
ДОВІДКА 
Про результати анкетного опитування респондентів 

щодо  проведення державного статистичного  спостереження  
за формою №11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» 

 
Mета анкетного опитування – вивчення думки респондентів з питань складання звітності державного 

статистичного спостереження за формою №11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії».   
Анкетне опитування було проведено Головним управлінням статистики у Закарпатській області 

упродовж січня – лютого 2019 року. Анкети було вручено безпосередньо при відвідуванні Головного 
управління статистики. Анкета була розміщена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики                    
у Закарпатській області. 

В анкетному опитуванні приймали участь респонденти, які були включені до проведення  обстеження 
за формою №11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», яким було запропоновано 
відповісти на питання щодо витрат часу на заповнення звітності, способу її подання, доступності інструктивних 
матеріалів та роз’яснень, зручності користування офіційним веб-сайтом Головного управління статистики                 
у Закарпатській області. Заповненні анкети надали 50 респондентів різних видів економічної діяльності. 

Результати анкетного опитування засвідчили наступне: 

 
1. На підприємстві (яке виступає респондентом) Ви займаєте посаду:  
    керівника або заступника – 18,0% 
    головного бухгалтера – 14,0% 
    бухгалтера – 30,0% 
    головного енергетика – 12,0% 
    економіста – 16,0% 
    спеціаліста – 6,0% 
    інша посада – 4,0% 
 
2. Відповідальним на підприємстві за заповнення форми №11-мтп (річна) та достовірність наданої 
інформації є: 
    одна особа – 88,0% 
    декілька осіб – 10,0%  
    підрозділ – 2,0% 
 
3. Будь ласка, вкажіть кількість витраченого часу на заповнення державного статистичного 
спостереження за формою №11-мтп (річна): 
    1 год. – 40,0% 
    2 год. – 32,0% 
    3 год. – 8,0% 
    4 год. – 10,0% 
    5 год. – 4,0% 
    8 год. – 4,0% 
    16 год. – 2,0% 
 
4.  В який спосіб Ви подаєте форми звітності з енергетики до органів державної статистики: 
    подання звітності в «Єдине вікно» – 64,0%  
    з використанням системи електронної звітності – 34,0% 
    поштою – 2,0%   
 
5.  Якщо Ви не звітуєте в електронному вигляді, то з якої причини? 
    немає відповідного програмного забезпечення  – 66,0% 
    зручніше надавати звітність нарочно на паперових носіях – 6,0%  
    складність заповнення звітності зі статистики енергетики – 0,0% 
    нецікава пропозиція – 0,0% 
    плануємо придбати програмне забезпечення – 28,0% 
    інші причини – 0,0% 
 
6. Чи відвідуєте Ви офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Закарпатській області               
з питань методології та строків подання статистичної звітності? 
    так – 78,0% 
    ні – 22,0%  
 



7. Чи задовольняє Вас повнота та доступність інструктивних матеріалів, роз’яснень по складанню форм 
звітності з енергетики? 
  так – 94,0%   
   ні –  6,0%      
      
8. Який спосіб отримання інструктивних матеріалів Вас задовольняє? 
    стислі на бланках – 38,0%                                                                  
    веб-сайт – 30,0% (не вказано)                        
    на паперових носіях  – 32,0%    

9. Чи потребуєте Ви на допомогу фахівців органів статистики при заповненні ф.№11-мтп (річна)? 
    так – 44,0%                                                                  
    ні  –  56,0%  
 

10. Як Ви оцінюєте співробітництво з працівниками органів статистики?  
    партнерські відносини – 64,0%                 
    кваліфікована допомога – 34,0%                                                                  
    професійна некомпетентність – 0,0%                                                                  
    інше   – 2,0%  
 
11. Чи буде Вам зручно, якщо листування з ГУС у Закарпатській області буде здійснюватись 
електронною поштою? 
    так – 48,0% 
    ні – 52,0% 
 
12. Будь ласка, вкажіть які труднощі виникають у Вас при заповненні звіту ф.№11-мтп (річна) та 
надайте пропозиції та/або зауваження: 
      -   важко розподіляти витрати енергії на різні види згідно форми звіту 
       -  деякі показники звіту складні для розуміння та заповнення 
 
13. Будь ласка, вкажіть до якої секції КВЕД відноситься Ваше підприємство: 

§ А (сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство) – 6,0% 
§ С (переробна промисловість) – 36,0% 
§ D (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря) – 2,0% 
§ F (будівництво) – 8,0% 
§ H (транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність) – 8,0% 
§ J (інформація та телекомунікації) – 4,0% 
§ K (фінансова та страхова діяльність) – 2,0% 
§ L (операції з нерухомим майном) – 12,0% 
§ M (професійна, наукова та технічна діяльність) – 2,0% 
§ O (державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування) – 4,0% 
§ P (освіта) – 10,0% 
§ Q (охорона здоров’я та надання соціальної допомоги) – 6,0% 

 
Інформація щодо респондента 

Стать: 
    чоловіча  –  56,0%                                      
    жіноча – 44,0%                                      
 
Вік: 
    до 18 років – 0,0%                                  
    18-40 – 18,0%    
    40-60 – 58,0%                                          
    60 років і старше – 24,0%        
 
Освіта: 
    повна загальна середня – 8,0%     
    неповна вища – 10,0%                                         
    повна вища – 76,0%                                         
    науковий ступінь – 0,0%                                         
    інше – 6,0%                                         
 
 

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


