
                                          

    Шановний користувачу статистичної інформації, 

Головне управління статистики з метою вивчення ступеня відповідності 

статистичної інформації зі статистики енергетики області потребам 

користувачів та визначення оцінки її якості проводить анкетне опитування.  

Просимо Вас відповісти на запитання анкети, надати свої оцінки якості 

статистичної інформації, зауваження та пропозиції щодо її покращання. Ваші 

висновки і рекомендації будуть сприяти вдосконаленню нормативно-правових, 

методологічних та організаційних засад статистичного інформаційного 

забезпечення. 

Результати проведеного анкетного опитування будуть оприлюднені на 

веб-сайті Головного управління статистики у Сумській області 

(sumy.ukrstat.gov.ua) в узагальненому вигляді. Індивідуальні відповіді 

користувачів статистичної інформації є конфіденційними. 

  Як працювати з анкетою 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з анкетою та виберіть одну або кілька 

відповідей, які найбільш повно відображають Вашу думку з приводу поставленого 

запитання, та позначте їх. 

Прохання не пропустити жодного запитання 

та надати (надіслати)  заповнену анкету  на адресу  Головного управління 

статистики у Сумській області: вул.Супруна,16 м.Суми, 40481, каб.33 чи на 

електронну адресу : admin@sumy.ukrstat.gov.ua Web: http: //www.sumy.ukrstat.gov.ua,  

бажано  не пізніше 16.06.2014 р. У разі виникнення запитань щодо заповнення анкети Ви 

можете звернутись до Управління статистики торгівлі за телефоном 25-79-58,25-10-43.  

    

 
 

 

 

 

АНКЕТА 

опитування користувачів статистичної інформації   
 

Шановний користувачу статистичної інформації, 

Головне управління статистики у Сумській області проводить анкетне опитування з метою вивчення 

ступеня відповідності статистичної інформації щодо стану зовнішньої торгівлі області потребам користувачів 

та визначення оцінки її якості.  
 

Просимо Вас відповісти на запитання анкети, надати свою оцінку якості статистичної інформації, 

зауваження та пропозиції щодо її покращення. Ваші рекомендації сприятимуть удосконаленню нормативно-

правових, методологічних та організаційних засад статистичного інформаційного забезпечення.  
 

Результати проведеного анкетного опитування будуть оприлюднені на веб-сайті Головного управління 

статистики у Сумській області (www.sumy.ukrstat.gov.ua) в узагальненому вигляді. Звертаємо увагу, що 

індивідуальні відповіді користувачів статистичної інформації є конфіденційними. 
 

Будь ласка, уважно ознайомтеся з анкетою та виберіть одну або кілька відповідей, які 

найбільш повно відображають Вашу думку з приводу поставленого запитання, та позначте 

їх. 
 



 

Прохання не пропустити жодного запитання. У разі виникнення запитань щодо 

заповнення анкети ви можете звернутись до відділу статистики енергетики за телефонами  

(0542) 25-79-58, 25-10-43.  

1.Статистична інформація, яку Ви використовуєте є? 

 основою Вашої діяльності; 

 важливою для Вашої діяльності; 

 цінною як додаткова інформація; 

 інше _____________________________________________________________ 

 

2.Чи виникала у Вас потреба у статистичній інформації щодо стану зовнішньої 

торгівлі? 

 так;         

 ні (переходьте до питання 11). 
 

3. Яка інформація була Вам потрібна? 

   Вкажіть показники: 

 обсяги споживання енергетичних матеріалів; 

 обсяги використання теплоенергії; 

 обсяги використання електроенергії; 

 темпи зростання (зменшення) показників використання паливно-енергетичних 

ресурсів до минулого року; 

 структура використання паливно-енергетичних ресурсів; 

 інше (вкажіть, будь ласка, які саме показники) 

________________________________________________ 
 

4. У якому розрізі? 

 у цілому по Україні; 

 у цілому по Сумській області; 

 у розрізі міст та районів; 

 інше (вкажіть у якому розрізі)  

 

5. За який період? 

 у динаміці за ряд років; 

 за конкретний період. 
 

6. В якому вигляді статистична інформація є для Вас більш зручною? 

 друкованому; 

 електронному. 
 

7. Якому виду інформації Ви надаєте перевагу? 

 експрес-випуск; 

 статистичний бюлетень; 

 аналітична доповідь; 

 статистичний збірник. 
 

8. Вкажіть, будь ласка, з якими з наступних статистичних видань, що містять 

інформацію щодо зовнішньої торгівлі, Ви знайомі? 

 експрес-випуск «Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів 

перероблення нафти в Сумській області»;  

 статистичний збірник «Паливно-енергетичні ресурси  Сумської за 2000-2012 роки»; 

 статистичний бюлетень «Використання паливно-енергетичних ресурсів у м. Суми»; 

 статистичний бюлетень «Використання паливно-енергетичних ресурсів у Сумській 

області»; 

 статистичний бюлетень «Моніторинг фактичних питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів у Сумській області»; 



 

  економічна доповідь «Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами 

та організаціями області». 

 

9. Чи одержали Ви необхідні дані зі статистичних видань? 

 Так;         

 Ні (переходьте до питання 11). 

 

10.Чи достатній обсяг представленої Вам інформації? 

 Так;         

 Ні (вкажіть, що необхідно) 

_________________________________________________________________ 

 

11. Які статистичні дані можуть знадобитися Вам у майбутньому? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. Чи користуєтесь Ви інформацією, яка розміщена на офіційному веб-сайті Головного 

управління статистики (www.sumy.ukrstat.gov.ua) у розділі «СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ»–

підрозділ «Енергетика» ? 

 Так;         

 Ні. 

 

13. Вкажіть, будь ласка, свій: 

      1.Вік 

      2.Освіту 

      3.Вид занять 

 

 
 

Заповніть анкету, будь ласка,  до 16.06.2014 р. 

 

Головне управління статистики у Сумській області  

вул.Супруна,16 м.Суми, 40481, каб.15, тел. 25-79-58, 25-10-43 факс 77-08-57 

E-mail: admin@sumy.ukrstat.gov.ua Web: http: //www.sumy.ukrstat.gov.ua 
 

 

Заздалегідь вдячні Вам за участь в анкетному опитуванні! 
 


