)

Анкета надається споживачу після отримання 
послуги. При цьому велика вірогідність, що 
споживач разом із бланком анкети покине 
приміщення ЦНАПу без приділення уваги 
заповненню анкети

Споживачам послуг пропонуйте добре структуровану 
анкету із групованими питаннями, обсягом не більше 2 
сторінок

Уникайте занадто довгих опитувальників та 
неконкретних питань

Завжди запитуйте споживача про надання ним дозволу 
на обробку та використання його персональних даних в 
межах забезпечення зворотного зв’язку із закладом

Уникайте вже готових електронних рішень, 
розроблених для бізнес-сегменту систем 
зворотного зв’язку. Для кожної з установ і закладів, 
проаналізованих у цьому Посібнику, бажано 
розробляти кастомні, специфічні електронні 
системи забезпечення зворотного зв’язку
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На додаток до спільних рис, потрібно пам’ятати про низку особливостей збору відгуків від 
споживачів у різних категоріях установ.

Джерела інформації для медичних закладів:

Для медичних закладів можна рекомендувати таку пріоритетність джерел:

● листи пацієнтів із скаргами та пропозиціями до органів влади, а у разі створення спеціальної 
комісії – до цієї комісії;

● результати опитування через анкетування;

● листи пацієнтів із скаргами і пропозиціями до керівництва закладу;

● повідомлення, які надані через скриньки відгуків та пропозицій;

● інформація із соціальних мереж;

● інші джерела.

Листи пацієнтів мають пріоритетне значення, оскільки в охороні здоров’я кожен випадок, який 
викликає необхідність прояву зворотного зв’язку, є нестандартним і має набір суто індивідуальних 
обставин, випадків, поведінки персоналу, наслідків та характеру оперативного реагування з боку 
закладу.

Результати опитування через анкетування повинні враховуватися під час моніторингу ефективності 
діяльності закладу. Можна запропонувати наступний типовий набір питань в анкеті:

● Чи задоволені Ви результатами лікування?

● Чи задоволені Ви процесом лікування, зокрема виконанням процедур?

● Чи задоволені Ви ставленням до Вас з боку персоналу?

● Чи були Ви забезпечені необхідними ліками?

● Чи були Ви забезпечені необхідними засобами та обладнанням?

● Чи був санітарний стан закладу задовільним?

● Чи були вчасно і вірно оформлені всі необхідні документи?

● Чи задоволені Ви побутовими умовами?

Щодо інших джерел, то це можуть бути планові або періодичні зустрічі із громадськістю як на 
території закладу, так і поза його межами. Також відвідування пацієнтів з метою їх опитування як при 
перебуванні в палатах стаціонару, так і при лікуванні на дому. Важливим джерелом в медичній галузі 
є також опитування, в тому числі шляхом анкетування колег, інших медичних працівників закладу, 
які можуть робити свої висновки щодо професійності роботи закладу, етичної атмосфери в колективі, 
роботи допоміжних служб, зокрема тих, що забезпечують санітарні та побутові умови.

Джерела інформації для установ з надання соціальних послуг: 

У закладах надання соціальних послуг пріоритетність використання джерел інформації зворотного 
зв’язку може бути наступною:

● особисте опитування отримувачів послуг, що мають складні життєві обставини, під час 
відвідування їх вдома або у закладах стаціонарного типу;
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● листи споживаачів із скаргами і пропозиціями до керівництва закладу;

● листи отримувачів послуг із скаргами та пропозиціями до органів влади, а вразі створення комісії 
– до цієї комісії;

● результати опитування через анкетування;

● інформація із соціальних мереж;

● повідомлення, які надані через скриньки відгуків та пропозицій;

● інші джерела.

Опитування отримувачів послуг під час відвідування їх вдома або у закладах стаціонарного типу 
має пріоритетне значення, оскільки цільова група опитування може не змінюватися роками.  Більшість 
людей, що мають складні життєві обставини, багато років перебувають на обліку в соціальних 
службах. Працівниикам цих служб відомі індивідуальні особливості кожного представника цього 
контингенту, включаючи нервово- психологічні обставини, особливості побуту, відносини з родиною 
та інші проблемні моменти, що робить характер зворотного зв’язку від цих людей практично повністю 
прогнозованим. Тому більш важливим є особисте спілкування із людиною, часто прикутою до ліжка, 
створення атмосфери довіри і взаєморозуміння. 

Звичайно, попередньо працівник соціальних служб має скласти приблизний опитувальник з 
акцентом на наступних питаннях: чи є погіршення стану, потреба в додаткових елементах догляду 
та лікування, потреба у фахівцях інших спеціальностей, наявність претензій до роботи соціальних 
робітників (персонально), стан обставин у родині, наявність проявів насилля, потреба в наданні 
допомоги у підготовці тих чи інших звернень до різних владних інстанцій.

Щодо листів до керівництва закладу, то специфікою цієї сфери надання послуг є те, що більшість 
отримувачів послуг не має змоги особисто відвідати заклад та подати скаргу чи лист. Тому важливим 
є забезпечити надійність та адресність такої передачі. Це може бути досягнуто шляхом залучення на 
системній основі представників громадськості.

Аналогічно потрібна системна участь громадськості при забезпеченні доставки листів пацієнтів із 
скаргами та пропозиціями до органів влади, а у разі створення комісії – до цієї комісії. Опитування 
через анкетування не може відігравати такої суттєвої ролі, як в системі надання медичних послуг. 
Часто, у зв’язку із низькою мобільністю та прив’язкою до місць проживання споживачів, важко 
забезпечити анонімність анкетування. Крім того, багато людей в силу фізичних та психічних вад не 
можуть заповнювати анкети, а передача цих функцій родичам або стороннім особам може призвести 
до викривлення інформації. Тому анкетування бажано проводити тільки із частиною цільової групи.

Щодо питань анкет, то як базу рекомендується взяти зазначені вище питання, запропоновані 
для індивідуального опитування. Крім того, можна додати такі питання із медичної анкети в разі 
перебування отримувача послуг у стаціонарному закладі соціальної сфери: 

● Чи задоволені Ви результатами лікування?

● Чи задоволені Ви процесом лікування, зокрема виконанням процедур?

● Чи задоволені Ви ставленням до Вас з боку персоналу?

● Чи були Ви забезпечені необхідними ліками?

● Чи були Ви забезпечені необхідними засобами та обладнанням?
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● Чи був санітарний стан закладу задовільним?

● Чи були вчасно і вірно оформлені всі необхідні документи?

● Чи задоволені Ви побутовими умовами?

Щодо інформації із соціальних мереж та повідомлень, наданих через скриньки зворотного зв’язку, 
необхідно відзначити підходи, аналогічні до медичної сфери. Стосовно інших джерел, рекомендовано 
проводити планові або періодичні зустрічі із громадськістю, як на території закладу, так і поза його 
межами. Важливим джерелом у галузі надання соціальних послуг є опитування безпосередніх 
надавачів послуг, зокрема, соціальних робітників, які можуть робити свої висновки щодо ситуації 
в родинах, впливу оточуючого середовища, моральної стану опитуваного, наявності специфічних 
особистих обставин.

Джерела інформації для центрів надання адміністративних послуг: 

Для центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)  характерна плинність отримувачів послуг. 
Люди звертаються до центрів з метою отримання конкретної послуги, яке є обмеженою в часі та може 
надаватися впродовж одного візиту, а в деяких випадках взагалі без візиту до центру. Тому для цих 
закладів важливо використовувати оперативні форми надання споживачами своїх відгуків. Практичну 
ефективність довели наступні методи:

● Голосування талонами електронної черги. Дві скриньки для збору талонів з відповідним 
маркуванням «+» та «-» розміщуються в приміщені центру на помітному місці в ЦНАП. Адміністратор 
за службовим протоколом після завершення обслуговування нагадує споживачу про можливість 
оцінити діяльність центру таким способом. Миттєва інформація, яку отримує ЦНАП завдяки талонам 
– узагальнене уявлення про стан задоволеності отримувачів послуг, адже можливі лише два варіанти 
оцінки. Проте, метод дає ширшу можливість під час розгляду талонів з негативної скриньки, оскільки 
система під номер талону підтягує інформацію про надану послугу, адміністратора, який обслуговував 
клієнта, що дає можливість для внутрішнього аналізу цього випадку керівництвом закладу. 

● Анкетування. Службовий протокол адміністратора включає пропонування анкети до заповнення 
кожному суб’єкту звернення під час надання послуги. Бланки анкет розміщуються біля робочого місця 
адміністратора, в місцях очікування та на рецепції, скринька для заповнених анкет – на помітному 
місці. Найбільше часу для заповнення анкети споживач матиме під час очікування, у такому разі 
доцільно в анкеті піднімати питання доступності інформації про ЦНАП, джерела її отримання, зручності 
приміщень, їх стан, пропозиції щодо поліпшення, розширення переліку послуг та інші питання, відповіді 
на які можуть потребувати часу. Натомість, питання, які пов’язані з обслуговуванням адміністратором 
мають бути лаконічними із запропонованими варіантами відповідей, що дозволить зробити вибір 
проставлянням відмітки навпроти відповідного пункту. У такому випадку, більшість питань анкети 
споживач може заповнити підчас очікування в черзі чи під час очікування в процесі ознайомлення 
адміністратора з документами суб’єкта звернення, а решту після обслуговування з мінімальною 
затратою часу для себе. В деяких ЦНАП (зокрема, ЦНАП м. Кам’янське) добре себе зарекомендували 
планшети-опитувальники, що розміщені біля кожного робочого місця адміністратора. Застосування 
планшетів дає змогу коригувати питання анкети з періодичністю, зручною для закладу, та з урахуванням 
кола питань, щодо яких керівництво ЦНАП важливо мати думку відвідувача, а також автоматизувати 
обробку отриманих даних. 



33

Загальна рекомендація для анкет, що застосовуються в ЦНАП: робити анкети для заповнення 
відвідувачами максимально компактними. Для цього потрібно групувати питання і за можливості 
використовувати бальну оцінку. Наприклад, в ЦНАП в м. Первомайський використовується анкети 
дослідження якості надання адміністративних послуг об’ємом 1 лист А4, що візуально спрощує її та 
спонукає відвідувачів до заповнення.

● Міжособистісне спілкування. Інформацію отримує як адміністратор під час обслуговування 
споживачів, так і керівництво закладу під час особистих прийомів. Внутрішніми службовими 
протоколами визначаються правила фіксації та реєстрації такої інформації.

● Різноманітні електронні засоби для отримання відгуків – від простих форм анкет, створених 
за допомогою хмарних технологій, до реалізації спеціальних мобільних додатків, через які суб’єкт 
звернення може отримувати не тільки корисну інформацію, але і надавати свої пропозиції і зауваження.

Зараз ЦНАПи почали реалізовувати послугу смс-інформування, що складається з направлення 
споживачеві повідомлення про стан виконання його замовлення. Технічно можливо розширити 
функціонал цієї послуги та отримати додаткову інформацію для забезпечення функціонування системи 
зворотного зв’язку: в інформаційних терміналах електронної черги передбачити можливість введення 
контактного телефону для повідомлення про порядок просування черги. При цьому алгоритм реалізації 
може бути різним:

● Аналізуючи кількість людей в черзі та середній час обслуговування одного клієнта, програма 
може запропонувати введення користувачем контактного номеру телефону для повідомлення про 
просування черги. У випадку незначної кількості людей у черзі номер може не запитуватися, що 
зменшить час, витрачений на процес реєстрації. 

●  Програма без аналізу кількості людей в черзі та середнього часу обслуговування запитує контактні 
дані споживача.

●  Реалізація даної концепції дозволить сформувати базу споживачів для подальшого використання 
для потреб зворотного зв’язку, наприклад, для проведення телефонного опитування. Перед запитом 
номеру чи інших контактних даних обов’язково запитується дозвіл споживача на обробку його 
персональних даних.

Разом з тим, запровадження подібних технологічних рішень не дасть саме по собі збільшення 
обсягів відгуків споживачів. Згідно з даними ЦНАП м. Вінниця, автоматизована система управління 
якістю (пульт із 3 кнопками для оцінки якості обслуговування, що під’єднаний до комп’ютера та дає 
змогу зберігати вибір споживача до єдиної бази даних) приносить близько півсотні оцінок щодня при 
обсягах виконаних завдань порядку 3 тисяч. У зв’язку із цим, необхідно приділяти увагу додатковим 
джерелам отримання інформації та офіційній присутності закладу в соціальних мережах.

Джерела інформації для центрів надання правової допомоги: 

Центри та територіальні бюро правової допомоги пріоритетним джерелом збору інформації 
мають звернення клієнтів самої системи. Однак, для отримання об’єктивної інформації і кращого 
розуміння проблем у самій системі потрібно також проводити опитування серед цільової аудиторії, 
а саме: громадян, які не звертались за безоплатною правовою допомогою, адвокатів поза системою 
безоплатної правової допомоги, юристів та партнерів, інститутів громадянського суспільства, які 
надають послуги.
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Джерела інформації для громадських бібліотек, будинків культури та хабів: 

Громадські бібліотеки, будинки культури, громадські центри/хаби мають порівняно сталу аудиторію 
споживачів, що зумовлено територіальним принципом та вподобаннями споживачів. Заклади цієї 
категорії, як правило більш активні в соціальних мережах, мають сторінки у Facebook, Instagram, Twitter, 
канали YouTube, отримуючи через ці канали велику кількість інформації зворотного зв’язку. Проте, 
важливо пам’ятати, що присутність закладів в Інтернет повинна бути офіційною (без використання 
особистих облікових записів персоналу) та має адмініструватись спеціально вповноваженими 
працівниками. Крім того, важливу роль у цих закладах відіграють соціологічні опитування, які 
проводяться в рамках всеукраїнських досліджень (властиво бібліотекам) чи реалізуються за власною 
ініціативою в межах діяльності мережування.

Джерела інформації зворотного зв’язку для громадських організацій: 

Більшість громадських організацій мають офіційні сторінки у соціальних мережах, однак дуже мало 
звертають уваги на їх можливості. У них часто відсутня система реєстрації звернень, які надходять через 
соціальні мережі та електронні засоби зв’язку. Варто, з урахуванням специфіки діяльності організації, 
розробити систему реєстрації звернень, яка б не обтяжувала додатково працівників, а була для самої 
організації максимально корисною. Така реєстрація дозволить відслідковувати вплив від поширеної 
інформації та розуміти канали зв’язку зі своєю цільовою аудиторією.

2.5. Обробка інформації зворотного зв’язку, її аналіз та систематизація 

2.5.1..Загальні рекомендовані підходи до обробки, аналізу та систематизації інформації 
зворотного зв’язку 

Зібраний масив інформації зворотного зв’язку має бути проаналізований, оброблений та 
використаний всередині закладу, для чого керівництвом розробляються і затверджуються: 

● внутрішні правила та процедури щодо правил прийому та реєстрації вхідної інформації в 
паперових та електронних реєстрах;

● правила обліку такої інформації, термінів та періодичності обробки інформації; 

● правил використання альтернативних джерел інформації; 

● застосування електронних інструментів обробки інформації; 

● створення бази даних інформації зворотного зв’язку; 

● правила роботи зі скаргами за окремим протоколом у чітко визначених випадках;

● використання механізмів аналізу даних у соціальних медіа, проведення консолідації інформації 
та статистичного аналізу. 

Можливі два варіанти розподілу функцій з обробки та аналізу інформації зворотного зв’язку в 
будь-якому із закладів, які надають послуги. 

● Перший передбачає виключну концентрацію більшості функцій з обробки, аналізу та прийняття 
рішення на основі отриманої інформації виключно керівництвом. 

●  Другий варіант передбачає децентралізацію функцій та делегування більшої частини повноважень 
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щодо забезпечення функціонування системи професійним та підготовленим працівникам. 

Друга модель дозволяє керівництву закладу забезпечувати ефективний контроль за всіма 
процесами, не втрачаючи більшої частини робочого часу на операційну діяльність. У закладах медичної 
та соціальної сфери доцільно створювати окремі комісії з повноваженнями щодо розгляду, оцінки та 
прийняття рішень з найбільш важких для розв’язування та реагування відгуків споживачів – скарг. Втім, 
рішення про можливість створення подібних цільових комісій має відповідати установчим документам 
самого закладу.

Рекомендовані підходи Неефективні підходи

Внутрішніми документами визначена чітка 
періодичність аналізу скриньок для голосування, 
спеціально призначена відповідальна особа виконує 
цю роботу з чітким дотриманням службового протоколу

Аналіз скриньок проводиться час від часу, без 
чіткої періодичності. Відсутній алгоритм аналізу. 
Наслідок – отримано інформацію без можливості 
спостереження показників в динаміці, відсутність 
можливості порівняння за видами послуг

При роботі із соціальними медіа приділяти увагу всім 
повідомленням, незалежно від змісту; виявлення 
обставин, що спонукали до направлення критичних 
зауважень та/або пропозиції

При роботі із соціальними медіа приділяється 
увага виключно повідомленням, які несуть тільки 
позитивний контент, а критичні зауваження та 
пропозиції ігноруються

Завжди реєструйте вхідну та вихідну інформації 
зворотного зв’язку в установі, використовуючи 
паперовий та електронний реєстри

Завжди робіть записи, протоколи та копії всіх матеріалів 
у справах щодо скарг споживачів

За першої можливості створіть у закладі загальну 
електронну базу звернень споживачів, у якій може 
залишати записи керівник закладу та всі задіяні в системі 
зворотного зв’язку працівники. Забезпечте обов’язкове 
нотування в цій електронній базі працівниками 
усіх деталей, які виявляються у ході спілкування зі 
споживачем

Обробка інформації зворотного зв’язку починається з реєстрації матеріалів. Реєстрація вхідної 
інформації зворотного зв’язку призначена для визначення місця реєстрації або методу отримання 
інформації зворотного зв’язку, здійснення реєстраційних записів, визначення порядку подання 
зареєстрованої інформації на розгляд уповноважених осіб. Джерело інформації зворотного зв’язку 
має значення для реєстрації та обробки таких даних:

● Листи із скаргами та пропозиціями до органів влади, яким заклад є підзвітним, надходять до 
канцелярій цих органів, які розглядають ці скарги у встановленому ними порядку. За результатами 
розгляду, зазначені органи влади передають такі листи з відповідними резолюціями та супроводжуючими 
матеріалами на вирішення у ті інстанцій, де має бути остаточно вирішено означене в листі зі скаргою 
питання. Мова йде про органи виконавчої влади місцевого самоврядування – виконкоми, або заклад, 
оцінку роботи якого робить автор відповідного листа до органів влади. І у виконкомі, і безпосередньо 
у закладі, листи із резолюціями ієрархічно вищих органів мають обов’язково надходити до канцелярії 
і реєструватися там. У кожній такій канцелярії здійснюється окреме діловодство для кореспонденції 
зворотного зв’язку відповідно до чинного законодавства.
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● Результати опитування через анкетування проводяться тією інстанцією, яка уповноважена 
забезпечувати оцінку та реагування на інформацію зворотного зв’язку. Тому підготовкою анкет, їх 
розповсюдженням, а потім збором має займатись зазначений орган, зокрема, спеціально створена 
ним комісія. В такому випадку, саме ця комісія визначатиме кількість анкет, способи їх використання, 
аудиторію опитування, порядок збирання заповнених анкет, процедуру реєстрації заповнених анкет. 
Подальша реєстрація анкет не повинна передбачати окрему реєстрацію кожної із них. Доцільно 
реєструвати результати анкетування як масив, наприклад: «Анкетування пацієнтів (отримувачів послуг, 
читачів, тощо) за квітень 2018 року. Кількість анкет 200. Анкетування проведено в закладі _____». 
Зберігання масивів даних та надання доступу до них повинно бути також урегульовано внутрішніми 
актами закладу. 

● Листи із скаргами і пропозиціями до керівництва закладу обов’язково реєструються у канцелярії 
цього закладу в індивідуальному реєстрі. Незалежно від способу їхньої доставки в офіс закладу, ці 
листи підлягають реєстрації канцелярією або особою, вповноваженою реєструвати кореспонденцію.

● Повідомлення, надані через скриньку відгуків і пропозицій виймає тільки особа чи орган (комісія), 
уповноважені на обробку та аналіз інформації зворотного зв’язку.  Кожна із виїмок інформації зі 
скриньки фіксується коротким протоколом, в якому має бути зазначено кількість та перелік повідомлень 
із назвою кожного повідомлення та його автора, в разі наявності. Всі повідомлення, як анонімні, так і 
ті, що мають свого автора, подаються в канцелярію для реєстрації. 

● Інформація із соціальних мереж фіксується особою чи органом (комісією), уповноваженими на 
обробку та аналіз інформації зворотного зв’язку. Будь-яке повідомлення, що відноситься до системи 
зворотного зв’язку, має копіюватись, друкуватись на направлятись у канцелярію для реєстрації. 

● Після проведення особистого опитування отримувачів послуг особа, яка провела таке 
опитування, складає звіт щодо результатів опитування за затвердженою у закладі формою. Ці звіти 
також реєструються відповідно до внутрішніх правил закладу в окремому реєстрі.

● Уся інформація зворотного зв’язку, що була отримана з альтернативних джерел, також підлягає 
реєстрації після складання звіту про її отримання разом з прикріпленими до нього копіями оригінальних 
матеріалів, протоколів конференцій чи семінарів, електронних листів, скріншотів, тощо.

Заклади зберігають за собою право організовувати діловодство на власний розсуд у межах чинного 
законодавства та запроваджувати будь-які реєстри і їхнє маркування чи індексацію.

Нижче наведено загальні підказки щодо індексації документів під час їхньої реєстрації в системі 
зворотного зв’язку. 

● Первинна обробка інформації передбачає її реєстрацію із встановленням певних індексів в 
залежності від пошукової мотивації. Перші дві цифри – номер, присвоєний керівникові або комісії 
закладу, що відповідальна за забезпечення зворотного зв’язку. Далі через знак «/» зазначаються 
дві цифри – індекс категорії вхідної інформації (скарга, відгук, пропозиція, копія звернення до інших 
інстанцій, зокрема, правоохоронних органів, органів влади, звіти опитування, звіти проведених подій 
та заходів, якщо релевантно, подяка, інше). Далі через знак «/» має зазначаються дві цифри – індекс 
строку виконання (негайно – у день подання інформації; терміново – протягом 3 днів; прискорено – у 
термін від 3 днів до двох тижнів; у звичайному режимі – протягом місяця). Після зазначення цих індексів 
зазначається дата отримання інформації. Присвоєння реєстрового номеру здійснює канцелярія або 
діловод та вносить матеріали до реєстрів у паперовому та електронному вигляді.
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● Після реєстрації матеріали передаються керівникові або спеціально створеній комісії з 
компетенцією у сфері системи зворотного зв’язку для розгляду. Відповідно до внутрішніх процедур, 
керівник або комісія приймають рішення про делегування вирішення задачі або реагування на відгук 
споживача самостійно.

● За результатами обробки матеріалів на визначеному рівні, можуть бути прийняті наступні 
резолюції:

- розглянути матеріали та підготувати проект рішення на їх основі; 

- розглянути матеріали та підготувати справу до розгляду на засіданні комісії; 

- вжити (негайно, терміново) заходів щодо вирішення цього питання та доповісти керівництву про 
виконання; 

- підготувати свої пропозиції із цього питання; 

- надати відповідь заявникові; 

-.підготувати звернення з цього питання до релевантних суб’єктів владних повноважень 
(правоохоронних органів, органів влади, управління охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, 
тощо); 

- прийняти до відома або для використання в роботі; 

- оприлюднити інформацію про прийняте рішення.

Кожна резолюція має бути адресною та покладати завдання на конкретних осіб, які відповідно 
до свої посадових обов’язків або службових протоколів компетентні вчиняти дії з обробки та аналізу 
інформації зворотного зв’язку.

У випадках, коли заклад приймає рішення автоматизувати роботу з даними системи зворотного 
зв’язку, варто розробити та запровадити спеціальне електронне рішення з цією метою. 

2.5.2. Рекомендації щодо впровадження електронних рішень обробки інформації зворотного 
зв’язку

Основні вимоги до електронного рішення наведено нижче, позаяк довідники і процедури під нього 
прописуються відповідно з установчими і внутрішніми документами закладу. 

Функції адміністратора:

Група функцій Функція Коментар

Керування
налаштуваннями
системи

• Перегляд списку
налаштувань
• Зміна значення параметру

Керування загальними 
налаштуваннями системи. Наприклад, 
строк розгляду/вирішення звернення

Керування ролями

• Перегляд списку ролей
• Створення ролі
• Редагування ролі
• Видалення ролі

Керування ролями користувачів з 
метою надання доступу до функцій 
системи відповідно до посадових 
обов’язків/повноважень
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Група функцій Функція Коментар

Керування
користувачами

• Перегляд списку користувачів
• Створення користувача
• Редагування користувача
• Видалення користувача
• Блокування користувача
• Розблокування користувача
• Керування зв’язком користувача з 
ролями

Керування користувачами системи

Керування
системними
довідниками

• Перегляд списку системних довідників
• Додавання запису у системний 
довідник
• Видалення запису із системного 
довідника
• Імпорт даних у системний довідник
• Експорт даних із системного довідника

Керування довідниками, що мають
загальносистемний характер.
Наприклад: довідник внутрішніх
підрозділів, посад, джерел надходжень
звернень.

Керування
динамічними
довідниками

• Перегляд списку динамічних 
довідників
• Створення динамічного довідника
• Редагування динамічного довідника
• Видалення динамічного довідника
• Додавання запису у динамічний 
довідник
• Видалення запису із динамічного 
довідника
• Імпорт даних у динамічний довідник
• Експорт даних із динамічного 
довідника

Керування динамічними довідниками,
які не мають загальносистемного 
характеру, а лише можуть бути 
використані при конструюванні
спостережень з метою обмеження
значень, що можуть бути введені
респондентом.
Приклади динамічних довідників:
довідник кольорів, довідник інтервалів
доходів, довідник країн, областей, міст,
тощо.

Керування
анкетуваннями,
опитуваннями,
аналізом інформації

• Перегляд списку анкетувань, 
опитувань, аналізу інформації
• Створення анкетування, опитувань, 
аналізу інформації
• Редагування
• Видалення

Налаштування (конструювання) 
дослідження з метою збору та 
наступного аналізу даних респондентів.
Конструювання анкет, опитувальних 
листів, форм збору інформації, тощо.

Керування звітами

• Перегляд списку звітів
• Створення звіту
• Редагування звіту
• Видалення звіту

Налаштування (конструювання) звітів з
метою аналізу даних зворотного 
зв’язку.
Джерелами даних для звітів 
виступають зареєстровані в системі 
«звернення» і дані, що внесені/
імпортовані у розрізі створених 
досліджень.
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Функції внутрішнього користувача / оператора:

Група функцій Функція Коментар

Робота з
респондентами

• Перегляд списку респондентів
• Створення респондента
• Редагування респондента
• Видалення респондента

• Імпорт респондентів

• Експорт респондентів

Керування особами, які виступають 
джерелом даних для системи.

Дані особи можуть бути ініціаторами 
звернення та/або учасникам 
дослідження.

Імпорт респондентів із зовнішніх 
джерел.

Експорт респондентів у файл та/або 
зовнішню систему.

Робота зі 
зверненнями

• Перегляд переліку звернень
• Реєстрації звернення
• Редагування звернення
• Видалення звернення
• Призначення / зміна відповідальної 
особи
• Нагадування відповідальній особі про 
звернення
• Фіксація інформації про вирішення 
звернення
• Імпорт звернень
• Експорт звернень

Реєстрація та керування 
зареєстрованими зверненнями.
Види звернень:
Пропозиція (зауваження)
Заява (клопотання)
Скарга
Подяка
інше
Кожне звернення має свій життєвий 
цикл обробки.

Імпорт звернень із зовнішніх джерел.
Експорт звернень у файл та/або 
зовнішню систему.

Робота з 
анкетуваннями, 
опитуваннями, 
аналізом інформації

• Перегляд списку анкетувань, 
опитувань, аналізу інформації
• Внесення даних від респондента
• Редагування внесених даних від 
респондента
• Видалення даних від респондента
• Імпорт даних анкетувань, опитувань, 
аналізу інформації
• Експорт даних анкетувань, опитувань, 
аналізу інформації

Внесення даних та керування 
внесеними даними у розрізі 
дослідження (дані з анкет, 
опитувальних листів, форм збору 
інформації, тощо).

Імпорт даних конкретного дослідження 
із зовнішніх джерел.
Експорт даних конкретно у файл та/або 
зовнішню систему.

Робота зі звітами

• Перегляд списку звітів
• Перегляд звіту (запуск на виконання)

• Експорт даних звіту

Одержання звітної інформації на 
основі існуючих в системі даних про 
звернення та/або дослідження.
Експорт даних звіту у файл.
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Група функцій Функція Коментар

Загальнодоступні 
функції

• Перегляд контактних даних для 
зворотного зв’язку
• Перегляд інформації щодо часто 
виникаючих запитань
• Реєстрація звернення
• Внесення даних у розрізі дослідження

• Перегляд списку звітів
• Перегляд звіту (запуск на виконання) 
• Експорт даних звіту

Мова про списки, доступні 
респондентові

Функції особистого 
кабінету

• Перегляд переліку звернень
• Редагування звернення
• Перегляд звернення
• Видалення звернення

Мова про звернення, зареєстроване 
респондентом

Функції особистого 
кабінету

• Перегляд списку досліджень
• Редагування даних у розрізі 
дослідження
• Перегляд даних у розрізі дослідження
• Видалення даних у розрізі дослідження

Мова про дослідження, в межах яких 
респондент вносив дані

Функції респондента:
Якщо система передбачає інтерфейс безпосередньої взаємодії з респондентом/особою, що 

звертається з відгуком.

2.5.3. Особливості обробки інформації зворотного зв’язку в установах різного типу

Медичні заклади: 

Величезне значення має рівень компетентності осіб, які здійснюють оцінювання інформації 
зворотного зв’язку в медичних закладах. Тільки ті фахівці, що мають спеціальні знання щодо лікувально- 
діагностичних процесів, знають вимоги стандартів медичного обслуговування, можуть давати висновки 
щодо якості надання медичної допомоги в разі отримання позитивних чи негативних відгуків щодо 
такого обслуговування від пацієнтів. Тому до відповідної структури (спеціальної комісії з розгляду 
скарг чи лави комісарів), яка буде оцінювати зворотній зв'язок від пацієнтів, мають бути залучені, в 
основному, медичні працівники, що мають відповідну освіту та знання, і які можуть професійно надати 
оцінку отриманим скаргам, побажанням і пропозиціям. Використання не медичних працівників для 
оцінки зворотного зв’язку може бути обмежене питаннями етичної поведінки, санітарного стану, тощо.

У медичній сфері кожен структурний підрозділ закладу має окрему властиву тільки цьому 
підрозділу специфіку впливу на надання послуг. Адміністративні підрозділи, що надають допоміжні 
послуги (господарська служба, охорона, бухгалтерія) мають вплив на санітарний стан, забезпечення 
білизною, харчування. Допоміжні медичні підрозділи, які надають послуги, пов’язані із забезпеченням 
діагностики та лікування (лабораторія для взяття та обробки аналізів, рентген-кабінет і т.п.) можуть 
мати вплив на витрати часу пацієнтів, зокрема, перебування в чергах, забезпечення реактивами, тощо. 



41

В основних клінічних відділеннях, що безпосередньо надають пацієнтам медичні послуги, оцінюється 
якість безпосередньо медичного обслуговування, ставлення до пацієнта з боку медичних працівників, 
результати лікування. При цьому, якість медичного обслуговування кожного із підрозділів має 
оцінювати медичний представник відповідного фаху: кардіолог – роботу кардіологічного відділення, 
уролог – урологічного і т.п. Тому, особливим акцентом для забезпечення дієвої роботи системи 
зворотного зв’язку є залучення широкого спектру медичних фахівців, що можуть давати оцінку роботі 
всіх підрозділів того чи іншого закладу. 

В умовах децентралізації важливо зважати на те, що в об’єднаних територіальних громадах не 
так багато закладів охорони здоров’я, які б могли взаємно доповнювати та конкурувати один з одним 
у здоровий спосіб. У межах громади (ОТГ, селища, невеликого міста) або адміністративної одиниці 
– району існує один заклад первинної допомоги та один заклад стаціонарної вторинної допомоги 
(приватний медичний сектор недостатньо розвинений в більшій частині малих та середніх ОТГ, щоб 
наразі враховувати їхній вплив на ці процеси). Саме тому не завжди можливою є процедура, за якою 
один медичний заклад доручав би іншому закладу або фахівцям із іншого закладу здійснювати 
незалежну і неупереджену оцінку отриманої ним інформації від пацієнтів. Навіть за наявності кількох 
закладів треба брати до уваги конкурентні відносини між медичними установами і породжувану ними 
велику ймовірність необ’єктивної оцінки у висновках одного медичного закладу (чи його персоналу) 
стосовно іншого.

Зважаючи на те, що переважна кількість скарг в медичній сфері стосується життя та здоров’я людей, 
вагому і соціально значущу інформацію буде пропрацьовувати як громадськість, так і владні кола. В 
тому, що стосується здоров’я нації, завжди мають існувати потужні та контрольовано дотримувані 
стандарти; якщо ж вони не встановлені, відбуватиметься калібрування процесів з обох боків, кожен 
здійснюючи тиск на заклади в напряму вдосконалення якості послуг та обслуговування.  З одного боку,  
громадський контроль, з іншого – тиск з боку високих інстанцій (в разі, якщо скарги досягли найвищого 
щабля розвитку або мають масовий характер) самі собою не є джерелом зворотного зв’язку, проте є 
автоматичним сигналом неполадок у системі. Проблеми простіше вирішувати від первинного контакту 
з розгніваним пацієнтом, тому саме в медичній сфері такою важливою була б присутність в комісіях 
з розгляду скарг поруч з медичними працівниками представників громадськості (пацієнтських НПО, 
благодійних фондів, тощо) і представників влади, які мають законні важелі впливу на керівництво 
медичних закладів. Ця комісія має бути створена інстанцією, яка є ієрархічно вищою для медичного 
закладу.

Заклади надання соціальних послуг:

Специфіка цих закладів, при певній схожості з медичними закладами, полягає в пріоритетності 
визначення на первинному етапі потреб споживачів цих закладів на цьому етапі вже можна збирати 
інформацію зворотного зв’язку від отримувачів послуг та їхніх родин. Тому у комісії, які відповідають за 
обробку інформації зворотного зв’язку, необхідно залучати представників цілого ряду споріднених сфер 
діяльності – соціальних працівників, медиків, педагогів, психологів, представників правоохоронних 
органів, юристів, фахівців в сфері дозвілля, тощо. Як правило, для організації оцінки системи 
зворотного зв’язку в сфері надання соціальних послуг долучається дуже широке коло представників 
громадськості. При цьому, в цій сфері немає потреби участі тільки спеціалізованих організацій, оскільки 
проблеми людей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, зрозумілі і без попередньої фахової 
підготовки. І все ж таки, з метою уникнення репутаційних ризиків, добір представників громадськості 
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для участі в таких комісіях з розгляду скарг має відбуватись за максимально прозорими процедурами 
та обґрунтованими критеріями, закріпленими локальними актами закладу.

Отже, найбільш ефективною інстанцією для  обробки інформації зворотного зв’язку в сфері 
надання соціальних послуг стане комісія, створена при органі управління цією сферою при місцевому 
органі виконавчої влади.

Центри надання адміністративних послуг: 

У випадку організації голосування талонами електронної черги, необхідно встановити періодичність 
аналізу вмісту відповідних скриньок. Враховуючи відносно невеликі витрати часу на відповідний 
аналіз для ЦНАПів, які мають великий потік споживачів,  ця періодичність може бути встановлена 1 
раз на тиждень, а для установ, які мають дещо менші показники відвідуваності, така періодичність 
може становити 1 раз на квартал. Також необхідно одразу враховувати ведення обліку за видами 
послуг, що надаються ЦНАП. Облік отриманої інформації може вестися як в журнальній формі, так і з 
використанням технічних засобів.

Аналіз анкетування щодо оцінювання якості послуг потребує більших витрат часу та може 
проводитися 1 раз на квартал. Отриману за допомогою наведених вище інструментів інформацію 
необхідно поєднувати із інформацією, отриманою з автоматизованих систем управління чергою, або 
зі зведеними даними щодо кількості наданих послуг, що готуються адміністраторами у встановлений 
внутрішніми правилами терміни, порівнюючи кількість оцінок із загальною кількістю відвідувань, 
часом, витраченим на надання послуг.

Центри та територіальні бюро правової допомоги: 

У системі безоплатної правової допомоги загалом чітко налагоджена система обробки інформації, 
яка надходить безпосередньо від клієнтів системи. Однак для ефективнішого і якіснішого надання 
послуг варто розділити і зменшити тривалість розгляду скарг, які стосуються якості надання послуг та 
запровадити облік зворотного зв’язку під час чи після публічних заходів з обов’язковим формуванням 
запитів учасників щодо наступних подій, а також оцінці тренера чи спікера.

Громадські бібліотеки, будинки культури, громадські центри/хаби:

Враховуючи широке представлення установ даної категорії в соціальних мережах, велику увагу 
потрібно приділити роботі з даним джерелом інформації. Необхідно делегувати повноваження 
щодо роботи з соціальним медіа одному співробітнику та чітко окреслити його повноваження. Окрім 
офіційної сторінки, деякі установи створюють в соціальних мережах відповідні групи, надаючи право 
адміністрування конкретній людині, від імені якої і ведеться переписка зі споживачами. Це дозволяє 
уникнути знеособлення відповіді від установи та спонукає до більш лояльного ставлення до споживачів.

Враховуючи велику кількість соціологічних досліджень, в яких бібліотеки приймають участь, або 
які реалізуються за їх власною ініціативою в межах науково-методичної діяльності, одну з вирішальних 
ролей буде мати налагодження дієвих партнерських відносин з установами, які спеціалізуються на 
проведенні соціологічних досліджень. Наприклад, працівники централізованої бібліотечної системи м. 
Мелітополь налагодили партнерські відносини з Центром соціологічних досліджень Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького. Тепер соціологічні дослідження, 
які організовуються бібліотекою, проводяться за методологічної та практичної допомоги Центру 
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соціологічних досліджень. Необхідно зазначити, що така співпрацю має користь як для бібліотеки, 
у вигляді професійного підходу до проведення досліджень та застосування методологічної бази, так 
і педагогічний університет, студенти якого долучаються до проведення дослідження та отримують 
перший досвід у вибраній професії.

Громадські організації:

Більшість громадських організацій із зареєстрованих в Україні мають порівняно коротку історію 
свого існування – в середньому 15 років. Ті громадські організації, які працюють у вузьких секторах 
соціально-економічних відносин, практикують зворотний зв’язок у тому вигляді, який сформувався 
внаслідок їхньої практичної діяльності. Це означає, що за роки їхньої діяльності ними було сформовано 
найбільш зручні і ефективні механізми спілкування зі своєю аудиторію, і організації не бачать особливої 
потреби у їхній формалізації. Тільки великі громадські організації, що здійснюють діяльність в якості 
аналітичних центрів чи правозахисних організацій на території всієї України та за її межами, звертають 
увагу на ті дослідження та розвиток тенденцій в Україні та світі, що стосуються важливих для них зон 
організаційного розвитку. 

У запровадженні системи обробки відгуків своїх споживачів найчастіше громадські організації діють 
інтуїтивно, не застосовуючи формалізованих та системних підходів. Загальною рекомендацією для них 
є відхід від концентрації всіх функцій зворотного зв’язку в руках керівника організації, як це відбувається 
найчастіше. Рекомендовано більше уваги звертати на запровадження внутрішніх процесів та процедур 
на внутрішньому рівні, які б дозволяли оптимізувати та ефективно використовувати кадрові ресурси 
ГО.  Зважаючи на те, що для ГО законодавчо не визначено навіть мінімальних стандартів діловодства, 
обробки та зберігання інформації, важливі нагадування для них: варто реєструвати всіх користувачів, 
дотримуючись ЗУ «Про захист персональних даних», вести журнали вхідної та вихідної документації 
(бажано електронні), анкети на працівників та посадові інструкції, вести базу даних отриманих скарг 
і матеріалами їхнього опрацювання та вирішення. У разі використанні електронних систем також 
потрібно забезпечувати систему захисту та ліцензійне устаткування – цього дуже бракує громадським 
організаціям. Решта елементів, обов’язкових для державних і муніципальних установ згідно з чинним 
законодавством, може бути впроваджена ГО в якості добровільних стандартів тією мірою, якою це 
відповідає їхнім ресурсам та потребам.

Прийняттю рішення має передувати процес верифікації отриманої 
інформації зворотного зв’язку. Він може полягати у визначенні 
обставин, що призвели до отримання такої інформації зворотного 
зв’язку, статистичному аналізі та порівнянні отриманих показників. 
Встановлення достовірності інформації зворотного зв’язку в 
окремих випадках просто необхідне, особливо якщо вирішується 
питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 
чи вжиття будь-яких інших заходів покарання до персоналу 
закладу. В принципі, за достатнього рівня верифікації інформації 
зворотного зв’язку прийняття рішення можна розділити на два види.

Суб'єкт прийняття рішень
4 рівня

Суб'єкт прийняття рішень
3 рівня

Суб'єкт прийняття рішень
2 рівня

Суб'єкт прийняття рішень
1 рівня

2.6. Прийняття рішень на основі інформації зворотного зв’язку та моніторинг виконання

2.6.1. Верифікація отриманої інформації
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Перший. Суб’єкт, який отримав інформацію зворотного  зв’язку, наділений достатніми 
повноваженнями, має достатній для цього рівень знань та вмінь для прийняття відповідного рішення 
та володіє наявними ресурсами для його забезпечення.

Другий. Суб’єкт, який отримав інформацію зворотного зв’язку, не має достатніх повноважень 
для прийняття відповідного рішення або відсутні ресурси для його забезпечення. У цьому випадку 
рішення може бути прийняте суб’єктом прийняття рішення вищого рівня. При цьому кількість 
рівнів залежатиме від  організаційної структури установи, прийнятих в ній порядків роботи та рівня 
делегування повноважень, її підпорядкованості, структури установи, якій підпорядковується і т.п.

2.6.2. Прийняття рішень та внутрішній моніторинг їхнього виконання

Посадова особа, зокрема, член комісії, яка отримала доручення, повинна одразу після отримання 
резолюції організувати роботу по підготовці проекту рішення. Це передбачає такі дії:

● отримання бачення, свідчень та висновків від всіх осіб, які вказані у резолюції, як посадових осіб, 
так і інших фізичних або юридичних осіб, що мають відношення до піднятого питання;

● узагальнення цієї отриманої інформації;

● підготовку первинного проекту рішення;

● погодження цього проекту із всіма зацікавленими особами;

● формування остаточного проекту рішення;

● винесення цього проекту на розгляд інстанції, уповноваженої здійснювати оцінку та реагування 
на зворотній зв'язок та прийняття остаточного рішення. 

Увесь період обробки інформації і прийняття рішення ділиться на три етапи.  Протягом першого 
етапу кожен, хто вказаний у резолюції керівника, повинен виконати свій обсяг роботи, зокрема, вивчити 
письмові матеріали, провести зустрічі із людьми, опитати свідків ситуації, перевірити відповідність тих 
чи інших дій чинному законодавству. За результатами цих заходів ці особи формулюють своє бачення 
та направляють його основному виконавцю, визначеному у дорученні керівництва. Якщо та чи інша 
посадова особа у встановлений термін (третина визначеного часу) не направила свого бачення, то 
вважається, що ця особа не має персонального бачення щодо висновків за цією подією. 

Після отримання висновків від всіх виконавців, головна відповідальна посадова особа має не 
менше ніж за половину встановленого терміну розгляду цього питання для підготовки проекту рішення 
у вигляді проекту наказу, розпорядження, листа, відповіді, будь-якої іншої форми та направляє його на 
візування до інших посадових осіб, вказаних у резолюції.

У разі погодження підготовленого проекту кожна посадова особа ставить свою візу (підпис). У разі 
повного або часткового непогодження із проектом рішення, посадова особа ставить візу, зазначаючи 
при цьому «із зауваженнями» і додає ці зауваження до тексту. Це означає, що особа, яка визначена 
першим головним виконавцем, має провести узгодження по всім позиціям перед поданням керівництву 
остаточного драфту рішення. З цією метою може бути скликано нараду для обговорення спірних 
питань; в разі неможливості узгодження усіх позицій залучених до процесу осіб, керівництву подаються 
матеріали розгляду справи разом із довідкою про наявність таких розбіжностей з аргументами сторін.

Пакет опрацьованих документів подається у встановлені терміни на розгляд керівника або органу, 
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що видав доручення, який і приймає остаточне рішення. 

Рішення на основі інформації, отриманої від споживачів, передбачає реагування та надання 
відповіді особам, які звернулись до закладу з відгуком. Можуть бути прийняті наступні види рішень:

Накази приймаються у таких випадках:

● встановлення стягнення з працівника (догана, позбавлення премії або іншого виду заохочення, 
прийняття рішення про неповну службову відповідність, усунення від виконання обов’язків, 
переведення на іншу посаду, звільнення з роботи);

● зміни в організаційній структурі (ліквідація підрозділу або посади, об’єднання, реорганізація);

● створення тимчасових органів (робочі групи, комісії, експертні ради, тощо);

● виконання певних робіт чи послуг (надання додаткових або повторних послуг, проведення 
консультацій, здійснення процедур).

Розпорядження приймаються у наступних випадках:

● необхідності у додаткових ресурсах (виділення ліків, засобів гігієни, матеріалів);

● зміни графіку чергувань, обходів, візитів; 

● перепризначення працівників;

● зміни системи поточного контролю;

● надання інших послуг.

Накази і розпорядження приймаються, якщо вирішення питання може бути здійснене на рівні 
самої установи. Тоді комісія подає керівникові закладу або органу управління відповідний проект, де 
передбачаються належні до вжиття заходи.

Доручення щодо подальшого опрацювання питання приймаються в разі недостатнього 
опрацювання попереднього доручення,  наявності багатьох неузгоджених питань, різних бачень. При 
цьому, виконавцям може бути повідомлення про недоліки у виконанні доручення, зокрема, винесено 
попередження щодо заходів впливу у разі повторного недбалого виконання. В новому дорученні, як і в 
попередньому, обов’язково зазначається термін виконання, відповідальні особи та важливі моменти, 
що потребують особливої уваги.

Рішення про звернення до суду приймаються у таких випадках:

● коли, на думку комісії, є підозри про скоєння злочину;

2.6.3. Види рішень, що приймаються в рамках зворотного зв’язку

Наказ Розпорядження Доручення щодо 
подальшого 

опрацювання 
питання

Звернення до 
органів влади*

Відповідь 
заявникові

Інше

*місцеві державні адміністрації, органи управління різними сферами діяльності (охорона здоров’я, соціальне 
забезпечення, освіта, культура, комунальне господарство, інші)
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● існує необхідність відшкодування збитків;

● існує питання щодо захисту прав, честі, гідності, життя та здоров’я  тієї чи іншої особи;

● інша інстанція прийняла рішення (наприклад, правоохоронний орган), з яким не погоджується 
керівництво закладу.

Звернення до органів влади можна поділити на три групи:

● Направлення обробленої інформації до ієрархічно вищих інстанцій для прийняття ними рішень;

Направлення інформації до ієрархічно вищих інстанцій для прийняття ними рішень відбувається, 
якщо вирішення питання, заявленого у скарзі, зверненні, іншому джерелі інформації, може бути 
здійснено тільки рішенням цієї вищої інстанції. В основному, це питання, які пов’язані із виділенням 
коштів, проведенням робіт інвестиційного характеру, отриманням додаткових матеріальних ресурсів, 
спеціального обладнання. У зверненні до вищої інстанції наводиться аргументація  прийняття рішення 
саме такого характеру, а також зазначаються ті питання, які можуть бути опрацьовані тим, хто 
звертається. Також доцільно сформулювати своє бачення цієї проблеми та її вирішення. 

● Направлення матеріалів до правоохоронних органів;

Направлення матеріалів до правоохоронних органів здійснюються у випадку підозри у скоєнні 
злочину тими, хто має відношення до надання послуг. У зверненні мають бути викладені матеріали 
проведеного власного розслідування тої чи іншої події. Про такі звернення обов’язково слід повідомляти 
ієрархічно вищим інстанціям.

● Направлення до  органів управління різними сферами діяльності (охорона здоров’я, соціальне 
забезпечення, пенсійне забезпечення, освіта, культура, комунальне господарство, інші).

Направлення до органів управління різними сферами діяльності здійснюється у випадках, коли 
порушене в системі зворотного зв’язку питання частково або повністю відноситься до компетенції 
інших інстанцій. При цьому, у зверненні слід зазначати межі компетенції та спроможності вирішення 
питання самого закладу. Наприклад, якщо сусіди подали скаргу до центру соціальної служби для 
сім’ї, дітей та молоді на дитину, що створює нестерпні умови для інших дітей, комісія при цій службі 
після проведення власного розслідування ситуації може направити матеріали до управління охорони 
здоров’я, а копію до управління освіти, якщо є підтвердження, що дана дитина має особливі потреби. 
Про те, що питання передається на розгляд іншої інстанції, обов’язково має бути проінформовано 
скаржника. 

Nota bene! В медичній та соціальній сфері у низці випадків комісія або керівник можуть делегувати 
право прийняття рішення структурним підрозділам медичного закладу або закладу із надання 
соціальних послуг. Таке рішення доцільно приймати, коли отримана в системі зворотного зв’язку 
інформація може бути оперативно вирішена структурними підрозділами – відділеннями закладів. 
Наприклад, коли мова йде про прийом пацієнта, забезпечення технічними засобами для догляду за 
людиною, що знаходиться у складних життєвих обставинах, проведення діагностичного дослідження, 
тощо. При прийнятті рішення щодо делегування структурним підрозділам цей підрозділ звітує 
керівництву за результатами прийнятих ними рішень.

Відповідь заявникові надається в будь-якому випадку при прийнятті будь-якого рішення. При 
цьому, в ряді випадків направити відповідь заявникові є єдиним варіантом рішення з боку комісії 
або керівника. У більшості випадків це стосується ситуацій, коли пропозицію враховано в робочому 
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порядку або її не можна врахувати в силу обставин, які мають зазначатися у відповіді.

У виняткових випадках керівництво приймає рішення щодо залишення інформації, що була 
отримана в межах системи зворотного зв’язку, без відповіді. Такі випадки виникають, коли 
піднімаються суто політичні питання, звернення містять відверту образу, а також про  автора відомо, 
що він є неспроможною особою. У ряді випадків матеріал, що поступив анонімно, містить наклеп, який 
за результатами розслідування спростовано.

2.6.4. Моніторинг та контроль за виконанням прийнятих рішень

Велике значення мають моніторинг та контроль за виконанням рішень. Локальними актами закладу 
необхідно врегулювати загальні правила моніторингу діяльності закладу (критерії та індикатори 
успішності) і працівників, а також систему якості та контролю. Для їх моніторингу та контролю за 
виконанням  можуть вживатися наступні заходи:

надання звітів
про виконання
рішень комісії
або керівника

вибіркові перевірки
виконання таких 

рішень

періодичне 
заслуховування

питань про 
виконання
рішень на 

засіданнях комісій

пережування
 з системою

громадського
контролю

опитування заявника
в системі зворотного

зв’язку, зокрема особи,
яка подавала скаргу 

щодо її задоволеності
результатами 

реагування

До компетенції комісії має бути віднесено здійснення моніторингу та контролю на постійній основі:

● Порядок надання звітів має бути визначений положенням про організацію системи зворотного 
зв’язку у закладі. У звіті обов’язково необхідно демонструвати таку інформацію: 

- посилання на отриману інформацію зворотного зв’язку; 

- посилання на доручення від комісії чи від керівника; 

- короткий опис проведеної роботи щодо дослідження інформації; 

- опис всіх вжитих заходів;

- пропозиції щодо необхідності подальшої роботи у справі; 

- головний висновок (резюме) за результатами розгляду. 

Також у більшості випадків має бути підготовлений проект рішення.

● Вибіркові перевірки проводяться не щодо конкретного випадка, який зазначений в інформації 
зворотного зв’язку (тут перевірка викладених фактів або припущень має проводитись обов’язково), а 
в цілому в межах сегменту або напряму роботи, в якому зафіксовано інформацію від клієнтів. Тобто 
перевіряється не конкретна подія, а діяльність в цілому з метою запобігання можливим порушенням 
у майбутньому. Рішення про такі перевірки приймає комісія, або це право делегується уповноваженій 
робочій групі з питань контролю.
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● Періодичне заслуховування питань, актуальних в роботі зі споживачами, здійснюється згідно 
плану роботи комісії, затвердженому локальними актами закладу.

●.Мережування з системою громадського контролю є найбільш складним напрямом цієї 
діяльності. Активісти громадського контролю, як правило, мають наміри здійснювати свої функції 
самостійно, не попереджаючи адміністрації закладів. В той же час, в процесі контрольних заходів 
співпраця значно підвищує рівень ефективності контрольних заходів, оскільки громадський контроль 
вимагає роз’яснень для багатьох ситуацій та вивчення супроводжуючих матеріалів, що може надати 
заклад. Тому бажано налагодити механізм спільних дій.

● Опитування заявника в системі зворотного зв’язку, зокрема, скаржника щодо його задоволеності 
результатами реагування є важливою складовою моніторингу виконання прийнятих рішень. Комісія 
розробляє коротку анкету опитування, спрямовану на з’ясування рівня задоволеності заявника та його 
потреб у додатковому роз’ясненні чи допомозі. Результати такого опитування із висновками члена 
комісії, який це опитування проводив, мають бути додані до матеріалів розгляду відгуків споживачів.

2.7. Звітування в рамках функціонування системи зворотного зв’язку

2.7.1. Індивідуальне спілкування з надавачами інформації зворотного зв’язку

Комунікація із споживачами, які дають закладу зворотний зв’язок, має здійснюватися в найкоротші 
можливі терміни за умови якісного відпрацювання піднятих питань, але не довше встановленого 
законодавством терміну. Відповідь споживачам на їхні відгуки будь-якого характеру надається у спосіб, 
зручний для них і зазначений у їхньому зверненні, та, переважно, через ті самі засоби комунікації. 
Комісії або особи, що займалися розглядом наданої споживачами інформації зворотного зв’язку, 
відповідальні за встановлення контакту із заявниками та за потреби можуть провести зустріч із ними 
або відео-зустріч (за допомогою Skype, соціальних медіа та месенджерів, тощо).

В першу чергу необхідно подякувати заявникові за наданий закладу відгук незалежно від його 
характеру та висловити своє розуміння ситуації, яка турбує або тішить заявника. Впродовж спілкування 
заявник висловлює свою думку щодо стану розв’язання порушеного питання та, в разі потреби, 
викладає свій позитивний чи негативний відгук у будь-якій зручній для нього або обох сторін формі. В 
стислий термін до 10 днів має бути направлена відповідь, де по кожному пункту незгоди із рішенням 
надається пояснення, в якому може бути висловлене погодження з претензією із зазначенням заходів 
щодо подальшої роботи по цьому питанню. Також, може бути висловлено аргументоване відхилення 
претензій. Крім того, може бути повідомлено заявникові про призначення повторного розгляду його 
питання. У відповіді заявникові комісія  може звертатись із запитом про надання додаткових даних або 
інформації. 

Будь-яка із двох сторін може запросити на таку зустріч представників засобів масової інформації 
або представників громадської організації. 

2.7.2. Публічні звіти щодо реагування на зворотній зв’язок

Кожна з охоплених цим Посібником категорій установ має організовувати звітування про 
свою діяльності, додаючи до регулярних звітів окремий розділ зі зведеною статистикою щодо 
опрацьованої інформації зворотного зв’язку, аналітичною довідкою та переліком прийнятих рішень. 
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Для забезпечення якісного та прозорого звітування заклад описує в звіті процедури збору інформації 
зворотного зв’язку, застосовані методи збору та наводить кількісні і якісні показники. Незалежно від 
наявності чи відсутності приписів чинного законодавства заклади мають узяти за правило звітувати 
чітко, прозоро, якісно та з дотриманням встановлених строків.

Публічний звіт закладу має містити наступну мінімальну інформацію (окремі приклади особливо 
гострих звернень):

● кількість звернень, що надійшли за звітний період, в тому числі:

- скарг на роботу закладу в цілому;

- скарг на роботу окремих працівників;

- скарг, що торкаються діяльності органів влади, а не конкретно закладів чи працівників;

- пропозицій щодо покращення роботи;

- пропозицій щодо усунення конкретних недоліків;

- подяки;

- інше.

● результати розгляду із зазначенням:

- накладених стягнень на окремих працівників;

- звернень у правоохоронні органи за окремими випадками;

- звернень до органів влади;

- зміни внутрішніх розпорядків та регламентів роботи;

- задоволення вимог;

- відмов у задоволенні вимог;

- ситуацій, коли розгляд та опрацювання ще продовжується;

- інше.

● конкретні приклади співпраці із громадськістю.

● звернення до жителів громад з питань щодо організації системи зворотного зв’язку.

Такі звіти необхідно публікувати максимально широко, в тому числі надсилати до органів влади, 
громадських організацій, розміщувати на сайті закладу, виставляти у соцмережах, публікувати у 
друкованому органі громади, де знаходиться даний заклад. Внутрішніми нормативними документами 
закладу врегульовується порядок, форма, структура та регулярність публічного звітування.

Бажано, щоб за результатами звітування проводились зустрічі із громадськістю у вигляді відкритих 
заходів на кшталт конференцій або днів відкритих дверей. Для цього доцільно використовувати  
великі зали, куди запрошувати для обговорення звіту всіх стейкхолдерів системи зворотного зв’язку: 
представників закладів та громадських організацій, осіб, що висловлювали свої скарги, думки, 
побажання шляхом надання зворотного зв’язку, депутатів місцевих рад, представників контролюючих 
та органів вищого рівня. Доступ до участі в таких відкритих заходах має бути відкритим для всіх 
бажаючих. 
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2.7.3. Внутрішня комунікація між керівництвом та персоналом закладу

Керівництво закладу інформує персонал закладу, задіяний у забезпеченні зворотного зв’язку 
в закладі, про будь-які рішення, що мають вплив на обслуговування аудиторії закладу, оперативно і 
вчасно, відповідно до внутрішніх процедур закладу. За потреби, рішення керівництва доводяться до 
відома кожного працівника під його особистий підпис.

Медичні заклади та заклади з надання соціальних послуг: 

Для цих закладів застосовуються загальні поради щодо публічного звітування, які полягають у 
максимальній прозорості та чіткій періодичності, згідно з внутрішніми процедурами. Основна увага 
має бути приділена якісному звітуванню, на відміну від наявного формалістичного.

Центри надання адміністративних послуг: 

Під час підготовки публічних звітів ЦНАПам варто застосовувати співставлення кількості осіб, 
охоплених методами збору інформації зворотного зв’язку, із загальною кількістю отримувачів послуг, 
та дезагрегувати показник за рівнем задоволеності.

Центри та територіальні бюро правової допомоги: 

В даній категорії звітність наразі на високому рівні, однак не обліковуються окремо звернення, які 
надходять через соціальні мережі. Рекомендовано таку практику запровадити. Крім того, корисним 
можу виявитись доповнення публічних звітів статистичними даними реагування на скарги та пропозиції. 

Рекомендовані практики Неприйнятні практики

Чітке,  прозоре,  побудоване  на  якісних   
характеристиках, звітування установи перед 
громадськістю.

Надання формальних звітів.

Тісна співпраця зі ЗМІ. Несвоєчасне публікування рішень, прийнятих на 
основі зворотного зв’язку,  та звітів закладу.

Повідомлення споживачів про прийняті рішення у 
тому ж порядку та спосіб, у який вони звертались 
до установи зі своїми відгуками (для неанонімних 
відгуків).

Використання тільки інформаційних стендів, 
розміщених в самій установі, для інформування 
громадськості про прийняті рішення.

У разі, якщо порушене індивідуальним зверненням 
питання носить системний або соціально значущий 
характер, широке публікування рішення та наслідків 
його впровадження, використовуючи максимально 
можливу для закладу кількість інформаційних 
ресурсів, засобів комунікації та медіа-майданчиків.

Нехтування регулярним оновленням інформації на 
стендах в приміщенні, сайті, офіційних сторінках у 
соціальних мережах,  тощо.

Дотримання законодавства про захист персональних 
даних.

Використання персональних даних споживачів 
у процесі звітування перед громадськістю без 
отримання попередньої згоди споживача на це.
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Громадські бібліотеки, будинки культури, хаби: 

Під час підготовки публічних звітів бібліотек, будинків культури, громадських хабів варто співставляти 
кількість осіб охоплених методами збору інформації зворотного зв’язку не тільки із загальної кількістю 
отримувачів послуг, але й із загальною чисельністю населення, що проживає на відповідній території.

Громадські організації: 

У громадському секторі  України практично відсутня практика публічного звітування громадських 
організацій, за винятком декількох. Хоча законодавством і передбачене таке зобов’язання, однак 
не встановлено відповідальності за недотримання цих положень. Рекомендується громадським 
організаціям розробити та забезпечити виконання внутрішніх правил публічного звітування і підготовки 
щорічного звіту, наповнивши його релевантною інформацією та обравши оптимальне джерело 
публікування своєї звітності. 

2.8. Десять правил переможної системи зворотного зв’язку

Всі наведені в цьому розділі рекомендації та поради спрямовані на вдосконалення практичної 
діяльності закладу щодо спілкування зі споживачами та щото того, як участь споживачів може 
бути оптимізована для покращення якості надання полсуг. Найголовніше при цьому – дотримання 
засадничих правил. Керівництво закладу має вживати всіх необхідних заходів з метою дотримання та 
реалізації таких «10 правил переможної системи зворотного зв’язку»:

Десять правил переможної системи зворотного зв’язку
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На самому початку шляху впровадження системи зворотного зв’язку потрібно залучити багато 
ресурсів і докласти зусиль для того, щоб вдосконалити процедури роботи з відгуками споживачів. 
Втім, в довгостроковій перспективі, після налагодження сталої практики виявиться, що навантаження 
на відповідальний персонал стане набагато меншим. 

Такий ефект досягається, оскільки в процесі роботи над отриманою інформацією заклад може 
визначити зони загального та системного вдосконалення, отже зменшується частота подібних звернень 
у майбутньому, покращується репутація та збільшується рівень довіри до закладу в цілому. Водночас, 
слід пам’ятати про те, що довіра громадськості позначиться у другій хвилі зростання обсягу звернень 
та скарг від споживачів і керівництво закладу також повинно сприймати це як добру ознаку.

Керівник успішного закладу відіграє ключову роль у покращенні культури позитивного вирішення 
скарг та пропозицій споживачів послуг закладу. Саме керівник відповідальний за поширення серед 
працівників закладу основного постулату комунікації зі споживачами: ефективна робота зі скаргами 
дозволяє вдосконалити та покращити надавання послуг громадянам. Кожний член команди має 
усвідомлювати важливість права громадян скаржитися і отримувати результати обробки своїх скарг. 
Керівник створює необхідні умови для навчання команди та підтримує рівень професійності команди 
і делегує їм частину повноважень для прийняття рішень.

Персонал закладу є двигуном усього механізму надання громадськості послуг і є першою турботою 
керівника. Кожний керівник має усвідомлювати свої основні задачі: 

● сформувати команду професіоналів, які первинно вмотивовані, кваліфіковані та психологічно 
готові приймати на себе функції вирішення проблем споживачів; 

● створити прості і зручні операційні процеси всередині закладу; 

● забезпечити дотримання уніфікованих етичних стандартів поведінки в команді; 

● забезпечити членів команди всіма необхідними ресурсами для виконання службових обов’язків; 

● застосовувати усі можливі засоби мотивації до ефективної роботи; 

● заохочувати ініціативи команди щодо покращення надання послуг громадянам.

Для виконання цих основних та другорядних завдань, керівництву варто розробити детальний 
внутрішній план дій по роботі з персоналом і дотримуватись його в своїй повсякденній роботі.

3.1. Запровадження плану дій по роботі з персоналом

Мінімально обов’язкова структура плану дій по роботі з персоналом виглядає наступним чином:

Формування команди:

● Визначення штатних посад та кількості штатних одиниць, необхідних для забезпечення роботи 
системи зворотного зв’язку у закладі, їхнє відображення в штатному розкладі закладу;

● Створення посадових інструкцій для кожної штатної посади в системі зворотного зв’язку;

3. Підготовка персоналу державних установ 
та громадських організацій
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● Визначення кваліфікаційних вимог та критеріїв підбору персоналу на кожну із зазначених посад;

● Створення та застосування кадрових процедур, пов’язаних з перевіркою кваліфікацій та 
відповідності критеріям підбору персоналу; заповнення всіх штатних посад та забезпечення повноти 
команди в усі часи діяльності закладу.

Під час формування команди важливо, щоб керівник завчасно подбав про чіткий розподіл ролей 
та ефективне розділення функцій щодо забезпечення роботи системи зворотного зв’язку. Ситуація, 
коли керівник замикає на собі всі такі функції, є типовою для більшості державних та муніципальних 
установ. Такий підхід є провальним в довгостроковій перспективі, адже загальна ефективність роботи 
керівника зменшується. Крім того, звільнення такого керівника з посади фактично означатиме 
припинення функціонування наявної системи зворотного зв’язку. 

Під час формування команди важливо, щоб керівник завчасно подбав про чіткий розподіл ролей 
та ефективне розділення функцій щодо забезпечення роботи системи зворотного зв’язку. Ситуація, 
коли керівник замикає на собі всі такі функції, є типовою для більшості державних та муніципальних 
установ. Такий підхід є провальним в довгостроковій перспективі, адже загальна ефективність роботи 
керівника зменшується. Крім того, звільнення такого керівника з посади фактично означатиме 
припинення функціонування наявної системи зворотного зв’язку. 

Рекомендація керівникам: пам’ятати, що ідеального універсального менеджера просто не існує. 
Це є природним наслідком превалювання в кожній людині конкретних рис та робочих характеристик, 
які можуть зробити її максимально ефективною у певному робочому середовищі. Наприклад, згідно з 
теорією вітамінів РАЕІ Адізеса, кожен керівник і член команди має переважний функціонал або володіє 
одним з чотирьох основних вітамінів, а саме: 

(Р) Результатник – особа, яка забезпечує виробництво результатів, для яких існує заклад;

(А) Адміністратор – особа, яка здійснює все необхідне адміністрування для досягнення результатів);

(Е) Енергія – особа-носій нових ідей та підприємець, забезпечує зміни; 

(І) Інтегратор – особа, яка об’єднує всі елементи діяльності закладу для ефективної роботи в 
довгостроковій перспективі. 

Для успішної роботи закладу на ключових посадах в команді мають бути представлені професіонали 
усіх чотирьох типів. Отже, під час розподілу ролей корисно визначити «вітаміни» керівника та 
персоналу, в чому допоможе тест Адізеса. У разі, якщо керівник створить компліментарну команду, 
всі чотири функціонали будуть реалізовані в сукупності та забезпечать ефективну роботу в організації.

Звичайно, керівник може скористатись будь-якою іншою методикою визначення здібностей та 
спроможності членів команди.

Створення операційних процесів:

● Чітке розмежування ролей та компетенцій членів персоналу;

● Логічна схема взаємозамінності членів персоналу у разі виникнення такої необхідності;

● Алгоритми реагування на нестандартні ситуації;

● Розробка та запровадження режиму роботи закладу, який максимально відповідає потребам 
системи зворотного зв’язку.
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Для забезпечення взаємодії членів команди та найкращого регулювання робочих відносин кожній 
установі рекомендовано розробити настільну книгу для персоналу з конкретними рекомендаціями 
та золотими правилами, яка чітко і однозначно визначає ролі та обов’язки керівництва, заступників та 
всіх членів команди, що забезпечує роботу системи зворотного зв’язку.

Забезпечення дотримання уніфікованих етичних стандартів поведінки в команді:

● Прийняття внутрішнього кодексу поведінки;

● Ознайомлення персоналу з цим кодексом;

● Неухильне дотримання положень кодексу керівництвом закладу та усіма членами команди 
незалежно від займаної посади, рангів, звань, тощо.

Вжиття заходів заохочення та дисциплінарних стягнень з метою стимулювання дотримання 
внутрішнього кодексу поведінку в команді. 

Під час створення операційних процесів та забезпеченні дотримання уніфікованих етичних 
стандартів поведінки в закладі керівникові важливо спиратися на одну з моделей сучасних типів 
управління: 

● імпульсивна – управління зверху вниз, авторитарне, суворий розподіл ролей;

● конформістська – відтворювані процеси, стабільні і чіткі ієрархічні зв’язки; 

● конкурентна – меритократія, новаторство і відповідальність; 

● плюралістична – розширення прав і можливостей, однакові цінності, зацікавленість;

● еволюційна – самоорганізація, еволюційна мета та цілісність. 

Установам державної форми власності рекомендовано працювати в режимі конкурентної або 
плюралістичної організацій, в той час як громадським організаціям більше пристане еволюційна 
модель управління, яку ще називають «бірюзовим управлінням». Для організації ефективної роботи зі 
споживачами дуже важливими є принципи, які роблять «бірюзове управління» успішним: 

● Відсутність жорсткої ієрархії; 

● Наявність розподіленої роботи та роботи в командах; 

● Місія організації зрозуміла і споріднена кожному члену команди, еволюціонує з плином часу і є 
мірилом рішень, які приймає організація; 

● Співробітники є особистостями, а не робочими інструментами, посадові інструкції прописують 
під людей, а не наймають людей під посадову інструкцію. 

Забезпечення членів команди необхідними ресурсами:

● Надання робочого місця, обладнаного відповідно до норм чинного законодавства; 

●.Забезпечення доступу до засобів комунікації та медіа-ресурсів, необхідних для виконання 
обов’язків;

● Забезпечення необхідним офісним обладнанням та канцелярськими товарами;

● Забезпечення негайного розгляду керівництвом будь-яких робочих звернень членів Команди до 
цього керівництва;
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● Надання доступу до інформації та інформаційних ресурсів, необхідних для виконання обов’язків.

3.2. Використання матеріальних та нематеріальних мотиваційних засобів 

Ключовим компонентом роботи з персоналом є забезпечення функціонування мотиваційної 
системи, що має на меті заохочення членів команди до якісного виконання своєї роботи, підвищення 
продуктивності праці, зменшення витікання кадрів, створення позитивного настрою в команді, 
залучення та утримання цінних, компетентних та досвідчених працівників, підвищення лояльності 
працівників до своєї організації,  створення корпоративної культури. Ефективність мотиваційної 
системи є запорукою успішності роботи закладу.

Згідно з пірамідою Маслоу, потреби людини розподіляються на п’ять видів і тільки два з них можна 
задовільнити за допомогою матеріальних засобів – фізіологічні та потреби у стабільному доході. 
Забезпечивши їх, керівництво закладає фундамент у відносини між співробітниками та організацією. 
Втім завжди потрібно пам’ятати, що найважливішими завданнями для керівництва є: 

● задоволення потреб членів команди у соціальному визнанні та приналежності;

● визнання авторитету;

● реалізація ініціатив та творчого потенціалу.

Така розстановка пріоритетів є особливо актуальною для державних закладів, у яких часто 
фінансово-матеріальне забезпечення є доволі низьким. Система застосування керівництвом 
матеріальних та нематеріальних засобів має бути абсолютно прозорою і чіткою і врегульована 
внутрішніми документами закладу.

Із матеріальними стимулами все просто – достатньо справедливо застосовувати грошові винагороди 
(премії, надбавки, підвищення заробітної платні, тощо), негрошові винагороди (оздоровлення, 
професійне навчання, культурний відпочинок, позачергові оплачувані вихідні, закордонні відрядження, 
пріоритетне обслуговування в разі потреби в самому закладі, покращення ресурсного забезпечення 
робочого місця, тощо) та штрафні санкції (депреміювання або введення додаткових годин роботи).

Найбільшу ефективність мають нематеріальні стимули, а саме: 

- забезпечення можливостей кар’єрного зростання; 

- публічне визнання і отримання похвали за успіхи; 

- доброзичлива атмосфера всередині закладу; 

- комфортні умови роботи, що включає зони відпочинку та харчування; 

- тім-білдінгові неформальні заходи (корпоративи, пікніки, марафони, привітання зі святами та 
днями народжень і знаковими датами);

- рейтинги та номінації; 

- короткі мотиваційні наради (до 10 хвилин);

- участь в розробці та напрацюванні стратегічних рішень щодо роботи закладу; 

- обов’язковий зворотний зв’язок членам команди від керівництва.

Піднесенню корпоративної культури будь-якого закладу, який надає послуги населенню, сприяє 
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також використання сумісно напрацьованих фраз-мотиваторів всередині команди. Зразком можуть 
стати наступні фрази:

Фраз-мотиваторів не має бути багато. Головне, щоб вони були напрацьовані колективно і стали 
однаково цінними і щирими для всіх членів команди. 

Золоті правила для керівника закладу, який надає послуги споживачам: 

● Завжди давати зворотний зв’язок діям чи відсутності дій команди.

● Відзначати і святкувати (у нематеріальній емоційній формі) маленькі і великі перемоги команди.

● Хвалити публічно, але критикувати і висловлювати догану – індивідуально.

● Почути кожного члена команди.

● Вміти встати на робоче місце будь-якого члена команди в будь-який робочий момент.

● Заохочувати ініціативи кожного члена команди.

● Справедливо і неупереджено застосовувати мотиваційні стимули.

● Забезпечувати працівникам якомога більше можливостей для професійного навчання.

Рекомендовані теми навчальних курсів та тренінгів для персоналу державних закладів, що 
надають послуги населенню та які задіяні у функціонуванні системи зворотного зв’язку:

● «Система зворотного зв’язку – завдання, виклики, забезпечення функціонування».
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● «Основи роботи зі споживачами, їхніми відгуками та скаргами».

● «Запобігання професійному вигоранню».

● «Психологічна витривалість персоналу, який працює зі споживачами».

● «Лідери змін».

● «Ефективний тайм-менеджмент на робочому місці».

● «Антикризова поведінка персоналу, який працює зі споживачами».

● «Принципи моралі, етики та фахової поведінки у роботі зі споживачами».

● «Відгук, скарга, пропозиція споживача як підказка до вдосконалення роботи закладу».

● «Використання соціальних медіа для забезпечення роботи системи зворотного зв’язку».

● «Використання месенджерів та мобільних додатків в межах системи зворотного зв’язку».

● «Етикет професійного спілкування в мережі Інтернет».

Керівництво, в залежності від обставин, приймає рішення про направлення членів команди на 
проходження індивідуального навчання або забезпечує доступ до колективного навчання команди. 
Рекомендовано використовувати усі можливі навчальні ресурси – державні курси підвищення 
кваліфікації, міжнародні програми та тренінги, курси від громадських організацій та спонсорів, 
спеціально розроблені професійні навчальні програми для конкретної команди певного закладу, тощо. 

3.3. Рекoмендації щодо посилення мотиваційної системи 

3.3.1. Рекомендації щодо посилення мотиваційної системи в медичних закладах та закладах з 
надання соціальних послуг

● Особи, вповноважені оцінювати результати зворотного зв’язку (в першу чергу члени комісій), 
повинні пройти спеціальний комплексний тренінг, який має включати наступні елементи:

- законодавчі засади функціонування системи зворотного зв’язку, а також правові аспекти якості 
надання послуг, відповідальності посадових осіб, прийняття необхідних рішень, взаємодії із судовою 
системою та правоохоронними органами;

- вимоги до внутрішніх нормативних документів закладу щодо роботи системи зворотного зв’язку;

- найкращий актуальний зарубіжний досвід запровадження систем зворотного зв’язку;

- навички роботи зі споживачами та психологічна витривалість персоналу;

- професійні рольові та ділові ігри;

- опрацювання реальних ситуацій за зверненнями пацієнтів та клієнтів;

- основи само-менеджменту та тайм-менеджменту.

●.Бажано надавати персоналу відповідні сертифікати, що засвідчують рівень отриманої кваліфікації.

●.Рекомендовані стимули за роботу в комісії з розгляду скарг: членство у комісіях повинно 
стимулюватись стабільними доплатами до посадового окладу в розмірі 10 – 20%. За розслідування 
найбільш складних ситуацій має надаватись премія у розмірі не менше половини посадового окладу.
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3.3.2. Рекомендації щодо посилення мотиваційної системи в ЦНАПах та громадських бібліотеках, 
будинках культури, хабах

●.Особливу увагу потрібно приділити психологічній підготовці працівників, які отримують 
інформацію зворотного зв’язку в міжособистісному спілкуванні. В ЦНАПах це адміністратори, в 
бібліотеках – працівники відділів абонемента.

● Натомість  працівникам,  які  займаються обробкою знеособленої інформації, як от обробка 
талонів електронної черги в ЦНАПах, потрібні тренінги з розвитку навичок автоматизації роботи 
доступними інструментами, такими як електронні таблиці. 

●.Зважаючи на те, що у більшості випадків відсутня можливість створення в структурі окремих 
підрозділів  зворотного  зв’язку, або хоча б виділення однієї особи, яка б займалася виключно 
питаннями організації системи зворотного зв’язку, важливо навчити працівників, на яких буде 
покладено відповідні обов’язки, оптимально розпоряджатися робочим часом.

3.3.3. Рекомендації щодо посилення мотиваційної системи в центрах та бюро надання правової 
допомоги

● Важливо забезпечити навчання персоналу у таких напрямках: професійний розвиток персоналу 
для надання правової допомоги та розвитку громад: 

- експертність щодо діяльності органів місцевого самоврядування;

- запровадження змін на рівні громади; 

- запровадження змін в сфері комунікації; 

- запровадження змін в моніторингу та розвитку стратегічного мислення.

● Розробити правила залучених нових працівників – це повинна бути постійна і системна робота.

●.Розробити систему мотивацій, яка повинна складатися з реагування на запити від самих 
працівників  та участі у різних публічних та міжнародних подіях загального та експертного спрямування. 

● Також, варто наголосити на комунікативних платформах, які нещодавно відкрились і є частиною 
системи безоплатної правової допомоги. Оскільки платформи мають досить широкі функції, то їх 
працівники не лише повинні вміти комунікувати та організовувати заходи, а і планувати діяльність, 
вміти спілкуватись з людьми, особливо з вразливими верствами населення, та володіти навичками 
фасилітації групових процесів і займатись аналітикою.

3.3.4. Рекомендації щодо посилення мотиваційної системи в громадських організаціях 

● Громадський сектор має тенденцію до дуже швидкої зміни кадрів, і це пов’язано насамперед 
з низьким організаційним та сталим розвитком.  Тому варто приділяти належну увагу набору і 
регулюванню діяльності волонтерів, їх мотивації та залучення до спільної діяльності на основі 
розробленої окремої програми по залученню волонтерів та стажерів.

● Програми  щодо мотивації персоналу повинні розроблятись на основі запитів від самих 
працівників та містити чіткі положення про заохочення та розвитку. 

● Практично всі громадські організації мало приділяють увагу своєму персоналу та його розвитку, 
тому програми розвитку персоналу повинні стосуватись тих викликів, з якими зустрічається організація 
та її працівники у щоденній діяльності.
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ПРИКЛАД №1

Категорія установи: Центри базового медичного обслуговування

Заклад: Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Одеси

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі:

Комунальна установа охорони здоров’я «ЦПМСД №5» Суворовського району міста Одеси 
заснована на комунальній власності територіальної громади міста Одеса. Підзвітна та знаходиться під 
координацією Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради. Наразі установа складається з 
трьох амбулаторій та двох філій, всі розташовані в місті Одеса.

Система зворотного зв’язку в цій установі функціонує з січня 2016 року на підставі Статуту, згідно з 
яким установа здійснює управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах. 
З цією метою в установі ведеться організаційно-методична робота, метою якої є накопичення та 
обробка інформації зворотного зв’язку. 

Джерела інформації: 

Анкетування пацієнтів; пропозиції медичного персоналу  (щодо поліпшення роботи установи, 
соціально-культурного та побутового обслуговування); достовірна статистична інформація; інформація, 
яку передають до закладу з гарячої лінії Єдиного центру звернень громадян, та інформація, отримана 
через форму зворотного зв’язку.

Обробка інформації: 

В самому закладі запроваджені такі процедури обробки інформації зворотного зв’язку: надання 
звітів та оперативної інформації до інформаційно-аналітичного центру медичної статистики; аналіз 
стану здоров’я населення; вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД; аналіз доступності 
ПМД для населення; оцінка та обробка інформації, отриманої Медичною радою.

Медична рада для управління та контролю якості надання медичної допомоги створена наказом 
головного лікаря, відповідно затверджений склад, Регламент діяльності і Положення про цю раду. 
Згідно з Положенням, Медична рада є постійно діючим дорадчо-консультативним органом керівника 
установи. До складу цієї медичної ради увійшли сам головний лікар, головний лікар, його заступники 
із медичної частини та із ЛКК, а також п’ять завідуючих амбулаторіями та секретар із сестринської 
спільноти. На засідання крім членів медичної ради можуть запрошуватися найбільш досвідченні 
фахівці інших лікувальних закладів. 

Медична   рада  має  повноваження  щодо  функціонування  системи зворотного зв’язку, 
організованого в установі, та оцінки отриманої інформації. У першу чергу, джерелом інформації 
зворотного зв’язку  є  опитування відвідувачів закладу на основі  затвердженої анкети (російською 
мовою, враховуючи регіональні особливості, Додаток 1). Медична рада щомісячно проводить 
узагальнення та аналіз результатів зазначеного анкетування та готує відповідні проекти рішень. 
Згідно зі Статутом установи, здійснюється збір інформації зворотного зв’язку з внутрішніх джерел. 
Так, представники трудового колективу  установи мають і реалізовують право вносити пропозиції 

4. Збірка прикладів з успішно впровадженою системою 
зворотного зв’язку в закладах Україні
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щодо поліпшення роботи установи, а також пропозиції з питань соціально-культурного і побутового 
обслуговування.

Серед іншого, окремо на засіданнях Ради розглядаються випадки розбіжності діагнозів, що 
супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів. Рада, відповідно, робить висновки щодо причин 
таких випадків і щодо вжиття заходів, направлених на запобігання таких ситуацій в майбутньому.

Прийняття рішень:

Медична Рада має право приймати рішення про:

● створення у разі потреби тимчасових комісій, експертних та робочих груп, 

● залучення в установленому порядку до роботи в них фахівців закладів охорони здоров’я, установ 
і організацій, 

● затвердження планів роботи та звітів про їх діяльність;

● надання пропозицій управлінням (відділам) охорони здоров’я щодо питань якості надання 
медичної допомоги;

● запрошення на засідання посадових осіб відповідного органу охорони здоров’я, закладів 
охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, фондів соціального 
страхування, тощо;

● направлення своїх представників для участі в нарадах, конференціях і семінарах з питань 
управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров’я;

● заслуховування на своїх засіданнях завідуючих відділеннями амбулаторій (структурних 
підрозділів ЦПМСД № 5), про виконання покладених на них завдань з питань управління якістю та 
стандартизації медичної допомоги в охороні здоров’я;

● з питань, що входять до компетенції медичної ради ЦПМСД та здійснювати контроль за їх 
виконанням.

Повідомлення про рішення та наслідки:

Внутрішній рівень: Після прийняття Медичною радою та керівництвом рішення на основі 
інформації зворотного зв’язку доводяться до відома персоналу закладу у встановленому порядку – під 
час планових нарад та зустрічей, а також шляхом ознайомлення персоналу під підпис з внутрішніми 
наказами та розпорядженнями по закладу – в залежності від характеру прийнятого рішення.

Скаржнику/громадськості: Частково надання інформації про рішення, прийняті на основі розгляду 
звернень громадян, здійснюється через веб-сайт Єдиного центру звернень громадян. Цей портал 
дає змогу громадянам не тільки залишити своє звернення, але і стежити за станом його розгляду та 
переглядати архів усіх звернень громадян до Єдиного центру звернень. 

Інформація за індивідуальними зверненнями пацієнтів надається в індивідуальному порядку 
заявнику. Рішення, що стосуються широкого кола адресатів, розміщуються на інформаційному стенді 
в приміщенні закладу.

Переваги, недоліки та висновки:

На жаль, ще не налагоджена система оприлюднення рішень, прийнятих під час засідань ради на 
основі оцінки якості надання послуг та, зокрема, оцінки результатів аналізу зворотного зв’язку. Це, в 
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першу чергу, питання удосконалення веб -сайту закладу та поліпшення контактів із ЗМІ.

Перевагою цієї системи зворотного зв’язку є використання профільних фахівців для винесення 
остаточного рішення у скаргах зі специфічними медичними обставинами. Функціонування Медичної 
ради дозволяє забезпечити неупереджений розгляд скарг та відгуків громадян та прийняти виважене 
рішення. 

Електронні посилання:

Гаряча лінія Єдиного центру звернень громадян: https://1535.odessa.ua/

Форма зворотного зв’язку: https://1535.odessa.ua/feedback/
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ПРИКЛАД №2

Категорія установи: Лікарні (2-й рівень)

Заклад: Хмельницька дитяча міська лікарня, м. Хмельницький

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі:
Хмельницька дитяча лікарня є закладом надання медичної допомоги другого рівня, обслуговує 

приблизно 30 000 пацієнтів. Система зворотного зв’язку передбачає використання стандартних 
компонентів згідно з чинним законодавством України і анкетування. Починаючи із 2016 року тут було 
запроваджено опитування з метою оцінки зворотного зв’язку пацієнтів (їх батьків чи опікунів), які 
отримали послуги в лікарні, щодо якості надання медичної допомоги. Система зворотного зв’язку в 
цій установі має на меті оцінку якості медичного обслуговування, зокрема, за такими індикаторами: 
частота виникнення ускладнень або загострень хвороби; формальні результати лікування (поліпшення, 
погіршення стану, без змін); летальність; первинний вихід на інвалідність; зміни в структурі диспансерних 
груп. Отримані за результатами аналізу інформації зворотного зв’язку показники додатково оцінюються 
шляхом співставлення фактичних параметрів із медичними стандартами, прийнятими в Україні.  

Джерела інформації:
Звернення громадян, відгуки та скарги, пацієнтські анкети. Анкета містить питання в п’ятьох 

основних блоках: інформація про пацієнта, відгук про установу, відгук про медичні послуги, відгук 
про медичний персонал, побажання та рекомендації. До початку заповнення анкети респондентам 
повідомляють про їхнє право не відповідати на запитання, сформулювати запитання по-іншому та 
надати за бажанням власні відповіді, відповідати не тільки письмово, але і усно. Респонденти мають 
право не зазначати персональні дані з метою збереження анонімності. Опитування проводять шляхом 
роздачі анкет при прийомі у лікарню. Заповнені анкети респонденти повертають при виписці пацієнта 
черговій медсестрі або, в разі бажання зберегти анонімність, в спеціальну опечатану скриньку.

Обробка інформації:
Обробка інформації зворотного зв’язку здійснюється групою, створеною наказом головного лікаря. 

До складу групи входять заступник головного лікаря, представник трудового колективу та представник 
Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Наразі у стані обговорення питання щодо 
включення представників громадськості або пацієнтських організацій до зазначеної групи.

Під час обробки анкет відповіді групуються за спільністю за кожним питанням і визначається 
усереднена оцінка тих чи інших якісних параметрів. Обробка отриманих пропозицій та побажань 
здійснюється шляхом формування їхнього переліку, а також виділення їх у групи, в залежності від 
кількості поданих за них голосів. 

Обробка інформації зворотного зв’язку, отриманої з анкет, здійснюється в кінці кожного тижня у 
формі аналізу тижневого масиву отриманих відповідей. За результатами аналізу складається коротка 
таблиця – протокол, де зазначається кількість голосів поданих за ту чи іншу відповідь. Побажання та 
пропозиції реєструються та зберігаються окремо.

За результатами обробки інформації керівництво закладу робить висновки щодо наданої медичної 
допомоги, зокрема її: ефективності; адекватності; економічності; науково-технічного рівня. На основі 
цих висновків керівництво закладу приймає рішення щодо вдосконалення чи оптимізації роботи 
закладу.
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Прийняття рішень: 

Група, яка здійснює обробку інформації зворотного зв’язку, відповідальна за підготовку проектів 
адміністративних рішень, прийнятих на основі такої інформації.

Необхідно зазначити, що інформація зворотного зв’язку є вагомою під час прийняття рішень 
керівництвом закладу.  Розподіл додаткових матеріальних благ у вигляді премій є додатковим стимулом 
для покращення якості роботи медичного персоналу, і зазвичай є предметом обговорення у самому 
колективі. У разі, якщо внаслідок дій або бездіяльності окремих членів медичного персоналу було 
депремійовано весь колектив, або ж колективу було винесено догану,  трудовий колектив закладу 
вживає на своєму рівні належних заходів щодо покращення якості надання послуг, а також впливу 
безпосередньо на винуватців. 

В ряді випадків, передбачених внутрішніми документами установи (це можуть бути випадки смерті 
пацієнта або гострих інфекційних захворювань), за результатами розгляду інформації зворотного 
зв’язку створюються спеціальні внутрішні комісії для розслідування та вивчення тих чи обставин, на 
які вказує інформація зворотного зв’язку. Склад цих комісій визначається в залежності від обставин, 
які необхідно вивчити, але  обов’язково в  комісію входитиме завідувач відділення та патологоанатом. 
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У тих випадках, коли джерело зворотного зв’язку не є анонімним, респондентів (батьків чи опікунів 
пацієнта) запрошують до участі в роботі цих комісій. 

Повідомлення про рішення та наслідки:

Внутрішній рівень: Повідомлення про прийняті рішення всім представникам персоналу, яких 
рішення стосується прямо чи опосередковано, в робочому порядку відповідно до внутрішніх положень 
закладу.

Скаржнику/громадськості: Рішення за індивідуальними скаргами та зверненнями пацієнтів 
доводяться до відома останніх в індивідуальному порядку. Щодо рішень, які стосуються організаційної 
діяльності закладу, лікарня започаткувала тестовий режим співпраці з місцевими ЗМІ, розміщуючи 
публікації, як про функціонування системи оцінки якості роботи медичного закладу, так і про 
функціонування закладу в цілому.

Переваги, недоліки та висновки: 

Окремо варто описати випадок захисту прав споживачів саме за допомогою системи зворотного 
зв’язку у тому форматі, в якому вона функціонує в цій лікарні. Завідуючого відділення лікарні 
відсторонили від виконання обов’язків у зв’язку з поданою на нього скаргою до Департаменту охорони 
здоров’я та до голови обласної ради. Скарга стосувалась грубої та непрофесійної поведінки лікаря, а 
також недбалості медсестер та санітарок відділення. Справа набула в громаді широкого розголосу, 
оскільки лікар відмовився надавати медичну допомогу своєму пацієнтові, а саме зняти йому шви у 
післяопераційний період, та грубо поводився з матір’ю маленького пацієнта. В ЗМІ повідомлялось, що 
після слухання комісії на рівні Департаменту охорони здоров’я лікаря було звільнено.

Варто відзначити важливі тенденції розвитку системи зворотного зв’язку цієї медичної установи. 
По-перше, триває процес обговорення щодо створення постійно діючих громадських органів при 
лікарні, які б складались, у першу чергу, з числа батьків та опікунів пацієнтів. Наразі можна відзначити 
епізодичну участь батьків або опікунів пацієнтів у подальшому ході впровадження рішень, що 
приймаються на основі інформації зворотного зв’язку. По-друге, триває процес створення особливого 
механізму опитування самих пацієнтів, якими є діти, враховуючи всі складнощі психологічних, 
юридичних та інших нюансів такої роботи.



65

ПРИКЛАД №3

Категорія установи: Підрозділи соціального захисту

Заклад: Управління соціального захисту в місті Маріуполь, Донецька область

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі:

Система надання соціальних послуг у місті Маріуполі знаходиться у процесі реформування, тому 
важливо, щоб оцінка інформації зворотного зв’язку та потреб місцевих громад стала частиною цієї 
системи. Адже в умовах децентралізації муніципалітет повинен орієнтуватися на актуальні потреби 
населення та спрямовувати діяльність на надання конкретних послуг, в яких є дійсно нагальна 
потреба, а не на утримання закладів. Мета всієї реформи – забезпечення відходу від зайвої бюрократії 
та забезпечення максимальної центричності соціальних послуг на споживачах. В цій структурі 
запроваджено систему оцінки роботи закладів надання соціальних послуг, в межах якої застосовуються 
інструменти системи зворотного зв’язку.

Джерела інформації:

Збір інформації зворотного зв’язку для проведення аналізу якості надання соціальних послуг та 
потреб громади у таких послугах проводиться раз на квартал в кілька етапів: попередній збір та аналіз 
статистики, дослідження потреб у соціальних послугах та якість їх надання, підсумковий аналіз. 

Ця система  оцінки охоплює 19 соціальних установ: територіальні центри соціального  
обслуговування, управліннях соціального захисту населення, центри сім’ї, дітей та молоді, управління 
пенсійного фонду, центри реабілітації дітей з інвалідністю, центри обслуговування громадян без 
визначеного місця проживання та ряд інших. Для проведення дослідження було підготовлено 5 
інтерв’юерів, які пройшли спеціальну підготовку. 

Опитуванням охоплюються 35 000 осіб – отримувачів усіх видів соціальних послуг, пропорційно 
до обраних закладів. Також забезпечується окреме цільове опитування усіх категорій споживачів 
відповідно до всіх видів послуг, що надаються: особи похилого віку, інваліди, невиліковні хворі, особи, 
що зазнали насильства та інші:. 

Етапи опитувань: 1. Визначення цільової групи опитування та місця його проведення. Мета 
опитування: виявлення чисельності фактичних та потенційних отримувачів соціальних послуг за кожною 
з категорій вразливого населення, переліку наявних соціальних програм, державних, муніципальних 
структур, громадських організацій, які надають соціальні послуги;  2. Стандартизоване інтерв'ю та 
фокус-групові дискусії з отримувачами послуг. Мета: визначення індивідуальних потреб потенційних 
отримувачів соціальних послуг та рівень задоволення потреб отримувачів послуг. Проводиться на 
виході з соціальної установи.

На другому етапі стандартизоване інтерв’ю забезпечує заклад інформацією про запитувану 
споживачами форму надання послуг (влаштування у стаціонарний заклад, догляд вдома працівниками 
соціальних служб, догляд денний в спеціалізованих закладах, соціально -  психологічна реабілітація, 
соціальний супровід при працевлаштуванні, представлення інтересів, консультування, інше), оцінку 
якості надаваних закладом послуг, а також побажаннями та пропозиціями від отримувачів послуг 
(вільна форма відповідей). Також на цьому етапі опитування дає змогу вивчити громадську думку щодо 
організаційних заходів, зокрема, відкриття консультаційних пунктів, де громадяни можуть отримати 
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інформацію про соціальні послуги, відкриття центрів медіації та пунктів надання безоплатної правової 
допомоги, встановлення пандусів тощо. Опитування проводяться з урахуванням особливостей кожної 
з категорій вразливих верст населення, з використанням блоків специфічних питань, що стосуються 
саме них.

Обробка інформації:

За результатами опитування Управління соціального захисту міста здійснює комплексний 
аналіз результатів, узагальнює інформацію та готує аналітичний звіт, який потім направляється 
для опрацювання та надання рекомендацій до міської ради, виконкому, провідним громадським 
організаціям, пацієнтським організаціям. За результатами розгляду направлених матеріалів, вказані 
установи та організації направляють до Управління свої висновки, зауваження та пропозиції. Ці 
матеріали вивчаються та узагальнюються, а потім готується питання щодо покращення роботи сфери 
надання соціальних послуг міста для розгляду на засіданні виконкому.

Прийняття рішень:

На основі обробленої інформації зворотного зв’язку Управління визначає головні проблеми 
та стратегічні пріоритети розвитку соціальних послуг у місті, розробляє конкретні пропозиції та 
плани заходів для розвитку і оптимізації системи надання соціальних послуг. Крім того, воно готує 
рекомендації муніципалітету щодо поліпшення доступності та підвищення якості надання соціальних 
послуг. Зокрема, за результатами останнього дослідження, проведеного в 2017 році, були прийняті 
наступні рішення: 

● про організацію діяльності консультаційних пунктів з метою роз’яснення змісту соціальних послуг 
та інформації про умови та організацію надання цих послуг; 

● про вдосконалення та спрощення роздаткових та інформаційних матеріалів про установи, 
надання більш детального переліку послуг закладів; 

● про забезпечення супроводу працевлаштування громадян з інвалідністю, осіб, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги; 

● щодо вжиття заходів у сфері деінституціоналізації інтернатних закладів; 

● щодо створення та регулярного оновлення мапи соціальних послуг міста та її розміщення на 
сайті міської ради, в Інтернет-ресурсах, доступних громаді, в місцях загального доступу для населення 
міста. 

Повідомлення про рішення та наслідки:

Рішення, прийняті установою або виконавчими органами міста на основі інформації зворотного 
зв’язку, публікуються на офіційному сайті Маріупольської міської ради, а також, в окремих випадках, в 
приміщеннях закладів надання соціальних послуг – в куточку з інформацією для споживачів.

Переваги, недоліки та висновки: 

Маріупольський досвід за правом вважається успішним кейсом використання системи зворотного 
зв’язку для покращення надання послуг населенню. Він став основою для створення нових 
організаційних форм за підтримки організацій з надання міжнародної технічної допомоги. Так, у 
Маріуполі відкрито 6 центрів підтримки сім’ї, а також молодіжні центри. Суть діяльності таких центрів 
полягає у тому, що спочатку проводиться серйозне, комплексне вивчення проблем через застосування 
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різних фідбек методів. Далі цей матеріал лягає в основу планових заходів вищезазначених центрів, 
направлених на удосконалення роботи із складними у соціальному плані групами клієнтів соціальних 
закладів, зокрема групами дітей і підлітків, які потребують певних соціальних послуг. 

Функціонування цієї системи в зазначених 19 закладах впродовж останніх двох років дозволило 
запровадити такий вид інноваційного сервісу, як молодіжні центри. Особливу роль вони відіграють 
у прифронтовій зоні, тому що за оцінкою ЮНІСЕФ, щонайменше 200 000 дітей (тобто, кожна четверта 
дитина) у Донецькій та Луганській областях, що найбільше постраждали від конфлікту на сході України, 
потребують невідкладної та постійної психосоціальної допомоги. Центри стали свого роду вільним 
простором для організації дозвілля молоді та підлітків. Тут відвідувачі можуть безкоштовно і з користю 
проводити свій вільний час, стати учасниками тренінгів та отримати підтримку фахівців, наставників та 
психологів. 

У результаті змін, які відбулися в системі соціального захисту в Маріуполі, значно зросла кількість 
отримувачів послуг. Наразі неможливо визначити ефективність самої управлінської моделі, адже 
вона ще формується, але розширення спектру соціальних послуг на основі вивчення потреб громади, 
запровадження технології кейс-менеджменту, введення посад та система підготовки фахівців 
соціальної роботи, запровадження супервізії, розроблення спрощених форм документування, 
створення електронних реєстрів, ефективна міжвідомча взаємодія у роботі з сім’ями і дітьми позитивно 
вплинули на її результативність.
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ПРИКЛАД №4

Категорія установи: Заклади соціальної допомоги (центри соціального обслуговування, 
територіальні центри, реабілітаційні центри, тощо)

Заклад: Єдиний центр надання соціальних послуг міста Умань, Черкаська область

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

Шляхи реалізації державної політики щодо соціального захисту населення міста Умань визначені 
в стратегії міста та в цільових довгострокових програмах, які затверджені на сесії міської ради, як-от: 
програма соціальної допомоги «Турбота», «Безбар’єрна Умань» та інші.

Джерела інформації:

Для здійснення моніторингу та оцінки якості послуг в Центрі створено комісію з моніторингу та 
оцінки якості соціальних послуг, яка має повноваження щодо збору та обробки інформації зворотного 
зв’язку. Організація роботи закладу в цьому напрямку врегульована Порядком проведення внутрішньої 
оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Уманського району, затвердженого наказом  від 05.04.2017 №29-4. 

Необхідну інформацію збирають наступних шляхом: опитування/анкетування отримувачів 
соціальної послуги та/або їх законних представників; спостереження за процесом надання соціальної 
послуги; бесіди/співбесіди з персоналом відділення соціальної допомоги вдома; вивчення 
документації, у тому числі звернень отримувачів соціальної послуги.

Опитувальник створено для: отримання відгуків стосовно організації та надання таких соціальних 
послуг як догляд вдома, соціальна адаптація, стаціонарний догляд; оцінки послуг із застосуванням 
шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг. Оцінюється адресність 
та індивідуальний підхід, результативність; своєчасність; доступність та відкритість; повага до гідності 
отримувача соціальної послуги; професійність. За кожним з параметрів опитувальник містить конкретні 
критерії оцінювання. 

Спостереження за процесом надання соціальної послуги відбувається шляхом планових чи 
позапланових (оперативних) перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, які фіксуються 
в актах перевірки роботи соціального робітника на дільниці. Інформація також збирається під час  
телефонного опитування, проведення співбесід з отримувачами соціальної послуги.

Крім того, соціальні робітники, які безпосередньо надають соціальну послугу, щоденно проводять 
самооцінку своєї діяльності. В останньому опитуванні в листопаді 2017 р. взяли участь 283 отримувачів 
соціальних послуг, з них соціальної послуги з догляду вдома –  186 осіб, соціальної адаптації – 80 осіб, 
стаціонарного догляду – 17 осіб; проводились співбесіди і телефонне опитування; проаналізовано 
характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За період 
проведення оцінки скарг не зареєстровано. З початку 2017 року звернень від жителів району щодо 
надання соціальних послуг не надходило.

3робка інформації:

Спеціалісти відділу моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг здійснюють обробку 
зібраної під час опитувань, бесід зі споживачами, вивчення звернень споживачів послуг та готують 
звіти для керівництва. 
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Обробка опитувальників здійснюється шляхом формування оцінки показників в межах трьох оцінок 
– добре (від 80 до 100% підтримки,  задовільно (від 51 до 79% підтримки),  незадовільно (до 50% 
підтримки). Слід відзначити, що для кожного критерію оцінки в межах групи показників забезпечення 
якості розраховується показник охоплення критерієм усіх отримувачів соціальної послуги. Показник 
виражається у відсотковому еквіваленті від 0 до 100%, після чого, в залежності від значення, йому 
присвоюються статуси. Статуси показників охоплення по кожному критерію узагальнюються; статус, 
який переважає, присвоюється для групи показника забезпечення якості в цілому. Наступним кроком є 
узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги та кожного кількісного 
показника, і статус, який переважає, присвоюється для оцінювання якості соціальної послуги в цілому 
відповідно до таблиці, в якій рекомендуються відповідні заходи.

Оцінка якості соціальної послуги в цілому зводиться у такому форматі:

Результати самооцінок, які здійснюють соціальні працівники, регулярно (щотижнево) обговорюються 
на виробничих нарадах. Комісія з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг  працює згідно із 
затвердженими положенням та планом засідань. Засідання проводяться 1 раз на квартал.

Прийняття рішень: 

В залежності від характеру отриманої інформації, керівництво центру приймає рішення щодо:

● надання інформаційної та методичної підтримки спеціалістам та надавачам послуг, персоналу 
центру, що спрямована на покращення організації надання соціальних послуг усіх структурних 
підрозділів; 

● направлення персоналу на навчання, організації підвищення кваліфікації та стажувань;

● проведення додаткового моніторингу якості надання послуг; 

● видає рекомендації щодо вдосконалення надання соціальних послуг.

Звіти закладу на основі обробленої інформації зворотного зв’язку розглядаються періодично на 
сесіях міської та районних рад. Результатом є визначення запланованих заходів для покращення роботи 
територіального центру соціального обслуговування Уманського району. Зокрема, на останньому 
засіданні були визначені наступні пріоритети діяльності закладу: 

● своєчасний аналіз та обробка індивідуальних планів надання соціальних послуг  у частині їх 
перегляду; 

Показники Статус Рекомендації по роботі відділення соціальної 
допомоги

Кількісні добре

продовжувати роботу з відділенням соціальної 
допомогиЯкісні добре

Узагальнений добре
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● проведення методичної роботи з надавачами соціальних послуг щодо підвищення  якості 
соціально обслуговування отримувачів послуг; 

● забезпечення своєчасності та результативності розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних 
послуг; 

● зміцнення матеріально-технічної бази територіального центру в частині забезпечення соціальних 
робітників велосипедами, спецодягом, взуттям,  інвентарем тощо; 

● підвищення рівня кваліфікації соціальних працівників; 

● зміцнення матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині 
забезпечення соціальних робітників спецодягом, тонометрами,  господарськими сумками та засобами 
захисту; 

● виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання 
їм необхідної допомоги; 

● перегляд  справ осіб, які перебувають на обслуговуванні відділення, та проведення повторних 
визначень індивідуальних потреб що півроку.

 
Повідомлення про рішення та наслідки: 

Внутрішній рівень: Про прийняті рішення персонал закладу отримує оперативне сповіщення в 
робочому порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами закладу.

Скаржнику/громадськості: Спеціалісти відділу моніторингу та оцінки якості надання соціальних 
послуг здійснюють підготовку й поширення інформації про діяльність центру надання послуг. 
Інформація про прийняті рішення публікується на сайті міської ради. 

Переваги, недоліки та висновки:

Перевага цієї системи – диверсифіковані джерела інформації зворотного зв’язку та функціонування 
окремої комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.  
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ПРИКЛАД №5

Категорія установи: Центри надання адміністративних послуг

Заклад: Центр надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради,
           м. Вінниця

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

Вінницький Центр адміністративних послуг “Прозорий офіс” розпочав роботу у вересні 2008 
року. Згідно із затвердженим виконкомом міської ради Положенням, «Прозорий офіс» є робочим 
органом виконкому міської ради, який об’єднує представників адміністративних органів, державних 
адміністраторів та державних реєстраторів для забезпечення взаємодії усіх учасників Центру у досягненні 
його мети. Діяльність Центра адміністративних послуг як постійно діючого робочого органу виконкому 
міської ради провадиться відповідно до Затвердженої політики якості, антикорупції та інформаційної 
безпеки, розробленої відповідно до стандартів: EN ISO 9001:2008; EN ISO/IEC 27001:2013. Це перший 
з відкритих в Україні інтегрованих офісів надання усіх категорій послуг населенню (“one-stop-shop”). 
В основу його роботи закладено окремі європейські підходи, зокрема, німецькі установи типу “Bur-
gerburo” та нідерландський “publieksservice”. Цей ЦНАП першим запровадив режим продовженого 
обслуговування споживачів, забезпечив доступність послуг особам з інвалідністю та особливими 
потребами, ввів електронні черги, інформаційні термінали, облаштував зручні зони очікування для 
споживачів та відкритий простір надання послуг, зібрав дружній до споживачів персонал, що пройшов 
спеціальне професійне тренування у сфері роботи зі споживачами.

Джерела інформації:

Код звороного зв'язку Електронний пульт

Книга відгуків та пропозиційКод звороного зв'язку

Особистий прийом громадян

Збір інформації зворотного зв’язку в цьому ЦНАП здійснюється з використанням онлайн та офлайн 
інструментів. До традиційних офлайн інструментів можна віднести: книгу відгуків та пропозицій, 
оцінку послуг з електронного пульту (електронна система оцінки якості обслуговування відвідувачів, 
яка демонструє щоденні показники діяльності Центру, процедуру обробки звернень громадян та 
особистий прийом громадян. Щодо останнього, прийом з питань, пов’язаних з роботою Центру, 
ведуть міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, в.о. керуючого справами 
виконкому, керівники виконавчих органів міської ради. 

Оцінка якості обслуговування за допомогою пульта здійснюється виключно відвідувачем за його 
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бажанням – з власної ініціативи чи за пропозицією оператора. У випадку технічної несправності цього 
механізму, споживачу можуть запропонувати залишити свій відгук у Книзі відгуків та пропозицій.

Інформація зворотного зв’язку також збирається під час аналізу частоти користування споживачами 
кодом зворотного зв’язку на сайті закладу та сервісу «Персональний кабінет».

Функціонує офіційний сайт цього Центру, який дає споживачам послуг змогу поспілкуватися з 
представником Центру в онлайн чаті або надіслати свій запит, надіслати лист адміністрації сайту з усіх  
питань, пов’язаних з роботою електронних інструментів зворотного зв’язку. На сайті також передбачено 
опцію «зворотній зв’язок». Окрім можливості подати електронну петицію, ця функція дозволяє 
споживачам послуг Прозорого офісу побачити перелік усіх посадових осіб, до яких можна адресувати 
звернення з усіх питань діяльності Центру. Тут розміщено профіль кожного посадовця, з графіком його 
роботи та прийому громадян, переліком компетенцій, номер прямої телефонної лінії та два активні 
поля – «переглянути публічні відповіді» та «написати звернення».  Аналіз інформації, що надано у 
цих полях, свідчить про те, що громадяни активно користуються зворотним зв’язком та отримують 
інформацію про вжиті у зв’язку з їхнім зверненням заходи чи вчинені дії порівняно оперативно. 
Загальних строків відповіді на звернення не визначено, оскільки звернення потребують різного часу 
на їхню обробку та коментування, в залежності від характеру та тематики самого звернення.

Обробка інформації: 

Згідно  з  Положенням  про  Центр, у  його керівника та керівника територіального відділення, 
адміністратора є специфічні функції щодо збору, обробки інформації зворотного  зв’язку та прийняття 
рішень на її основі. Керівник територіального відділення Центру в межах територіального підрозділу 
проводить аналіз кількості звернень, виданих документів, забезпечує контроль за дотриманням 
процесів та процедур адміністративних послуг,  термінів прийняття рішень за кожною конкретною 
адміністративною послугою, надає керівнику Центру узагальнені статистичні дані щодо діяльності 
відділення. Керівник Центру, в свою чергу, проводить аналіз кількості звернень та узагальнює 
статистичні дані діяльності Центру. Система автоматичного оцінювання якості обслуговування клієнтів 
синхронізована із електронною системою управління чергою та включає в себе електронний пульт із 
трьома кнопками, підписаними та підсвіченими  відповідно до оцінки. Дана система є індивідуальною 
для кожного робочого місця адміністраторів та забезпечує фіксацію й збереження результатів оцінювання 
кожного окремого оператора. Інформація щодо результатів роботи автоматизованої системи оцінки 
якості розміщується на офіційному сайті Центру, де в онлайн-режимі можна одержати інформацію 
щодо всіх відділень ЦНАПу про кількість осіб, які оцінили роботу як «зразково», «добре» і «погано», а 
також про назву сфери послуг; про те, яку послугу вони отримали; про середній бал за кожною сферою.

Як правило, результати оцінювання якості обслуговування клієнтів операторами узагальнюється 
щомісяця. Це узагальнення здійснює керівництво Центру за допомогою програмних засобів управління 
чергою. 

Для оцінки ефективності та результативності функціонування Системи управління якістю, протидії 
корупційним загрозам та для інформаційної безпеки у Вінницькій міській раді та її виконавчих органах, 
постійно проводяться внутрішні аудити. В ході цих аудитів проводяться спостереження та виявлення 
невідповідностей. У разі виявлення невідповідностей оформлюються та направляються до виконання 
картки потенціалу поліпшення, картки невідповідності та коригувальних дій. 
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Прийняття рішень:

Інформація про результати оцінки використовується адміністрацією закладу для вжиття заходів до 
покращення обслуговування клієнтів та усунення недоліків у роботі та вирішення питань щомісячного 
преміювання працівників на основі оцінки якості виконання посадових обов’язків адміністраторами 
Центру.

Повідомлення про рішення та наслідки: 

Внутрішній рівень: Доведення рішень, прийнятих на основі інформації зворотного зв’язку, до 
відома персоналу закладу згідно з внутрішніми процедурами.

Скаржнику/громадськості: Звітування перед громадськістю за результатами обробки інформації 
зворотного зв’язку та про прийняті на її основі рішення здійснюється шляхом публікування матеріалів 
на сайті та офіційній сторінці у Facebook Вінницької міської ради. Центр не має окремої сторінки в 
соціальних мережах, оскільки є невід’ємним структурним підрозділом виконавчого комітету міської 
ради, і систематизація й обробка інформації зворотного зв’язку здійснюється здебільшого саме на рівні 
цього органу. Важливим є те, що звітування громадськості у межах цього електронного інструменту 
зворотного зв’язку відбувається публічно, але в індивідуальному порядку та у тій самій формі, в якій це 
звернення надійшло. Інформація щодо роботи із зверненнями громадян узагальнюється щоквартально 
та розміщується на сайті для загального доступу.

Переваги, недоліки та висновки: 

Основні переваги цієї системи зворотного зв’язку – високий рівень диверсифікації джерел 
інформації, застосування EN ISO 9001:2008; EN ISO/IEC 27001:2013, високий рівень прозорості закладу 
завдяки публічному звітуванню в Інтернет просторі.

Електронні посилання:

Електронна система оцінки якості обслуговування відвідувачів:

http://transparent.vmr.gov.ua/ReportPages/Score.aspx 

Код зворотного зв’язку: https://goo.gl/xtAmc3

Офіційна сторінка у Facebook Вінницької міської ради: https://www.facebook.com/Vinnytsia 

Листування з адміністратором сайту: support@vmr.gov.ua
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ПРИКЛАД №6

Категорія установи: Центри надання адміністративних послуг

Заклад: Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківськ

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

ЦНАП у якості постійно діючого структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради Івано-
Франківська створено у 2010 році. Система зворотного зв’язку передбачає поєднання обов’язкових 
згідно з чинним законодавством компонентів (скриньки, робота зі зверненнями тощо) та динамічно 
впроваджуваних електронних рішень.

Джерела інформації:

Згідно з чинним законодавством України, стандартним компонентом системи зворотного зв’язку для 
ЦНАПів є облаштування скриньки для висловлення суб’єктами звернень своїх зауважень і пропозицій 
щодо якості надання адміністративних послуг. У ЦНАП м. Івано-Франківськ здійснюється обов’язкове 
ведення книги відгуків та пропозицій і скриньки звернень та пропозицій, доступ до яких надається 
кожному суб’єкту звернення. Також адміністратори збирають і передають керівництву інформацію 
зворотного зв’язку, отриману від споживачів під час надання їм послуг. Для окремих випадків, коли 
відвідувачі відчувають потребу у вирішенні проблемних ситуацій чи залишенні відгуків є можливість 
особистого прийому відвідувача керівництвом ЦНАП та звернення за гарячою лінією (урядовою).

Втім, особливу увагу у цьому ЦНАП приділяють оперативним формам зворотного зв’язку у процесі 
надання послуг. Практикуються онлайн консультації, за допомогою яких кожний споживач, що є 
користувачем цього ресурсу, може задати запитання адміністратору і отримати фахову консультацію 
щодо отримання адміністративних чи дозвільних послуг без відвідування Центру. 

З метою оцінки якості наданих послуг проводиться щомісячний моніторинг. Після отримання послуг, 
відвідувачі ЦНАП можуть покласти свій використаний талон електронної черги в одну із двох скриньок, 
промаркованих як «задоволені якістю обслуговування» та «не задоволені якістю обслуговування». 

В ЦНАПі реалізується послуга «мобільний адміністратор» – сервіс, доступний для людей похилого 
віку та осіб з обмеженими можливостями, які не здатні самостійно пересуватись, та слугує для 
замовлення адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг за місцем проживання таких 
споживачів. Адміністратор зі спеціальним кейсом та обладнанням, за попередньо погодженою датою 
та годиною візиту, приїжджає за місцем знаходження заявника, оформлює всі необхідні документи 
та проводить замовлення послуг, а також після виконання повертає результати адміністративної 
чи дозвільно-погоджувальної послуги. Скористатися сервісом «Мобільний адміністратор» можна 
оформивши заявку за телефоном, направивши листа або заповнити електронну форму запиту для 
надання послуги на сайті ЦНАП. Цей самий мобільний адміністратор збирає інформацію зворотного 
зв’язку, яка обробляється у загальному порядку, передбаченому внутрішніми положеннями цього 
ЦНАП.

Обробка інформації:

Щотижнево відповідальний працівник, призначений керівником ЦНАП, інформує керівництво 
ЦНАП про стан розгляду звернень споживачів працівниками, про що оформлюється відповідний 
протокол. Щотижня на оперативних нарадах у керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
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аналізується зведена інформація про стан дотримання трудової дисципліни в роботі із зверненнями 
громадян. При підготовці відповіді на звернення споживача виконавець ретельно вивчає питання, 
порушене у зверненні заявника. Практикою діловодства цього ЦНАПу не допускається підготовка 
листів, в яких відсутня відповідь на порушену заявником проблему, чи листів, що містять формальні 
обіцянки, що повторюються із року в рік і не задовольняють заявника. Щоденно відповідальний 
працівник зобов’язаний подати у відділ звернень громадян підготовлені відповіді, що відповідають 
накладеній резолюції міським головою, або його заступниками. Якщо, згідно накладеної резолюції, 
обробка звернення потребує проведення додатково комісійного обстеження, до відповіді додається 
акт, підписаний всіма членами комісії.

Двічі на місяць працівник, відповідальний за роботу із зверненнями, доповідає начальнику 
відділу звернень громадян виконавчого комітету міської ради про стан розгляду звернень громадян. 
Начальник відділу звернень громадян кожний квартал готує доповідну записку керуючому справами 
виконавчого комітету міської ради і направляє її у відділи, управління, служби виконкому міської ради 
для обговорення в підрозділах і усунення наявних недоліків. Двічі на рік питання роботи із зверненнями 
громадян розглядається на засіданні виконкому міської ради.

Щодо щомісячного моніторингу (голосування талонами електронної черги), оцінки відвідувачів 
аналізуються за двома критеріями: за видами послуг та за якістю послуг. Виділено такі види послуг: 
адміністративні, дозвільно-погоджувальні, послуги з реєстрації бізнесу та нерухомості. Якість послуг 
відвідувачі оцінюють вищезазначеним способом голосування як «позитивно» або «негативно». 
Ця практика забезпечує ЦНАП статистичною інформацією, яку дуже просто збирати та обробляти з 
мінімальною затратою ресурсів, при цьому вона дає чіткі сигнали адміністрації закладу щодо рівня 
задоволеності споживачів наданими послугами.

ЦНАП дотримується чинного законодавства України, у тому числі, вимог Закону України «Про 
звернення громадян», і організує обробку та надання відповідей громадянам на їхні запити, оформлені 
відповідно до передбачених законом вимог.

Прийняття рішень:
Оскільки ЦНАП входить до системи виконавчого комітету міської ради, рішення приймаються саме 

на засіданнях виконкому згідно з внутрішніми процедурами та чинним законодавством.

Як дорадчий громадський орган при голові міської ради функціонує моніторинговий комітет, 
що організовує проведення періодичного моніторингу якості адміністративних послуг відповідно до 
затвердженої методики.

Повідомлення про рішення та наслідки: 

Внутрішній рівень: Доведення рішень, прийнятих на основі інформації зворотного зв’язку, до 
відома персоналу закладу згідно з внутрішніми процедурами.

Скаржнику/громадськості: Відповіді на індивідуальні звернення громадян надаються заявникам 
в індивідуальному порядку. Рішення, прийняті на засіданнях виконкому, разом із інформацією про 
роботу із зверненнями громадян у відповідному півріччі оприлюднюються на сайті міської ради. 
Інформація щодо моніторингу якості надання адміністративних та дозвільно-погоджувальних послуг у 
ЦНАП м. Івано-Франківська щомісяця оприлюднюється на сайті Центру та на сторінці в Facebook.
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Переваги, недоліки та висновки: 

Однією із переваг цієї системи зворотного зв’язку є приділення уваги  оперативним формам 
отримання інформації, налаштування прозорого та періодичного висвітлення зведеної статистики. 
Необхідно відзначити високий рівень нормативного забезпечення управління якістю та системи 
зворотного зв’язку як складової частини.

Електронні посилання:

Моніторинг якості адміністративних послуг: http://www.namvk.if.ua/dt/2572/ 

Сайт: http://cnap.if.ua/

Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/cnapif 
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ПРИКЛАД №7

Категорія установи: Центри та територіальні бюро правової допомоги

Заклад: Місцевий Центр надання вторинної правової допомоги

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є компонентом державної 
системи надання безоплатної правової допомоги в Україні та адмініструються Координаційним 
Центром з надання правової допомоги при Міністерстві юстиції України.

В системі використовується змішаний тип моделі отримання зворотного зв’язку.

Джерела інформації:

Згідно з чинним законодавством України, розроблена і впроваджена єдина система обліку 
споживачів правової допомоги по всій території України. На основі даних цієї бази здійснюються 
вибіркові телефонні дзвінки споживачам щодо якості надання послуг в установах. Збір інформації 
проводиться щоденно на основі відгуків споживачів. Для цього у довільній формі з будь-яких питань 
діяльності центру використовуються скриньки, що розміщені в установах. Також відвідувачі можуть 
заповнити формуляр звернення. Бланк цих формулярів разом з іншою інформацією для споживачів 
та книгою відгуків і пропозицій розміщені на дошці оголошень у коридорі установи. Передбачено 
також індивідуальний збір інформації зворотного зв’язку під час особистої співбесіди з людиною, яка 
направила скаргу, та під час особистого прийому споживача. 

Місцеві центри надання вторинної правової допомоги також збирають інформацію зворотного 
зв’язку з додаткових джерел, а саме: з коментарів та відгуків у соціальних мережах, ЗМІ, за допомогою 
гарячої лінії та інформації, наданої кол-центром. 

За збір інформації на рівні місцевого центру відповідає окремий фахівець, у той час як на 
загальноукраїнському рівні створено окремий відділ у структурі Координаційного Центру з надання 
правової допомоги, що стежить за якістю наданих послуг. До його функцій відноситься моніторинг 
якості надання послуг та реагування на заяви, звернення.

Обробка інформації:

Реєстрація інформації зворотного зв’язку відбувається за окремим реєстром у єдиній базі установи 
за датою надходжень. Всі установи звітуються за однією формою і зведена інформація подається 
до Координаційного Центру з надання правової допомоги після процедури щомісячного звітування 
місцевого центру на рівень відповідної області.

За розгляд відгуків споживачів відповідає безпосередній керівник установи, а також вище 
керівництво. Дана процедура закріплена в Положенні про структурні підрозділи місцевих центрів 
з надання вторинної правової допомоги, а також у посадових інструкціях.  Встановлений термін 
опрацювання інформації зворотного зв’язку складає до 1 місяця. 

Інформація зворотного зв’язку, яку отримують місцеві центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, може стосуватись широкого кола питань, які пов’язані з діяльністю центру та в 
межах його компетенції, без обмежень щодо типу чи характеру проблеми.
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Прийняття рішень:

Рішення про надання відповіді споживачеві приймається протягом місяця адміністрацією установи 
– безпосереднім керівництвом, та надається споживачеві в індивідуальному порядку у спосіб, який 
споживач визначив для себе як прийнятний.

У разі виникнення такої необхідності, керівництво установи приймає рішення про проведення 
додаткового вивчення обставин. 

Це може здійснюватися таким чином:

● шляхом створення окремої комісії, якщо звернення стосується дисциплінарного проступку чи 
злочину персоналу установи; 

● через опитування персоналу та проведення внутрішнього розслідування у разі необхідності 
перевірки діяльності установи; 

● здійснення виїзду на місце працівників відділу Координаційного Центру, які відповідають за 
якість наданих послуг.

У випадку виникнення конфліктної ситуації зі споживачем, згідно з внутрішніми правилами установи 
з’ясовуються обставини справи. Коли інформація зворотного зв’язку правдива, то споживачеві надається 
відповідь з вибаченнями та пропозицією скористатись іншою послугою, або тією ж послугою в іншій 
установі. У випадку відхилення негативного відгуку, готується окремий лист з подякою споживачеві 
за звернення та з роз’ясненням щодо вжитих дій та висновків. Зв’язок із користувачами послуг таким 
чином відбувається за процедурами, передбаченими ЗУ «Про звернення громадян». 

Насьогодні не існує процедури прийняття офіційних рішень керівництвом місцевих центрів надання 
безоплатної вторинної допомоги про покращення якості надання послуг. Втім, на основі інформації 
зворотного зв’язку та після проведення відповідного додаткового розслідування обставин, керівництво 
таких установ може прийняти рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних 
осіб. У такому випадку, опосередковано, таке рішення впливатиме на покращення якості надання 
послуг персоналом у майбутньому.

Повідомлення про рішення та наслідки:

Скаржнику/громадськості: Установи реагують на інформацію зворотного зв’язку від споживачів 
у декілька способів. Індивідуальні відповіді надають особисто споживачеві по телефону або шляхом 
надсилання листів за умови надання споживачем письмового звернення. Установи також можуть 
надавати загальні відповіді шляхом публікування оголошень у своєму приміщенні. Крім того, якщо 
запит споживачів стосується спростування інформації, установи реагують та оприлюднюють зворотну 
інформацію за допомогою того каналу зв’язку, яким така інформація від споживача була отримана.

Одним з елементів звітування перед громадськістю про прийняті рішення на основі інформації 
зворотного зв’язку є публікування регулярних звітів. Відзначимо, що на сайті Координаційного 
центру розміщуються річні звіти про стан функціонування системи БПД в Україні. На жаль, наразі не 
розміщено звіту за 2017 та 2018 роки. У публічному доступі тільки три звіти – за 2011-2015 роки, 2016 
рік (інфографічний звіт), а також за 2016 рік (описовий звіт).

Згідно з інформацією із офіційних джерел, в системі надання безкоштовної правової допомоги 
вбудовано потужний сучасний комунікаційний елемент. Так, Координаційний центр зареєстрований 
як у Facebook (11944 підписників), так і на YouTube. Адміністратор цих електронних сторінок 
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Координаційного центру надає відповіді на коментарі та запити користувачів. Втім, наразі немає даних 
про ведення статистики роботи з такими коментарями та прийняття рішень на їх основі. Зважаючи 
на те, що ці ресурси автоматично накопичують багато корисної статистичної інформації, вони також 
дають змогу збирати та обробляти інформацію зворотного зв’язку. Отже, Координаційний центр має 
актуальну інформацію від споживачів своїх послуг та спроможний реагувати на них. Згідно зі звітом 
за 2016 рік, офіційний веб-сайт відвідали 1 000 000 разів, при цьому унікальними споживачами були 
близько 178 000 осіб.

Переваги, недоліки та висновки:

На фоні описаної системи зворотного зв’язку, що є спільною для усіх центрів надання правої 
допомоги, варто звернути увагу на деякі окремі центри. В них реалізуються усі наведені вище опції, але 
існують ще певні характерні відмінності, які дозволяють їм бути більш успішними у порівнянні з іншими 
аналогічними закладами, а саме: відслідковування впливу від діяльності (телефонне опитування всіх 
клієнтів, використання методики «таємний клієнт», виведення єдиних показників завантаженості та 
результативності роботи працівників і, відповідно, окремих структур системи) та опитування учасників 
публічних подій і заходів.

Електронні посилання:

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/ 

Офіційний сайт: http://legalaid.gov.ua
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ПРИКЛАД №8

Категорія установи: Центри та територіальні бюро правової допомоги

Заклад: Любешівське бюро правової допомоги, м. Любешів, Волинська область

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі:

Любешівське бюро правової допомоги є територіальним бюро. Специфіка таких установ полягає 
у тому, що вони створюються як структурні підрозділи місцевих центрів з надання вторинної правової 
допомоги. Відповідно, у своїй діяльності вони базуються на тому ж таки модельному форматі системи 
зворотного зв’язку. Виняток складають лише послуги, оскільки територіальні бюро надають виключно 
первинну правову допомогу. На дошці оголошень в приміщенні бюро знаходиться інформація для 
відвідувачів щодо процедур особистого звернення з приводу неякісно наданих послуг чи подання 
пропозицій щодо покращення діяльності бюро. 

Джерела інформації:

Цікавою власною ініціативою команди цього територіального бюро є проведення публічних акцій 
як додатковий інструмент збору інформації зворотного зв’язку. Мова йде про регулярні публічні 
заходи, під час яких персонал спілкується з мешканцями громади, роздає їм листівки з правовою 
інформацією, а також запитує думку людей про діяльність бюро та послуги, які там надаються, а також 
про пізнаваність такої установи. Це дає змогу не тільки отримати первинну інформацію про попит 
на послуги, але й зрозуміти, наскільки серед населення поширена інформація про установу, про її 
місцезнаходження, функціонал, спроможність тощо. 

Обробка інформації:

Після такого живого колективного опитування в форматі публічної дискусії зведена інформація 
подається до Місцевого центру з надання вторинної правової допомоги та підлягає опублікуванню  на 
офіційному сайті Координаційного центру з надання правової допомоги.

Прийняття рішень:

Аналогічно Місцевому Центру надання вторинної правової допомоги.

Повідомлення про рішення та наслідки: 

Скаржнику/громадськості: Аналогічно місцевому Центру надання вторинної правової допомоги.

Переваги, недоліки та висновки: 

Система надання безоплатної правової допомоги є одним з флагманів реформ Міністерства 
юстиції Україні і потрібно зважати на те, що вона поки що триває. Як свідчить огляд Інтернет ресурсів, 
до Координаційного центру надходить дуже велика кількість скарг щодо роботи територіальних та 
місцевих центрів. Втім, реагування на ці скарги є закритим і здійснюється в індивідуальному порядку. 
Загалом,  сама  система зворотного зв’язку присутня, але потребує подальшого вдосконалення, 
оскільки є недостатньо ефективною.
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ПРИКЛАД №9

Категорія установи: Громадські бібліотеки, будинки культури, громадські центри/хаби

Заклад: Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека Рівненської обласної ради, м. Рівне

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

Джерела інформації:

Враховуючи різноманітність заходів, що організовуються бібліотекою  чи проводяться за її участі 
[43], збір інформації зворотного зв’язку проводиться з різних джерел та різними методами.

У ході роботи з постійними користувачами інформаційних послуг бібліотеки адміністрація закладу 
періодично проводить моніторинг діяльності бібліотеки шляхом анкетування. Метою моніторингу 
є отримання інформації про вподобання, інтереси та інформаційні потреби користувачів, а також 
визначення релевантності наданої інформації. Інформація зворотного зв’язку збирається 2 рази на рік 
з використанням телефонного зв’язку, е-мейл повідомлень та індивідуальної роботи фахівців. Крім 
того, проводиться внутрішнє опитування персоналу установи. 

Крім того, інформація надходить в процесі підведення підсумків різноманітних конкурсів, шляхом 
аналізу інформації з анкет, а також узагальнення відомостей та даних Інтернет-голосувань, що 
проходить на сайті бібліотеки. 

Бібліотека також збирає статистичну інформацію, яку отримує в процесі надання своїх електронних 
послуг (віртуальна довідка та електронна доставка документів).

Бібліотека активно використовує електронні інструменти збору інформації зворотного зв’язку. 
Так, здійснюється аналіз статистики відвідування веб-сайтів та сторінок у соціальних медіа. 
Використовуються додаткові джерела інформації у вигляді відгуків та коментарів у соціальних мережах. 
Бібліотека має власні сторінки у Facebook та власний канал на YouTube. Для комунікації з користувачами 
та з метою надання методичної допомоги працівникам бібліотек області, інформація розміщується у 
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блозі бібліотеки “Libr.net”. До збору та обробки інформації зворотного зв’язку залучено 3 працівники 
бібліотеки.

Обробка інформації:

З метою розвитку наукової організації праці проводяться маркетингові дослідження. Так за 
результатами проведених досліджень «Використання електронного каталогу у Рівненській державній 
обласній бібліотеці», «Якості обслуговування користувачів та задоволення їхніх потреб відділом 
абонемента» були підготовлені рекомендації щодо покращення якості роботи в окремих структурах та 
видах діяльності, а також розроблені проекти внутрішніх нормативних актів.

Уся інформація зворотного зв’язку реєструється та обліковується за типом (позитивні, негативні, 
пропозиції) та щоквартально розглядається адміністрацією закладу. Запроваджені такі індикатори 
зворотного зв’язку: вільний доступ до послуг; ступінь уважності персоналу під час надання послуг; 
швидкість реагування на запит про надання послуг; зрозумілість пояснень з боку персоналу; швидкість 
обслуговування.

Після розгляду інформації, отриманої через систему зворотного зв’язку, адміністрація установи 
приймає рішення про підготовку відповіді та її направлення споживачеві, що надав відгук. З метою 
з’ясування окремих обставин, пов’язаних із відгуком, адміністрація може проводити опитування 
персоналу. У разі виникнення конфліктної ситуації, відбувається владнання її шляхом переговорів та 
надання споживачеві допомоги чи консультації щодо розв’язання проблеми, навіть, якщо це не входить 
до безпосередньої компетенції адміністрації установи.

Прийняття рішень:

Адміністрація закладу приймає індивідуальні рішення у відповідь на відгуки, скарги та коментарі 
споживачів. У разі отримання відгуку негативного характеру, адміністрація вивчає обставини справи. 
Якщо немає підтвердження об’єктивності піднятих питань, споживачеві надається аргументована 
відповідь, що спростовує негативний відгук чи відхиляє його.

Повідомлення про рішення та наслідки: 

Внутрішній рівень: Доведення інформації до персоналу закладу про прийняті рішення відбувається 
в робочому порядку згідно з внутрішніми нормативним документами (положеннями та наказами).

Скаржнику/громадськості: З метою виконання обов’язку щодо звітування про діяльність перед 
правлінням та громадськістю, бібліотека розміщує звіти про свою діяльність на сайті та розповсюджує 
інформацію через соціальні мережі та блог “Libr.net”. Також інформування про проведену роботу 
здійснюється через участь працівників бібліотеки у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, 
публікації статей. 

Відповіді споживачам на їхні відгуки, скарги та пропозиції надсилаються з використанням 
будь-якого зручного для споживача засобу комунікації. На коментарі та звернення, що надходять з 
використанням соціальних мереж, відповідь респондентам надається у цих мережах. Відповідальні 
працівники бібліотеки забезпечують своєчасне та коректне коментування відгуків про діяльність 
бібліотеки, що розміщується в соціальних медіа.

Переваги, недоліки та висновки:

Додатковим джерелом інформації, яку можна використати у покращенні надання послуг 
споживачам, для бібліотеки є соціологічні опитування та громадські обговорення, що влаштовуються 
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на рівні області. Наприклад, у 2012 бібліотека брала участь у проведенні громадських обговорень 
«Якою має бути бібліотека нашої громади?», ініційованих Управлінням культури і туризму Рівненської 
обласної державної адміністрації, Рівненським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації 
та обласними бібліотеками Рівненщини. Мета цих громадських обговорень – визначити перспективи 
бібліотечного обслуговування в області, розробити шляхи модернізації книгозбірень.

Вивчення громадської думки щодо модернізації бібліотечного обслуговування проводилися у 
вигляді відкритих засідань, круглих столів, фокус-груп, анкетування, інтерв’ювання, збору письмових 
пропозицій, конкурсів малюнків та колажів, онлайн опитувань. Збір інформації проводився за такими 
напрямами: організація обслуговування користувачів, матеріально-технічна база, бібліотечні фонди, 
бібліотечні послуги. 

Матеріали, акумульовані в ході громадських обговорень, були передані головам 
райдержадміністрацій, районних рад та міськвиконкомів, для ознайомлення та здійснення заходів 
щодо розбудови публічних бібліотек як важливих соціальних та інформаційних інституцій для 
територіальної громади. Також спільними зусиллями директорів обласних бібліотек за сприяння 
заступника голови обласної ради підготовлено «Програму розвитку бібліотечно-інформаційного 
забезпечення населення на 2013-2017 роки», яка була передана на розгляд сесії обласної ради, але 
цей документ так і не був схвалений обласною радою.

Електронні посилання:

Сайт бібліотеки: http://libr.rv.ua 

Блог “Libr.net”: http://rdob-blog.ucoz.ua 

Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/libr.rv/ 

Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/rivnelibrary/

Власний канал на YouTube: http://www.youtube.com/user/libr1rv 
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ПРИКЛАД №10

Категорія установи: Громадські бібліотеки, будинки культури, громадські центри/хаби

Заклад: Дніпропетровська Центральна міська бібліотека, м. Дніпро

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

Дніпропетровський міський комунальний заклад культури «Централізована система публічних 
бібліотек для дорослих» перебуває у власності територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської 
міської ради, діє на підставі Статуту та чинного законодавства України. 

Джерела інформації:

В якості джерела інформації зворотного зв’язку бібліотека використовує відгуки та коментарі 
споживачів у книзі відгуків, зошит невдоволеного попиту, соціальні медіа (Facebook, Instagram, YouTube) 
та месенджери, скарги споживачів під час обслуговування чи особистого прийому у керівництва 
бібліотеки.

На сайті бібліотеки організовано сервіс отримання віртуальної довідки, функціонал якої дозволяє 
отримати споживачеві інформацію, задавши питання в довільній формі. При цьому необхідно вказати 
мету запиту та очікуваний тип відповіді (значення терміну, список на тему, наявність книги в бібліотеці). 
Інформація буде підготовлена працівниками бібліотеки протягом доби та розмішена під питанням на 
веб-сторінці.

Обробка інформації:

Керівник бібліотеки визначає працівників, відповідальних за обробку інформації зворотного 
зв’язку. Обробка інформації здійснюється щоденно.

На сайті бібліотеки забезпечено ведення архіву попередніх звернень до адміністрації бібліотеки, 
доступ до якого у вільному режимі мають усі споживачі. Це дозволяє спростити пошук необхідної 
інформації та зменшити вірогідність дублювання інформаційних запитів.

Прийняття рішень:

З усіх поточних питань діяльності бібліотеки рішення приймає директор закладу. На основі 
інформації зворотного зв’язку може бути прийнято рішення про збільшення бібліотечного фонду, 
запровадження нових послуг, про направлення працівників на курси підвищення кваліфікації, 
публікацію інформаційних матеріалів, тощо.

При бібліотеці створено громадську раду, яка виступає дорадчим органом при прийнятті 
директором закладу рішень з основних напрямків роботи, у тому числі стосовно інформації зворотного 
зв’язку. Директор в свою чергу забезпечує підготовку та подання до Департаменту гуманітарної 
політики Дніпровської міської ради зведеної планово-звітної інформації, а також передає до цього 
Департаменту запит про вирішення зрушених споживачами проблем, які виходять за межі компетенції 
керівництва бібліотеки.

Повідомлення про рішення та наслідки:

Внутрішній рівень: Доведення інформації до персоналу закладу про прийняті рішення відбувається 
в робочому порядку згідно з внутрішніми нормативним документами (положеннями та наказами).
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Скаржнику/громадськості: Бібліотека інформує громадян про свою діяльність через розміщення 
інформації на сайті установи, а також через сторінки в соціальних мережах. Заклад має сторінки в 
Facebook, Instagram, свій канал на YouTube та в месенджері “Telegram”. Цікаво, що 4 з 9 відділів бібліотеки 
мають окремі сторінки в мережі Facebook, а 2 відділи мають окремі сайти, що у разі звернення може 
сприяти більш оперативному та точному отриманню інформації.

Переваги, недоліки та висновки:

Бібліотека має широке представлення в соціальних  медіа, що дає додаткові  переваги в цільовому 
отриманні інформації зворотного зв'язку структурними підрозділами.

Електронні посилання:

Сайт: http://www.library.dp.ua/

Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/library.dp.ua/

Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/library_dp/

Канал на YouTube: https://goo.gl/Y1aJH2

Канал в месенджері Telegram: https://t.me/library_dp. 
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ПРИКЛАД №11

Категорія установи: Громадські організації

Заклад: Громадська спілка «Мережа правового розвитку», м. Київ

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

Громадська спілка «Мережа правового розвитку»  – це коаліція громадських організацій, які 
надають безоплатну первинну правову допомогу мешканцям територіальних громад, зокрема, 
представникам вразливих верств населення. Мережа налічує наразі 24 організації у 14 регіонах України. 
Мережа почала своє формування у 2009 році під назвою «Мережа Центрів правової інформації та 
консультацій», коли керівники 8 центрів вирішили об‘єднати свої зусилля для вироблення спільних 
підходів з надання первинної правової допомоги в громадах, працювати над узагальненням типових 
правових звернень та розробляти стандарти надання такої правової допомоги. 

У 2015 році зареєстрована Громадська Спілка «Мережа Центрів правової інформації та консультацій», 
яка у 2016 року була перейменована на Громадську Спілку «Мережа правового розвитку». Тип моделі 
системи зворотного зв’язку – змішана система, побудована на поєднанні індивідуального, колективного 
та опосередкованого зворотного зв’язку.

Джерела інформації:

Збір інформації зворотного зв’язку відбувається шляхом як пасивних, так партисипативних 
процедур. Створено єдину реєстраційну базу споживачів послуг ГС «МПР», яка обліковує усіх споживачів 
послуг, хто отримав безоплатну правову допомогу он-лайн і оф-лайн. Дані вносяться в систему зі 
стандартизованих анкет, які заповнюються усіма отримувачами послуг. Наявна база для реєстрації існує 
у форматі он-лайн, однак анкети заповнюються у паперовому вигляді. Компоненти анкети у Додатках 
до цього документу. В кінці кожної анкети є графа для клієнта, який може залишити свої відгуки щодо 
роботи юристів чи офісу загалом. Збір інформації зворотного зв’язку відбувається щоденно, оскільки 
споживач заповнює анкету одразу після отримання послуг організацією. Додатково, один раз на 5 років 
на підставі соціологічної вибірки, що формується з реєстраційної бази даних, проводиться соціологічне 
дослідження, метою якого є виявлення рівня вдоволеності споживачів якістю послуг та пізнаваності 
самої установи. Технічне завдання соціального дослідження розробляється окремо і може включати 
інші параметри аналізу. 

Один раз на рік в Громадській Спілці здійснюються внутрішні моніторингові візити, які включають 
в себе також опитування людей в громадах, в якій працюють офіси, щодо рівня пізнаваності, рівня 
довіри до офісу та послуг, задоволеністю послугою та рівнем співпраці з іншими партнерами. 
Внутрішній моніторинг на проміжному періоді проводять члени Правління спільно з Регіональними 
координаторами. Проміжний період триватиме орієнтовно до кінця 2018 року, наразі в організації 
триває розробка протоколу діяльності окремої спеціально підготовленої моніторингової групи, яка 
б функціонувала без членів Правління. Після обробки результатів щорічного моніторингу діяльності, 
розробляються рекомендації щодо покращення показників діяльності організації та передаються 
керівництву організації. Тобто, спочатку готуються висновки, які направляються керівникам локальних 
організацій для отримання зворотного зв’язку від них та надання своїх зауважень чи уточнень. Після 
цього моніторингова група готує рекомендації щодо покращення якості роботи офісу Мережі правового 
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розвитку на локальному рівні і такі рекомендації надсилаються керівнику Офісу Мережі та організації, 
при якій такій офіс створений.

Згідно з внутрішніми правилами ГС «МПР», передбачено процедуру збору скарг споживачів. 
Споживачі мають право і можливість особисто звернутись до керівника офісу чи керівника організації 
зі скаргою, якщо вони не задоволені наданими послугами в офісі. Так, в кожному офісі організацій, що 
входять до ГС «МПР», згідно з внутрішніми стандартами, на вхідних дверях зазначається графік роботи 
офісу разом з номером телефона керівника, до якого споживачі послуг можуть звернутись з будь-якого 
питання, пов’язаного з діяльністю організації. 

Також свої прохання, пропозиції та скарги відвідувачі можуть залишити у книзі скарг та пропозицій. 
Наявність такої книги є одним зі стандартів діяльності ГС «МПР». Ведення книги скарг та пропозицій, 
а також заходи, вжиті у відповідь на записи споживачів у ній, перевіряються під час щорічних 
моніторингових візитів.

Крім того, юристи ГС «МПР» надають правову допомогу в режимі он-лайн у форматі чату і після 
отримання такої допомоги споживач має можливість оцінити рівень задоволеністю послугами, а також 
контактні дані адміністратора, до якого можна звернутись у випадку незадоволення послугою чи для 
отримання уточнюючої інформації. 

ГС «МПР» має свої офіційні сторінки у соціальних мережах. З метою обробки інформації зворотного 
зв’язку, відслідковування релевантних інформаційних потоків та коментарів під публікаціями введено 
окрему посаду на рівні ГС «МПР». В організаціях, які входять до ГС «МПР», таких посад наразі офіційно 
не передбачено. Фахівець, що обіймає цю посаду, має повноваження щодо реагування на коментарі, 
надання запитувачам інформації щодо отримання правової допомоги, а також узагальнює інформацію 
і готує звіт керівництву ГС «МПР».  Оскільки громадська організація не надає правову допомогу через 
соціальні мережі, а публікує виключно історії успіху та правопросвітницьку інформацію, соціальні 
медіа ефективно використовуються як інструменти системи зворотного зв’язку.

Обробка інформації:

Згідно з внутрішніми правилами ГС «МПР», загальній реєстрації підлягають всі звернення 
споживачів, надані у письмовому вигляді. Крім того, інформація із заповнених споживачами анкет, 
яка містить ознаки зворотного зв’язку, вноситься в загальну базу даних організацій та в подальшому 
відстежується і використовується в індивідуальному порядку в процесі роботи зі споживачем, який 
її надав. За даними щорічних соціологічних досліджень готуються звіти, які містять в собі загальні 
статистичні дані щодо отриманого зворотного зв’язку.                           

Оцінкою інформації зворотного зв’язку займається переважно керівник офісу Мережі правового 
розвитку або керівник організації, при якій такий офіс був створений. На рівні ГС «МПР» такою особою 
є виконавчий директор, у деяких випадках – голова Правління згідно Статуту спілки та Положення про 
Правління. Крім того, введено посаду фахівця, який опрацьовує інформацію, отриману як зворотний 
зв’язок від споживачів, що скористались послугою он-лайн.

Згідно зі стандартною процедурою, в день отримання інформації зворотного зв’язку відповідальна 
особа уточнює запит споживача та готує відповіді чи надає пропозиції. Також, вагомі зауваження та 
пропозиції щодо покращення надання послуг чи діяльності організації стають підставою для винесення 
цього питання на розгляд всього колективу (якщо питання стосується регіонального офісу) чи загальних 
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зборів (якщо питання стосується загалом діяльності ГС «МПР»).

Істотні індикатори інформації зворотного зв’язку визначені у Стандартах діяльності ГС «Мережа 
правового розвитку» і включають в себе такі показники: 

● дотримання принципу недискримінації, доброчесності, поваги до людини, вільний доступ до 
послуг;

● дотримання Положення про діяльність Офісу та Стандартів;

● швидкість реагування на запит про отримання допомоги; 

● рівень кваліфікації персоналу; 

● безоплатність послуг.

Загальний термін розгляду інформації зворотного зв’язку становить 30 днів для запитів, надісланих 
у письмовій формі. відгуки та запити споживачів, отримані у режимі он-лайн, розглядаються та 
комунікуються негайно. Час реагування на інформацію зворотного зв’язку та дотримання строків 
надання відповіді є предметом перевірок під час щорічних моніторингових візитів. Однак, контроль за 
опрацюванням звернень, які стосуються якості надання послуг, відноситься до виключної компетенції 
керівництва локальної організації, а не моніторингової групи.

Прийняття рішень:

Рішення про надання відповіді споживачеві приймає керівник Офісу чи керівник організації, а на 
рівні ГС «МПР» – виконавчий директор та, у деяких випадках, Правління. Зазвичай, Правління приймає 
рішення щодо підготовки відповіді чи коментарів на актуальні та конфліктні ситуації в Україні.  

Усі конфлікти, що можуть виникнути у процесі надання послуг, вирішуються негайно, з обов’язковим 
наданням вибачення за принесені незручності. В залежності від причини виникнення проблемної 
ситуації, споживачеві надається вибір: отримати інші послуги, або послуги такого само роду, але від 
іншого юриста. 

У випадку, якщо офіс або ГС «МПР» отримують негативні відгуки або скаргу на низьку якість 
послуг і ця інформація підтверджується за результатами внутрішньої перевірки ситуації, керівництвом 
приймаються рішення щодо вдосконалення діяльності.  У разі виявлення однорідних запитів чи відгуків 
споживачів, керівництвом приймається рішення про збільшення обсягу інформації у публічному 
середовищі щодо особливостей отримання послуг та обмежень її отримання.

Повідомлення про рішення та наслідки: 

Внутрішній рівень: Оперативне оповіщення всіх залучених до функціонування системи зворотного 
зв’язку працівників про рішення, прийняті на основі інформації зворотного зв’язку.

Скаржнику/громадськості: Кожен споживач послуг у будь-якому випадку отримує вдячність від 
персоналу організації за звернення. У разі відхилення відгуку, споживачеві надають аргументоване і 
чітке пояснення. У випадку, якщо ситуація зі споживачем є важливою і впливовою у сенсі діяльності 
організації, спосіб її вирішення поширюють серед інших організацій в Мережі, разом з наданою 
споживачеві відповіддю для вироблення однакової позиції всередині ГС «МПР».

Індивідуальна відповідь надається споживачеві на його особисте звернення у такі способи: по 
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телефону, листом, в тому числі електронним, залежно від каналу надходження зворотного зв’язку від 
споживача. ГС «МПР» не практикує надання загальних відповідей (оголошень чи масових розсилок). 
Електронні інструменти ГС «МПР» звітування перед громадськістю є такими: надання відповідей в 
онлайн-чатах організацій, надання відповідей у соціальних медіа.

Переваги, недоліки та висновки: 

Завдяки розробці системи зворотного зв’язку, організація розробила і впровадила місцеві 
програми з надання безоплатної правової допомоги, створила потужну мережу професіоналів у цій 
галузі, запровадила і підтримує веб-ресурс «Правовий простір» (www/legalspace.org), у тому числі, 
через мобільний додаток.

Електронні посилання:

Сайт: https://ldn.org.ua та http://legalspace.org/ua

Ресурс «Правовий простір»: www.legalspace.org 
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ПРИКЛАД №12

Категорія установи: Громадські організації

Заклад: Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини, м. Київ

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини (далі – УГСПЛ) є об’єднанням громадських організацій, 
які здійснюють діяльність у сфері захисту прав людини. В організації також діють приймальні, де 
надається безоплатна правова допомога у випадку порушення прав людини. 

Особливістю цього об’єднання є наявність посади координатора, який працює на всеукраїнському 
рівні. Передбачено також систему координаторів приймальнь, які мають керівні функції та можуть 
здійснювати телефонні дзвінки до клієнтів з метою перевірки якості наданих послуг раз на квартал. 

Джерела інформації: 

Збір інформації зворотного зв’язку від клієнтів здійснюється у приймальнях УГСПЛ у дні прийому, 
шляхом заповнення цими клієнтами анкет. В анкетах зазначаються дані клієнта, тип отриманої 
допомоги, а також чи задоволений клієнт послугою. Також, щомісячно координатору подається 
зведена інформація в електронному варіанті на основі цих анкет за єдиною формою. 

На вхідних табличках до приймальнь зазначена уся необхідна відвідувачеві інформація щодо 
способів зв’язку з організацією у будь-яких обставинах чи за будь-якої необхідності. 

Обробка інформації: 

Запроваджено внутрішню процедуру розгляду скарг і прийняття рішень за результатами такого 
розгляду, що включає розгляд отриманої від клієнта інформації та отримання додаткової інформації 
від приймальні, на яку скаржаться. Аналізує цю інформацію координатор мережі приймальнь і 
безпосередньо приймає рішення координатор. В окремих складних випадках до розгляду справи 
залучається виконавчий директор. Також відбуваються свого роду внутрішні інспекційні візити на 
місця, де є можливість безпосередньо подивитись, як працюють юристи в тій чи іншій приймальні. 

Реєстрація звернень від громадян відбувається у загальному порядку і повністю покладається 
на доброчесність керівника приймальні, а тому єдиної бази скарг не існує. Коли надходить скарга, її 
розглядає керівник приймальні, крім випадків надсилання скарги до центрального офісу УГСПЛ. Скарга 
на місці розглядається одноосібно керівником приймальні.

Інформація зворотного зв’язку, яку УГСПЛ отримує завдяки використанню електронних інструментів, 
обробляється в організації на загальних засадах.

Прийняття рішень: 

У випадку подання виправданої скарги, керівник приймальні вживає заходів щодо покращення 
якості обслуговування,  про що ставить до відома скаржника. У випадку подання необґрунтованої 
скарги, відповідь надається у відповідності до Закону України «Про звернення громадян».

Також керівництво УГСПЛ в окремих випадках готує відкриті заяви щодо порушення прав людини, 
до яких можливо приєднатись до підписання, та заяви щодо дискримінації та рішення ЄСПЛ з 
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коментарями щодо ситуації в Україні.

Повідомлення про рішення та наслідки: 

Внутрішній рівень: Керівництво доводить до відома персоналу рішення, прийняті на основі 
отриманих відгуків та пропозицій, згідно з внутрішніми положеннями та Статутом організації.

Скаржнику/громадськості: Організація користується своїм офіційним сайтом для поширення 
інформації про прийняті рішення.

Переваги, недоліки та висновки: 

Для громадських організацій характерним є довільне впровадження систем зворотного зв’язку, 
яке підпорядковується конкретним цілям і місії організацій. Оскільки всі працюють на результат, то 
напрацювання процедур залишається дуже часто вторинним елементом. УГСПЛ є яскравим прикладом 
того, що коли мова іде про системність і чітку періодичність відслідковування впливу та рівнем 
задоволеності споживачів, спеціальних процедур не передбачено.

Електронні посилання:

Сайт: https://helsinki.org.ua/dlya-zmi

Річні звіти: https://helsinki.org.ua/richni-zvity-2/

Зворотній зв’язок через електронну пошту: office@helsinki.org.ua 

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/Ugspl/

Канал на YouTube: https://goo.gl/8uo7N5
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ПРИКЛАД №13

Категорія установи: Громадські бібліотеки, будинки культури, громадські центри/хаби

Заклад: Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека, м. Запоріжжя

Опис впровадженої системи зворотного зв’язку в установі: 

Бібліотека є головною загальнодоступною (публічною) бібліотекою Запорізької області, науково-
методичним і координаційним центром для всіх бібліотек регіону.

Джерела інформації:

Основні джерела інформації зворотного зв’язку для цього закладу – опитування та особисті 
звернення читачів. В межах власної науково-дослідної роботи заклад провів ряд тематичних досліджень, 
направлених на виявлення можливостей розвитку освітньої функції бібліотеки через цілеспрямоване 
інформаційне навчання користувачів відповідно до їхніх потреб. Це дало змогу проаналізувати 
рівень інформаційної компетенції користувачів послугами ЗОУНБ; дослідити їхні запити і потреби 
в інформаційному навчанні; розглянути відповідність навчальних програм і методик, що існують, 
потребам користувачів бібліотечними послугами та сучасним вимогам навчання. В опитуванні брали 
участь як відвідувачі бібліотеки, так і відвідувачі бібліотечного сайту. У ході дослідження були визначені 
фактори, які обумовлюють адаптацію варіативних частин навчальних програм, зокрема, освітній рівень 
і вік учасників навчання, їхній рівень інформаційної підготовки та базові навички, вмотивованість. 

Обробка інформації:

Для обробки інформації зворотного зв’язку керівництво призначає відповідальну особу, обробка 
здійснюється щоденно. Обробку відгуків споживачів у соціальних медіа та їхнє коментування 
здійснюють декілька робітників бібліотеки, вповноважені на це керівництвом.

Прийняття рішень:

Директор закладу приймає рішення з питань операційної діяльності бібліотеки та щодо звернень 
громадян. Крім публікації інформаційно-аналітичних матеріалів, директор бібліотеки на основі 
інформації зворотного зв’язку приймає рішення щодо розширення асортименту послуг, наприклад, про  
доцільність тривалості наявних навчальних курсів,  необхідність розробки програм і запровадження 
нових навчальних курсів, які передбачатимуть діагностику (вхідний, вихідний контроль) учасників 
навчання, створення моделей практичних завдань, диференційованих відповідно до різних рівнів 
інформаційної культури користувачів.

Повідомлення про рішення та наслідки: 

Внутрішній рівень: Доведення інформації до персоналу закладу про прийняті рішення відбувається 
в робочому порядку згідно з внутрішніми нормативним документами (положеннями та наказами).

Скаржнику/громадськості: Інформацію про свою діяльність бібліотека розміщує на власному 
сайті та через сторінки в соціальних мережах Facebook. Звіти через власний сайт на регулярній основі. 
Відвідувачі бібліотеки отримують відповіді на свої звернення та відгуки у тому ж порядку, в якому їх 
було надано. 



93

Переваги, недоліки та висновки: 

Ця бібліотека активно використовує електронні ресурси для надання послуг населенню та 
отриманню від користувачів відгуків. На сайті бібліотеки забезпечено можливість отримання 
віртуальної довідки.

Електронні посилання:

Сайт: https://zounb.zp.ua/

Віртуальна довідка: http://zounb.zp.ua/vss/? 

Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/zounb.zp.ua 

Twitter: https://twitter.com/zounb
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43. Узагальнений звіт за результатами проведеного дослідження «Громадський моніторинг та оцінка 
організації роботи ЦНАП в 13-ти містах Дніпропетровської області» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://goo.gl/Yx86sg

44. Узагальнений проміжний аналітичний звіт за результатами моніторингу діяльності центрів 
надання адміністративних послуг у містах обласного значення України в рамках проекту 
«Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності 
управління в регіонах України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ngopic.org.ua/dopo-
vidi/zvit.pdf

45. Українська Гельсінська спілка з прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.
gl/nQjd3P

46. Форма замовлення послуг мобільного адміністратора Івано-Франківська [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.cnap.if.ua/mobadm 

47. Фредерік Лалу «Відкриваючи організації майбутнього». (Щодо стилю управління бірюзових 
організацій) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reinventingorganizations.com/

48. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://goo.gl/RtmePr   
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Англомовні джерела:

1. A Guide to Complaints Handling and Public Enquiries [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
goo.gl/tQkqwB 

2. Guidelines for Effective Feedback [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/Q7DMSb

3. Guidelines for giving and receiving feedback. Oxford Learning Institute, University of Oxford https://goo.
gl/vR73Ck

4. Guidelines for Giving Effective Feedback and Praise [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
goo.gl/9dM7oK
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6.1. Приклади анкет

У доповнення до рекомендацій, що містяться в підрозділі 2.4. Посібника, у цьому розділі наведено 
декілька прикладів анкет. Всі наведені приклади є анкетами анонімного характеру і містять основні 
елементи структури подібних опитувальників. Втім, якщо внутрішніми положеннями закладу 
передбачено застосування анкет, які збирають персональні дані, важливо, щоб на таких формулярах 
було застереження про використання такої інформації виключно в межах чинного законодавства 
України у сфері захисту персональних даних. 

У будь-якому випадку, анкети для кожного закладу є гнучким інструментом отримання важливої 
інформації. Наповнення анкет є водночас творчим і методичним процесом, до якого персонал закладу 
має поставитись відповідально. Вигляд форми анкети є не менш важливим, ніж її зміст. Рекомендовано 
зробити анкету максимально компактною і візуально легкою для сприйняття, а за можливості – 
використовувати корпоративні кольори, логотипи закладу, тощо.

Кожна організація, заклад, установа рано чи пізно приймає рішення проводити опитування своїх 
користувачів. В залежності від мети опитування, анкети мають різне наповнення і обсяг. Загальною 
рекомендацією є використання двох типів анкет: звичайних (Анкета 1, 4, 5) та спеціальних (Анкети 2 та 
3). Анкета 4 – приклад форми, яка застосовується в медичному закладі ЦПМСП № 5 м. Одеси. Анкета 
5 – приклад форми, яка застосовується у Київському центрі ранньої реабілітації дітей-інвалідів. 

Заклад розробляє та затверджує форму звичайної анкети для регулярного використання впродовж 
діяльності закладу. Форма цієї анкети дозволяє збирати ту інформацію зворотного зв’язку, яка необхідна 
закладу в його діяльності на регулярній основі. Як правило, зміни до звичайних анкет вносяться рідко, 
а знаходяться в обігу закладу такі анкети декілька років.

У випадках, коли керівництво закладу хоче отримати думку громадськості щодо певних 
специфічних питань, наприклад, щодо необхідності облаштування парковки біля закладу, або 
розширення асортименту послуг, застосовуються спеціальні анкети. Форма таких анкет розробляється 
окремо в кожному випадку, формуючи запитання щодо тієї проблеми, яку необхідно вирішити. 
Спеціальні анкети застосовуються впродовж короткого періоду часу – до двох чи трьох місяців. 
Наприклад, за допомогою Анкети 3, заклад може отримати достатню кількість інформації про зручність 
розташування та транспортно-логістичні потреби споживачів. В залежності від наявних ресурсів, 
заклад на основі отриманої за допомогою Анкети 3 інформації може приймати рішення про зміну 
свого місцезнаходження, розміщення мапи проїзду до закладу в інформаційних ресурсах, укладання 
домовленостей з перевізниками про додаткове обслуговування споживачів, будівництво парковки. 
В Анкеті 3 наведено також низку питань, які допомагають закладові зрозуміти запит на розширення 
переліку надаваних ним послуг і прийняти відповідні рішення. Втім, цілком на розсуд закладу – 
перенести такі питання до своєї звичайної анкети або створити спеціальну анкету, присвячену виключно 
цим питанням.

Нагадуємо, що приклади анкет несуть інформаційних характер і в жодному разі не є універсальним 
рішенням.

6. Додатки
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Анкета 1

АНКЕТА
дослідження якості надання послуг

(назва установи)

Метою анкетування є виявлення рівня задоволенності споживачів обслуговуванням та якістю 
послуг нашого закладу. Заповнення анкети є добровільним. Ви можете надати відровіді лише 
на частину запитань, якщо бажаете. Інформація, яку Ви надаєте, є цілком конфіденційною і буде 
використовуватись лише в узагальненому вигляді з метою вдосконалення нашої діяльності.

Дякуємо за Ваш відгук, Ваша думку важлива для нас!

1. Ваш статус:
⃝  Отримувач послуги   ⃝  Представник отримувача послуги

2. Ваш вік:
⃝  14-30
⃝  30-50
⃝  більше 50

3. Середня тривалість витрат часу:
Очікування в черзі:    Обслуговування:
⃝  до 10 хв.     ⃝  до 10 хв.
⃝  10-30 хв.    ⃝  10-30 хв.
⃝  1-2 год.     ⃝  1-2 год.
⃝  понад 2 год.     ⃝  понад 2 год.

4. Оцініть якість обслуговування:
(оцінювання здійснюється за шкалою: 1 – "незадовільно", 5 – "відмінно")
⃝  Привітність
⃝  Компетентність
⃝  Бажання допомогти

5. Загальні враження від відвідування закладу:
(оцінювання здійснюється за шкалою: 1 – "незадовільно", 5 – "відмінно")
⃝  Умови очікування
⃝  Рівень обслуговування
⃝  Оперативність

6. З якими проблемами ви зіткнулись у нашому закладі:
⃝  Жодних проблем не було
⃝  Схиляння до корупційних дій
⃝  Груба чи непрофесійна поведінка персоналу
⃝  Надання персоналом неповної чи неточної інформації 
⃝  Інше

7. Ваші пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу:

8. Дата та час заповнення анкети
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Анкета 2

АНКЕТА
дослідження якості надання послуг

(назва установи)

1. Вкажіть Ваш статус:
⃝  Фізична особа  ⃝  ФОП  ⃝  Представник юридичної особи

2. Оцініть якість обслуговування:
(оцінювання здійснюється за шкалою: 1 – "незадовільно", 5 – "відмінно")
⃝  Привітність   ⃝  Компетентність   ⃝  Оперативність

3. Чи задоволені Ви режимом роботи?
⃝  так    ⃝  ні

4. Пропозиції щодо зміни режиму роботи для прийому громадян та суб'єктів    
       господарювання:

Початок роботи:   Завршення роботи:

⃝  7:00    ⃝  17:00

⃝  8:00     ⃝  18:00

⃝  9:00     ⃝  19:00

⃝  10:00    ⃝  20:00

5. Зазначте вагомість факторів якості:
Фактори якості, що впливають
на загальну оцінку
(Проставте, будь ласка, відмітки
навпроти кожного фактора
відповідно до важливості)

Якість послуг    ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Номенклатура    ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Культура обслуговування  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Інформаційне забезпечення  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Доступність закладу   ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

6. Ваші пропозиції та зауваження:

7. Дата та час заповнення
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Анкета 3

АНКЕТА
дослідження якості надання послуг

(назва установи, організації, закладу)

1. Оцініть, будь ласка, приміщення нашого закладу
(оцінювання здійснюється за шкалою: 1 – "незадовільно", 5 – "відмінно")
⃝  Чистота приміщення
⃝  Зручність в зоні очікування
⃝  Розмір
⃝  Рівень шуму

2. Який вид траспорту Ви використовуете, щоб дістатись до нашогозакладу
⃝  Пішки
⃝  Автобус або тролейбус
⃝  Метро
⃝  Автомобіль

3. Як часто Ви користуетесь послугами нашого закладу
⃝  Раз на тиждень
⃝  Щоденно
⃝  Раз на місяць
⃝  Декілька раз на рік

4. Чи зручно розташований наш заклад
⃝  Так
⃝  Ні, тому що

5. Оцініть послуги нашого закладу
⃝  Задовільно
⃝  Добре
⃝  Відмінно

6. Які послуги Ви б хотіли отримувати в нашому закладі додатково
Ваша відповідь

7. Чи достатньо інформації про роботу закладу в самому закладі
⃝  Так
⃝  Ні
⃝  Інше

8. Яким чином Вам зручно отримувати інформацію про роботу закладу
⃝  Безпосередньо в закладі
⃝  По телефону
⃝  Через офіційну сторінку в Інтернет
⃝ Через соцмережі (зазначте, через які, будь ласка)
⃝  Інше
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Анкета 4

АНКЕТА
для оценки качества оказания медицинской помощи

медицинским персоналом КУ «ЦПМСП №5» г. Одессы
(заполняется пациентом)*

1. Вы удовлетворены обслуживанием 
(доброжелательность, вежливость) семейного 
врача?
⃝  Да
⃝  Нет

2. Удовлетворены ли Вы компетентностью 
Вашего семейного врача?
⃝  Да
⃝  Нет

⃝  Вам не разъяснили информацию о 
состоянии здоровья

⃝  Вам не дали рекомендации по 
диагностике, лечению и реабилитации

⃝  Вам не дали выписку

⃝  Вам не выписали рецепт

⃝  Другое

3. Форма обращения
⃝  На прием  ⃝  Вызов на дом

4. Время ожидания приема у врача
⃝  24 часа и более ⃝  12 часов
⃝  8 часов  ⃝   6 часов
⃝  3 часа  ⃝   менее 1 часа

5. При первом обращении в КУ «ЦПМСП №5»  
Вы сразу попали на приемк врачу?
⃝  Да
⃝  Нет

⃝  Не дозвонился
⃝  Другое

6. Врач принял Вас во время, установленное 
по расписанию?
⃝  Да
⃝  Нет

7. При обращении в КУ «ЦПМСП №5»  Вы 
обращались к информации, размещенной в 
помещениях (стенды, информаты и др.)?
⃝  Нет
⃝  Да

Удовлетворены ли Вы качеством и 
полнотой информации о работе врачей 
и порядке предоставления медицинских 
услуг,доступной в помещениях?
⃝  Да   ⃝  Нет

8. Вы удовлетворены условиями перебывания 
в нашем лечебном учреждении?
⃝  Да
⃝  Нет

⃝  Отсутствие свободных мест ожидания

⃝  Состояние гардероба

⃝  Состояние туалета

⃝  Отсутствие питьевой воды

⃝  Санитарные условия

⃝  Отсутствие мест для детских колясок

9. Имеете ли Вы установленную группу 
ограничения трудоспособности?
⃝  Нет
⃝  Да

⃝  I группа
⃝  II группа
⃝  III группа

ребенок-инвалид
Учреждение оборудовано для лиц с 
ограниченными возможностями?

⃝  Да
⃝  Нет

⃝  Отсутствие выделенного места стоянки 
автотранспортных средств для инвалидов
⃝  Отсутствие пандусов, поручней
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⃝  Отсутствие подъемных платформ 
(аппарелей)

⃝  Отсутствие адаптированных лифтов

⃝  Отсутствие сменных креслоколясок

⃝  Отсутствие информационных стендов

⃝  Отсутствие доступных санитарно-
гигиенических помещений

⃝  Отсутствие сопровождающих 
работников

10. Удовлетворены ли Вы оказанными 
услугами в КУ «ЦПМСП №5»?
⃝  Да
⃝  Нет

* Збережено мову анкети, оскільки саме в такому вигляді вона використовується в зазначеному 
медичному закладі

11. Рекомендовали бы Вы  для получения 
медицинской помощи наше медицинское 
учреждение?
⃝  Да
⃝  Нет

12. Оставляли ли Вы комментарий о качестве 
обслуживания в У «ЦПМСП №5» и о наших 
медицинских работниках в социальных сетях?
⃝  Нет
⃝  Да

⃝  положительный
⃝  отрицательный
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Анкета 5

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ

Центру ранньої реабілітації дітей-інвалідів, м. Київ

1. Які порушення у Вашої дитини?
⃝  Порушення пізнавальної діяльності
⃝  Порушення опорно-рухового апарата
⃝  Порушення поведінки

2. Чи досягнуто цілі визначеного курсу реабілітації в нашому Центрі?
⃝  Досягнуто
⃝  Частково
⃝  Не досягнуто

3. Які поради отримані Вами під час консультацій значимі для роботи вдома?
1 

2 

3 

4. Чи будете Ви дотримуватись рекомендацій вдома та інших закладах (садок, школа,
магазин), передавати досвід іншим?
⃝  Повною мірою
⃝  Частково
⃝  Не буду продовжувати

5. Чи потребуєте Ви наших рекомендацій в подальшому?
⃝  Потребую
⃝  Не потребую

6. Оцініть, будь-ласка, якість співпраці під час перебування в центрі:

● «батьки-дитина-лікар»
⃝  Добра
⃝  Посередня
⃝  Низька

● «батьки-дитина-психолог»
⃝  Добра
⃝  Посередня
⃝  Низька

● «батьки-дитина-реабілітолог»
⃝  Добра
⃝ Посередня
⃝ Низька
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7. Просимо оцінити зміни стану Вашої дитини за період курсу реабілітації

8. Чи рекомендували б Ви даний Центр знайомим?
⃝  Так
⃝  Ні

9. Чи вбачались ознаки корупції в діях працівників?
⃝  Так, в чому саме
_____________________________________________________________________
⃝  Ні
⃝  інше
_____________________________________________________________________
10. Вкажіть будь-ласка прізвища спеціалістів, послуги яких, Ви хотіли б отримати
при повторному проходженні курсу реабілітації
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

11. Вкажіть будь-ласка прізвища спеціалістів, до яких Ви би не хотіли потрапити
при повторному проходженні курсу реабілітації
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Ваші побажання та пропозиції:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

13. Дата та час заповнення  ___________________________

Стала
кращою

Дещо 
покращилась

Залишилася
без змін

в навичках самообслуговування ⃝ ⃝ ⃝

в навичках соціалізації
(спілкування з дорослими та 
однолітками)

⃝ ⃝ ⃝

у поведінці ⃝ ⃝ ⃝ 

у фізичному розвитку ⃝ ⃝ ⃝

у пізнавальному розвитку ⃝ ⃝ ⃝
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6.2. Приклад контрольної картки керівника закладу, який надає послуги

Заповнена керівником опитувальна картка є інструментом оцінки його спроможності очолювати 
заклад, який надає послуги населенню. Результати самооцінки дають змогу керівникові намалювати 
картину зон свого росту та відповідальності.

Контрольна картка керівника заповнюється раз на півріччя. В ідеалі, всі відповіді на ці запитання 
мають бути стверджувальними. Проте, абсолютно нормально, якщо є питання, на які керівник не 
має позитивної відповіді. Рекомендація керівникові – скласти план послідовних дій, спрямованих на 
зменшення кількості негативних відповідей впродовж кожної наступної самооцінки.

Контрольна картка особи, відповідальної за організацію зворотного зв’язку в закладі

________________________________________________

Дата заповнення _________________________

1. Керівник знає і дотримується чинного законодавства України щодо функціонування системи 
зворотного зв’язку, відстежує зміни зазначеного законодавства.

2. Керівник знає 10 правил успішної системи зворотного зв’язку закладу зі споживачами.

3. Керівник власним прикладом надихає команду на професійне та ввічливе спілкування зі 
споживачами.

4. Керівник сформував місію та цілі діяльності закладу, які сповідує та пропагує в команді.

5. Керівник чітко визначив очікування від кожного члена команди, його функції та обов’язки з початку 
роботи.

6. Діяльність системи зворотного зв’язку забезпечують, крім керівника, ще декілька вповноважених 
на те осіб. Керівник делегував частину своїх повноважень і контролює їхнє виконання.

7. В разі відсутності на робочому місці керівника, система зворотного зв’язку працює безперешкодно.

8. Повноваження кожної з осіб у системі зворотного зв’язку чітко визначені внутрішніми положеннями, 
наказами, посадовими інструкціями персоналу закладу.

9. На регулярних робочих нарадах керівник дає можливість висловитися кожному члену команди з 
ініціативами і пропозиціями.

10. Керівник віддає належне досягненням кожного члена персоналу, відзначає малі і великі успіхи 
команди.

11. Керівник завжди дає зворотний зв’язок дії або бездіяльності членів команди.

12. Керівник сформував плани діяльності організації щодо забезпечення системи зворотного зв’язку 
на квартал, півріччя, рік.

13. Керівник ставить питання, уважно вислуховує відповіді підлеглих та приймає виважені рішення.

14. Двері кабінету керівника завжди відкриті – для членів команди, споживачів послуг закладу, 
партнерів, ЗМІ, громадських організацій, тощо.

15. Керівник знає всі процеси системи зворотного зв’язку і в будь-який момент може замінити на 
робочому місці будь-якого члена команди.

16. Керівник мотивує, підтримує високий моральний дух в команді.

17. Керівник забезпечує організацію професійного навчання команди.
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18. Керівник у влучний час декілька разів на рік влаштовує корпоративні заходи – ділові ігри, сумісні 
походи, кіно вечори, абощо.

19. Керівник завжди готовий до інноваційної діяльності та вдосконалення роботи закладу, який він 
очолює.

20. Керівник стимулює розвиток професійних якостей кожного члена команди.
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6.3. Приклад контрольної карти системи зворотного зв’язку закладу, який надає послуги

Ця контрольна картка заповнюється керівником закладу що півроку. Результати заповнення 
контрольної картки формують перелік питань, стосовно яких керівних має напрацювати рішення. 
Інколи результати заповнення цієї контрольної картки свідчать про системні прогалини, часом – 
про проблеми в командній роботі, але завжди сигналізують про необхідність вдосконалити роботу 
системи зворотного зв’язку. В разі, якщо всі відповіді ствердні – час привітати команду з бездоганною 
роботою. У свою чергу, для керівника ідеальна контрольна карта закладу є сигналом до формування 
вдосконаленого плану розвитку організації, в якому будуть передбачені інновації та заходи оптимізації 
діяльності закладу, а також поставлені нові амбітні цілі.

Контрольна картка системи зворотного зв’язку в закладі

________________________________________________

Дата заповнення _________________________

1. В установі запроваджено систему зворотного зв’язку, визначено її принципи, структуру, цілі та 
інструменти, і затверджені відповідними внутрішніми нормативними актами.

2. В установі призначено відповідальних осіб для забезпечення функціонування процесів в кожному 
з компонентів системи зворотного зв’язку – збір інформації, обробка та аналіз, прийняття рішень 
на основі інформації зворотного зв’язку та оприлюднення цих рішень.

3. В закладі заповнено всі штатні посади та забезпечено повноту команди в усі часи діяльності закладу 
щодо забезпечення системи зворотного зв’язку.

4. Визначено перелік джерел інформації зворотного зв’язку, які використовує заклад.

5. Визначено порядок та періодичність збору інформації зворотного зв’язку.

6. Заклад забезпечив споживачів інформацією про наявні канали зворотного зв’язку з установою.

7. Процедури збору інформації здійснюються вчасно, відповідно до затверджених внутрішніх 
нормативних актів, відповідально і професійно.

8. Створено систему реєстрації інформації зворотного зв’язку.

9. Персонал дотримується вимог реєстрації інформації зворотного зв’язку.

10. Прийнято порядок верифікації, обробки та аналізу інформації зворотного зв’язку.

11. Персонал дотримується порядку верифікації, обробки та аналізу інформації зворотного зв’язку.

12. Прийнято порядок розгляду інформації, підготовки проекту рішення та прийняття рішення на основі 
інформації зворотного зв’язку.

13. Персонал дотримується порядку розгляду інформації, підготовки проекту рішення та прийняття 
рішення на основі інформації зворотного зв’язку.

14. Керівник здійснює контроль за реалізацією рішення на основі інформації зворотного зв’язку, якщо 
це стосується діяльності закладу.

15. Керівник забезпечує доведення до відома персоналу рішення на основі інформації зворотного 
зв’язку, якщо таке рішення стосується безпосередньо діяльності закладу чи його персоналу.

16. Персонал забезпечує вчасне та професійне індивідуальне звітування перед споживачами про 
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прийняті рішення на основі інформації зворотного зв’язку.

17. Персонал забезпечує публічне звітування про рішення, прийняті на основі інформації зворотного 
зв’язку, відповідно до внутрішніх положень та процедур закладу.

18. Керівник забезпечує співпрацю зі ЗМІ.

19. Весь персонал системи зворотного зв’язку регулярно проходить професійне навчання.

20. В закладі створено операційні процеси з чітким розмежуванням функцій та компетенцій членів 
персоналу, логічною схемою взаємозамінності членів персоналу у разі виникнення такої 
необхідності, алгоритмами реагування на нестандартні ситуації.

21. Режим роботи закладу максимально відповідає потребам системи зворотного зв’язку.

22. В закладі затверджено календарний план навчання персоналу, за яким всі члени команди отримують 
необхідні компетенції та навички за такими навчальними курсами, як: «Система зворотного зв’язку 
– завдання, виклики, забезпечення функціонування», «Основи роботи зі споживачами, їхніми 
відгуками та скаргами», «Запобігання професійному вигоранню», «Психологічна витривалість 
персоналу, який працює зі споживачами», «Лідери змін», «Ефективний тайм-менеджмент на 
робочому місці», «Антикризова поведінка персоналу, який працює зі споживачами», «Принципи 
моралі, етики та фахової поведінки у роботі зі споживачами», «Відгук, скарга, пропозиція споживача 
як підказка до вдосконалення роботи закладу», «Використання соціальних медіа для забезпечення 
роботи системи зворотного зв’язку», «Використання месенджерів та мобільних додатків в межах 
системи зворотного зв’язку», «Етикет професійного спілкування в мережі Інтернет».

23. Всі члени персоналу без винятку дотримуються уніфікованих етичних стандартів поведінки в 
команді.

24. Персонал має всі необхідні ресурси для виконання своїх повноважень.

25. Система мотивації в закладі застосовується справедливо, прозоро і неупереджено. 

26. Всі члени команди поділяють місію та цілі діяльності закладу.
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