
Довідка про результати анкетного опитування респондентів з питань 
складання форми державного статистичного спостереження  

№ 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" 
 
 Анкетне опитування здійснювалось із метою аналізу навантаженості на 
респондентів статистичною звітністю та виявлення труднощів, які виникають при 
заповненні звіту за формою 2-тр (річна), вдосконалення інструктивних матеріалів 
щодо складання даної форми, покращення співпраці з респондентами.  

Анкетне опитування здійснювалося Головним управлінням статистики 
упродовж березня 2015 року. 
 Анкета була надана у паперовому вигляді 24 респондентам (відповідно до 
переліку). Всі анкети були заповнені та отримані у зазначений термін. 
 Підсумки анкетування за кожним питанням анкети (у відсотках) наведені 
нижче: 
  
1. Як Ви оцінюєте навантаження статистичною звітністю на Ваше 
підприємство?  
- дуже велике – 33 ; 
- в цілому прийнятне – 67. 
 
2. Чи виникають труднощі під час заповнення звіту за формою №2-тр?  
- так  –0; 
-  ні – 100. 
 
3. Як, на Вашу думку, можна покращити якість бланку? 
- додати показники – 0; 
- видалити показники – 0; 
- не змінювати бланк – 100.  
 
4. Чи задовольняють Вас терміни подання звіту за формою №2-тр? 
- так – 100; 
- ні – 0. 
 
5. У який спосіб Ви подали форму №2-тр до органів державної статистики?  
- системою електронної звітності – 46; 
- за принципом "Єдиного вікна" – 54; 
- у інший спосіб – 0. 
 
6. Що заважає Вам освоїти електронний спосіб подання статистичної 
звітності за ф.№2-тр (річна) ? 
- відсутність або неякісний Інтернет-зв'язок – 13; 
- відсутність програмного забезпечення -13; 
- наявність періодичних проблем щодо оперативного отримання підтвердження 
про прийняття статистичної звітності в електронному вигляді – 0; 
- небажання використовувати електронну форму звітності - 0; 
-звичка подавати статистичну звітність у паперовому вигляді -38;   
-інше  – 0,0. 
 
7. У який спосіб роз’яснень щодо проведення державних статистичних 
спостережень із статистики транспорту найбільше Вас задовольняє?  
- індивідуальні консультації від спеціалістів при безпосередньому відвідуванні ГУС 
– 42; 
- інформація, доведена до респондентів на інструктивних нарадах, організованих 
ГУС- 0; 
- інструктивні листи ГУС, надіслані на адресу підприємства  – 17; 
- використання  інформації, розміщеної на веб-сайтах Держстату України та ГУС- 
41; 
- інше, зазначте свій варіант – 0. 



 
8. Чи зацікавлені Ви в отриманні узагальненої інформації за результатами 
проведення державних статистичних спостережень із статистики 
транспорту, в яких брало участь Ваше підприємство?       
- так – 42; 
- ні – 58. 
  

Проведене анкетне опитування свідчить, що третина респондентів вважає 
навантаження статистичною звітністю дуже великим, у опитаних респондентів не  
виникає труднощів при заповненні звіту за ф. № 2-тр (річна). Усі респонденти 
задоволені термінами подання зазначеного звіту. Проведене анкетне опитування 
вказує на те, що подання звітів системою електронної звітності спрощує роботу 
респондентам.  
 
Щиро дякуємо  респондентам, які взяли участь у анкетному опитуванні.   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


