
                                                                                        
Повідомлення для користувачів статистичної інформації  

про результати анкетного опитування з питань                                   
доступу до публічної інформації 

1. Стислий опис результатів проведення анкетного опитування 
Анкетне опитування проводилось 1 по 31 липня 2022 року. 

Тема опитування: опитування користувачів статистичної інформації з 
питань доступу до публічної інформації. 

Мета опитування: вивчення рівня задоволення інформаційних потреб та 
якості статистичної інформації, наданої користувачам відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». 

Анкета вміщувала запитання щодо способів отримання статистичної 
інформації, мети її використання, а також оцінки якості отриманої 
статистичної інформації. 

Було одержано 15 заповнених анкет. 

1.1. Відомості щодо користувачів, які взяли участь в опитуванні  
за сферою діяльності: 

бізнес (виробнича діяльність і нефінансові послуги) та фінансова 
діяльність (у т.ч. банківська) – 80%; 
громадські організації – 13%;  
наукова та викладацька діяльність –7%. 

 

1.2. Основні висновки за результатами опитування: 

53% користувачів отримують необхідну інформацію електронними 
засобами (електронна пошта, Інтернет, вебсайт), 47% опитаних 
використовують відповіді на запит; 

20% опитаних використовують вебсайт ГУС/Держстату для отримання 
інформації постійно, 40% – періодично, 40% – майже не використовують; 

по 47% опитаних зазначили, що запитувана публічна інформація є 
важливою складовою їхньої діяльності або додатковою інформацією, 6% 
опитаних було складно відповісти на це запитання; 

 20% опитаних постійно звертаються до ГУС із запитом про надання 
публічної інформації, 40% – одноразово, 40% – 1-3 рази на рік; 

67% опитаних  використовують запитувану публічну інформацію з 
метою здійснення підприємницької діяльності, 20% – для підготовки 
аналітичних матеріалів та 13% – для створення та наповнення баз даних; 

53% опитаних оцінили повноту отриманої на запит публічної 
інформації цілком задовільно, 40%  – скоріше задовільно, 7%  – скоріще 
незадовільно (відсутня інформація в запитуваному розрізі); 

40% користувачів оцінили якість роботи працівників Головного 
управління статистики у Вінницькій області на "відмінно" та 60% – "добре" за 
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всіма критеріями якості роботи із надання публічної інформації; 

20% опитаних відповіли, що знають про функціонування мобільного 
додатку «Статистика в смартфоні» та використовують його, 73% - знають, але 
не використовують і лише 7% не знають; 

 

Щиро дякуємо всім користувачам, які взяли участь в опитуванні! 

 
 

 

 
 


