Довідка
про результати проведеного анкетного опитування респондентів державного
статистичного спостереження по ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Головним
управлінням статистики у Закарпатській області (далі - Головне
управління статистики) в січні - листопаді 2017 року проведено анкетне опитування
респондентів державного статистичного спостереження зі статистики праці.
Мета анкетування – з’ясування проблемних питань зі складання державного
статистичного спостереження за формою № 1-ПВ (квартальна) ‘‘Звіт з праці’’ та
налагодження плідної співпраці з респондентами.
В опитуванні прийняли участь 20 респондентів різних видів економічної
діяльності, які за посадами розподілились таким чином: 65% - бухгалтери і 15% головні бухгалтери підприємств; 20,0% - працівники, що на підприємстві займають
посади економістів. Отримано відповіді на запитання щодо способів подання звітів,
рівня складності їх заповнення, повноти та доступності інструктивних матеріалів
(інструкцій, роз’яснень, вказівок), а також якості співпраці з працівниками органів
державної статистики.
Основні висновки за результатами анкетного опитування (у % до загальної
кількості опитаних респондентів):
 85,0% подали форму №1-ПВ (квартальна) до Головного управління
статистики у відділ «Єдине вікно».
 з них 30,0%
освоїти
електронний
спосіб подання статистичної
звітності заважає відсутність або неякісний Інтернет зв'язок, а 20,0% - відсутність
програмного забезпечення.
 95,0% опитаних респондентів цілком задовільняють терміни подання
звітів по ф. № 1-ПВ (квартальна) ‘‘Звіт з праці’’, а 5,0% вважають зручнішим для себе
більш пізній термін ( до 10 числа звітного місяця).
 90,0% повністю влаштовує якість, повнота та доступність інструктивних
матеріалів (інструкцій, роз’яснень, вказівок) щодо складання ф. № 1-ПВ (квартальна)
‘‘Звіт з праці’’; 10,0% - частково (можливо в зв’язку з недостатнім досвідом роботи).
 у 10,0% виникають проблеми при складанні
звітів по ф. № 1-ПВ
(квартальна) ‘‘Звіт з праці’’ (особливі труднощі викликає розділ III. “Склад фонду
оплати праці та інші виплати”).

45,0% опитаних респондентів зручніше отримати роз’яснення щодо
проведення державних статистичних спостережень, заповнення формуляру при
індивідуальній консультації від спеціалістів при безпосередньому відвідуванні
Головного управління статистики.
 30,0% отримує роз’яснення щодо проведення державних статистичних
спостережень з інструктивних листів Головного управління статистики, надісланих на
адресу підприємства.

80,0% опитаних респондентів відвідує веб-сайт Головного управління
статистики з питань методології, строків подання статистичної звітності з праці і
визнає точність та надійність основним критерієм якості статистичної інформації зі
статистики праці.
 90,0% зацікавлені в отриманні узагальненої інформації за результатами
проведення державних статистичних спостережень зі статистики праці, в яких брало
участь їх підприємство.
Анкетне опитування проведене в січні - листопаді 2017 року показало, що в
порівнянні з попереднім опитуванням суттєво збільшилась кількість респондентів, які
відвідують
веб - сайт Головного управління статистики і отриману інформацію
вважають корисною в роботі. Необхідно і надалі продовжувати роз’яснювальну роботу
серед респондентів та надавати їм методологічну і практичну допомогу, зокрема,
приділяти більше уваги на розділи, що викликають у них найбільші труднощі в роботі.

Головне управління статистики у Закарпатській області висловлює
вдячність усім респондентам, які взяли участь у даному анкетному
опитуванні.

