
Повідомлення про результати 

анкетного опитування новостворених підприємств 

 

З метою налагодження партнерських відносин із респондентами статистичних 

спостережень та своєчасного інформування про залучення підприємства до державних 

статистичних спостережень, управлінням взаємодії з респондентами, роботи з 

постачальниками адміністративних даних та ведення статистичних реєстрів було 

організовано та проведено анкетне опитування новостворених підприємств. Анкета 

надавалась респондентам в паперовому вигляді під час замовлення відомостей з Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України, а також була розміщена в 

електронному вигляді на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у 

Черкаській області. 

Анкета вміщувала запитання про початок та види господарської діяльності, 

чисельність працюючих, адресу здійснення діяльності, а також контактні дані для 

зворотного зв’язку. 

Анкетне опитування респондентів проводилось з 03 січня по 29 березня 2019 року. 

За результатами проведеного опитування було одержано 39 заповнених анкет. 

Результати узагальнення отриманих відповідей від респондентів, які виявили 

бажання взяти участь у анкетному опитуванні, показали, що 77% ще не розпочали 

фінансово-господарську діяльність, з них планують її розпочати протягом місяця – 43,3%, 

протягом півроку – 26,7% та не визначились – 30%. 

Переважна більшість опитаних респондентів планує займатися торгівельною 

діяльністю 43,8%, з них оптовою торгівлею – 61,9%, роздрібною – 23,8%, інші – не 

уточнили. Будівництвом планує займатись – 16,7%, послугами – 12,5%, сільським 

господарством та промисловістю менше 10%. Значний відсоток опитаних респондентів 

відмітили та вказали інші види діяльності – 20,8% (з них 40% займатимуться 

виробництвом, передачею та  розподіленням електроенергії, інші – готельним бізнесом, 

технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів, діяльністю кафе та 

ресторанів, охоронною діяльністю, організуванням азартних ігор тощо). 

В ході анкетування майже всі опитані респонденти (92,3%) вказали, що на дату 

заповнення мають чисельність працівників до 10 осіб. 

За результатами опитування у 87,2% респондентів юридична адреса співпадає з 

місцем здійснення діяльності. 

Позитивним аспектом проведеного анкетного опитування є отримання актуальних 

електронних адрес та телефонів, які занесено до інформаційної бази даних респондентів 

та будуть використовуватись при здійсненні зворотного зв’язку з респондентами. 

Інформація, отримана за результатами анкетного опитування, про місце здійснення 

діяльності та чисельність працюючих може бути використана при актуалізації 

сукупностей одиниць ДСС. 

 

Щиро дякуємо за участь в анкетному опитуванні. 


