
          
   

 Довідка про результати проведеного анкетного опитування респондентів 
державних статистичних спостережень по ф. № 1-ПВ (квартальна) 

 ‘‘Звіт з праці’’ 
 
 
       Головним  управлінням статистики у Закарпатській області з 25 березня по 7 
травня 2015 року проведено анкетне опитування респондентів державних 
статистичних спостережень зі статистики праці. 
       Мета анкетування – з’ясування проблемних питань зі складання державних 
статистичних спостережень за формою № 1-ПВ (квартальна) ‘‘Звіт з праці’’ та 
налагодження плідної співпраці з респондентами. 
        Анкета була надана всім респондентам, бажаючим прийняти участь в даному 
опитуванні (38 анкет у паперовому вигляді). Отримано відповіді на запитання щодо 
способів  подання звітів,  рівня складності їх заповнення, повноти та доступності 
інструктивних матеріалів (інструкцій, роз’яснень, вказівок) форми № 1-ПВ 
(квартальна) ‘‘Звіт з праці’’, а також якості  надання методологічної допомоги 
працівниками органів статистики. 

       Основні висновки за результатами анкетного опитування (у % до загальної 
кількості опитаних респондентів): 

• 76,3%  опитаних респондентів подають форму № 1-ПВ (квартальна) 
‘‘Звіт з праці’’ до відділу статистики праці ГУС за принципом в один відділ  ГУС  - 
«Єдине вікно» ; 7,9% - системою електронної звітності. 

• 92,1% респондентів цілком задовільняють терміни подання звітів і 
труднощі під час заповнення звіту не виникають, а 7,9% вважають зручнішим для 
себе більш пізніший термін (10-15 число місяця) і потребують допомоги  (можливо в 
зв’язку з недостатнім  досвідом роботи). 

• 63,2% опитаних респондентів основними причинами які заважають  
освоїти електронний спосіб подання статистичної звітності за формою   № 1-ПВ 
(картальна) ‘‘Звіт з праці’’ вважають відсутність програмного забезпечення та 
неякісний Інтернет-зв'язок; 10,5% мають періодичні проблеми щодо оперативного 
отримання підтвердження про прийняття статистичної звітності в електронному 
вигляді, а 26,3% зручніше подавати статистичну звітність на  паперових носіях. 

• 84,2% опитаних респондентів задовільняє якість, повнота та доступність 
інструктивних матеріалів (інструкцій, роз’яснень, вказівок) щодо складання  ф. № 1-
ПВ (квартальна) ‘‘Звіт з праці’’; 13,2% - частково задовільняє; 2,6% - вважають їх 
важкими для сприйняття в зв’язку з відсутністю прикладів розрахунку, особливо 
розділ III - “Склад фонду оплати праці та інші виплати”.  

• 55,3% респондентів для роз’яснення щодо проведення державних 
статистичних спостережень, заповнення формуляру самим зручним вважають 
індивідуальні консультації від спеціалістів при безпосередньому відвідуванні ГУС; 
15,8% - з інструктивних листів надісланих на адресу підприємства та інструктивних 
нарадах, організованих ГУС. 

• 52,6% опитаних респондентів відвідує веб-сайт ГУС у Закарпатській 
області з питань методології, строків подання статистичної звітності з праці, а 57,9%  
вважають отриману інформацію корисною і зацікавлені в узагальнених даних за 
результатами проведення державних статистичних спостережень із статистики праці, 
в яких брало участь їх підприємство. 

     Проведене  анкетне опитування показало, що для зміцнення партнерських 
взаємовідносин, плідної співпраці та налагодження зворотного зв’язку з респондентами 
необхідно продовжувати роз’яснювальну роботу щодо подання звітності в електронному 
вигляді, наданні методологічної та практичної допомоги, зокрема, приділяючи більше 
уваги на розділи, що викликають  найбільші труднощі в роботі.  

 
Головне управління статистики у Закарпатській області висловлює  

щиру вдячність усім респондентам, які взяли участь у даному анкетному 
опитуванні. 

 
 


