APKLAUSOS
DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR
JŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE
REZULTATAI
2017-01-01 – 2017-12-31
Išdalinta iš viso 50 anketų, užpildyta 47 anketos.
Eil.
Nr.

Klausimas

Taip

Ne

Pastabos,
kiti atsakymai

1.

Ar pakanka informacijos apie savivaldybės
administracijos darbo laiką?

45

1

1
Ne visada

2.

Ar patogus administracijoje nustatytas
asmenų priėmimo laikas?

44

1

3.

Kokiais klausimais dažniausiai tenka
kreiptis į savivaldybės administraciją

2
1. „sunku surasti reikiamą
asmenį, nors ir būna
sutarta, vis tiek reikia
laukti“,
2. „prisitaikom prie savo
darbo laiko, bet kai ateini,
nerandi kabinete“.

-12 respondentų (apie 28 proc.) – dėl teisinės pagalbos,
-11 respondentų (apie 24 proc.) – dėl išmokų, pašalpų, kitais
socialiniais klausimais,
-6 respondentai (apie 12 proc.) – nurodė „įvairiais“ arba
„asmeniniais klausimais“,
-4 respondentai (apie 8 proc.) – žemės ūkio klausimais,
-3 respondentai (apie 6 proc.) – archyvo klausimais,
-2 respondentai (apie 4 proc.) –techniniais projektavimo
klausimais,
-po 2 respondentus (apie 8 proc.) – vaiko teisių, mokesčių
klausimais,
-po 1 respondentą (apie 10 proc.) –„dėl išlikusios
biurokratijos“, „kas tuo metu aktualu“, būsto skyrimo,
informacijos gavimo klausimais, gyvenamosios vietos
deklaravimo klausimais.

4.

Ar reikėjo ilgai laukti priėmimo?

37

7

5.

Ar mandagiai buvote aptarnaujami ?

44

3

6.

Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti
pakankamai kvalifikuotai ?

37

8

2 – nieko nenurodė

7.

Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus
pateikimo terminai ?
Ar buvote informuoti apie veiksmus, kurių
savivaldybė ėmėsi spręsdama Jūsų
klausimus ?

36

5

6 – nieko nenurodė

33

4

10 – nieko nenurodė

8.

3 – nieko nenurodė
------------

9.

Kokių būtų pastabų ir pasiūlymų dėl
gyventojų prašymų nagrinėjimo ir
aptarnavimo kokybės gerinimo
savivaldybės administracijoje?

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

-Daugiau šypsenų,
-Daugiau dėmesio,
-Pagarbiau elgtis su klientais,
-Mažiau biurokratijos, reikėtų įvertinti rašančiųjų prašymus,
-Darbuotojai kvalifikuoti, bet atėjus į savivaldybę vaizdas
nykus, kai kurie aukštai panašūs į sandėlį,
-Galėtų būti gražesnė, tvarkingesnė aplinka, ypač krinta
vaizdelis fojė,
-Reikėtų daugiau informacijos įėjus, nežinai, pas ką
pasiklausti,
Reikėtų geresnės (aiškesnės?) informacijos, kur kreiptis
reikiamu klausimu,
-Sunkai darosi durys; sunku įeiti per laukines duris,
-Ant kiekvienų durų turėtų pranešti, kur išvyko ir tikslų laiką,
kada grįš, nes lauki valandą ir negrįžta,
-Laiku priimti interesantus, o ne versti laukti ir ieškoti.

