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2019



Протягом січня-березня 2019 року відділом збирання даних статистичних

спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками

адміністративних даних проводилось анкетне опитування, метою якого було

визначення особливостей взаємодії респондентів з органами державної статистики. В

опитуванні взяли участь 147 респондентів.



Серед респондентів, які взяли участь в

опитуванні, переважають підприємства із

середньою кількістю працівників від 1 до 10 осіб

(64,6%).

Підприємства із середньою кількістю

працівників від 11 до 50 осіб склали 19%,

підприємства із середньою кількістю працівників

від 51 до 250 осіб – 10,9%.

Найменша кількість підприємств із середньою

чисельністю працівників більше 250 осіб – 5,5%

від загальної кількості опитаних респондентів.
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Найбільш зручним способом подання

статистичної звітності 52,4% респондентів

визначили «Єдине вікно», яке функціонує у

Головному управлінні статистики, 44,9%

респондентів віддали перевагу звітуванню в

електронному вигляді та лише 2,7% респондентів

зручно надсилати звіти поштою.
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Найбільш популярним серед опитаних респондентів

джерелом отримання інформації щодо участі у

державних статистичних спостереженнях є офіційні

веб-сайти Головного управління статистики та

Держстату (52,0%).

22,3% респондентів отримують дану інформацію під

час подання звітів до Головного управління

статистики.

У телефонному режимі від спеціалістів Головного

управління статистики інформацію щодо участі у

державних статистичних спостереженнях отримують

19,4% респондентів.

6,3% респодентів дізнаються про участь у

державних статистичних спостереженнях з листів

(повідомлень, нагадувань) органу державної

статистики.
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52% опитаних респондентів отримують
необхідну звітно-статистичну документацію з
офіційних веб-сайтів Головного управління
статистики та Держстату.

35% респондентів отримують її від працівників
органу державної статистики.

13% респондентів знаходять необхідну звітно-
статистичну документацію за допомогою
програмного забезпечення для подання
електронної звітності.
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Не потребують допомоги працівників органів

державної статистики при заповненні форм державних

статистичних спостережень 66% респондентів.

Про необхідність такої допомоги заявили 34%

опитаних респондентів.

так
34%

ні
66%

Необхідність допомоги працівників 
органів державної статистики при 

заповненні форм ДСС

так

ні



Найбільш корисними формами співпраці опитані респонденти визначили інструктивні та методологічні листи щодо складання
форм звітності (30,4%), листи-нагадування щодо участі у державних статистичних спостереженнях (26,1%), семінари, наради
(17,4%).

Менш ефективними формами співпраці опитані респонденти вважають інформаційні повідомлення за результатами розробки
форм державних спостережень (9,2%), допомогу при складанні звітів з виходом на підприємство (7,1%), анкетування (3,8%),
оглядові листи за результатами опрацювання форм державних статистичних спостережень (3,3%).

Серед інших форм співпраці були вказані консультації у телефонному режимі та інформація, розміщена на офіційному веб-сайті
Головного управління статистики, Держстату (2,7%).
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99% опитаних респондентів влаштовує діючий порядок

приймання звітності та отримання звітно-статистичної

документації за принципом «Єдиного вікна».

Лише 1% респондентів виразили незадоволення

існуючим порядком.
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62% респондентів на подання державної

статистичної звітності через «Єдине вікно»

витрачають менше 10 хвилин, а 29% опитаних

респондентів – від 10 до 20 хвилин.

Часові витрати на подання державної статистичної

звітності через «Єдине вікно» у 9% респондентів

складають більше 20 хвилин.
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52% респондентів ще не визначились щодо термінів

переходу до подання звітності в електронному вигляді.

40% опитаних респондентів планують перейти до

подання звітності в електронному вигляді у поточному

році.

У наступному році мають намір почати звітувати в

електронному вигляді 8% респондентів.
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59% респондентів вважають найбільш
ефективною співпрацю з працівниками
«Єдиного вікна» з питань забезпечення
звітно-статистичною документацією.

За думкою 16% опитаних співпраця з
працівниками «Єдиного вікна» є найбільш
ефективною з питань інформування щодо
функціонування офіційного веб-сайту
Головного управління статистики.

Ще 16% респондентів відзначили
інформування щодо участі у державних
статистичних спостереженнях найбільш
ефективною співпрацею з працівниками
«Єдиного вікна».

На інформування щодо переваг звітування в
електронному вигляді, як на найбільш
ефективну співпрацю з працівниками
«Єдиного вікна», вказали 9% опитаних
респондентів.
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83,7% опитаних респондентів

оцінюють взаємодію працівників

органів державної статистики з

респондентами на «відмінно».

На «добре» оцінили таку взаємодію

13,6% опитаних респондентів.

2,7% опитаних респондентів дали

оцінку «задовільно» взаємодії

працівників органів державної

статистики з респондентами.
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Відділ збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та

роботи з постачальниками адміністративних даних висловлює вдячність

респондентам, які взяли участь в даному анкетному опитуванні!


