
Довідка про результати проведеного анкетного опитування респондентів 

державних статистичних  спостережень по ф.№1-Б (річна, квартальна) 

"Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 
 
Головним управлінням статистики у Закарпатській області здійснено у період з 5 січня до                   

9 лютого 2015 року анкетне опитування респондентів державних статистичних спостережень зі 
статистики фінансів підприємств. 

Мета анкетного опитування – з’ясування проблемних питань, які виникають  при заповненні, 
наданні  державних статистичних спостережень за ф.№1-Б (річна, квартальна) та налагодження 
плідної співпраці з респондентами. 

Респондентам було запропоновано відповісти на питання щодо витраченого часу на 
заповнення форми, способів подання звіту, доступності інструктивних матеріалів (роз’яснень) щодо 
складання звіту тощо. 

У ході проведення анкетного опитування було одержано 20 заповнених респондентами анкет. 
Основні висновки за результатами анкетного опитування: 
Кількість витраченого часу на заповнення форми державного статистичного спостереження 

№1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" в середньому склало відповідно на річну понад 
5 годин, на квартальну майже 4 години. 

65% опитаних респондентів повідомило, що відвідує Головне управління статистики у 
Закарпатській області декілька разів на місяць; 30% – декілька разів на рік; 5% – щотижня. 

55% опитаних респондентів вказали, що кур’єр частіше подає форми статистичної звітності 
до Головного управління статистики у Закарпатській області; 40% – виконавець форми; 5% – 
керівник підприємства. 

80% цілком влаштовують терміни подання статистичної звітності за формою №1-Б "Звіт про 
взаєморозрахунки з нерезидентами"; 20% – частково. 

75% повністю задовільняє якість та доступність інструктивних матеріалів (роз’яснень) щодо 
складання форми №1-Б (річна, квартальна); 25% – частково.  

55% опитаних респондентів повідомили, що їм зручніше надавати статистичну звітність 
системою електронної звітності; 35% – безпосередньо у відділ; по 5% – нарочно та за принципом 
Єдиного вікна. 

75% мають можливість подання форм державних статистичних спостережень системою 
електронної звітності; 25% – такої можливості не мають. 

20% респондентів повідомили, що їм зручніше надавати звітність не в електронному вигляді; 
5% – планують придбати необхідне програмне забезпечення до кінця року.  

90% опитаних респондентів відвідує веб-сайт ГУС з питань методології та строків подання 
статистичної звітності; 10% – не відвідує. 

90% задовільняє структура, зручність користування та інформаційне наповнення веб-сайту зі 
статистики фінансів підприємств; 10% – тільки частково. 

55% респондентів рахують співробітництво з працівниками відділу статистики фінансів 
підприємств, як партнерські відносини; 45% – кваліфікована допомога. 

2. Пропозиції та зауваження користувачів статистичної інформації, які не можуть 
бути враховані, з обґрунтуванням їх відхилення. 

Респонденти висловили пропозицію щодо перенесення терміну подання річної форми 
державного статистичного спостереження за ф.№1-Б з 9 лютого на 28 лютого. 

 
Пропозицію щодо перенесення терміну подання річної форми державного статистичного 

спостереження за ф.№1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами" не буде враховано, 
оскільки дані державного статистичного спостереження надаються в паперовому та електронному 
вигляді до НБУ в розрізах, які передбачені Договором щодо взаємообміну інформаційними ресурсами 
між ДСС України та Національним банком України від 05.03.2014р. №К-546/4. Строки проведення 
державного статистичного спостереження визначені планом державних статистичних спостережень, 
який затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України. 

Відділ статистики фінансів підприємств не має можливості урахувати пропозиції респондентів. 
Терміни подання звітів та інструктивний матеріал затверджує Державна служба статистики України. 

 
Щиро дякуємо всім респондентам, які взяли участь у цьому анкетному опитуванні! 

 


