Інструкція щодо заповнення статистичного опитування 2017
Дорогий отче,
Згідно з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ кожні два роки всі парафії УГКЦ у світі
зобов’язані подати інформацію щодо свого пасторального життя. Попередні роки (2013, 2015)
ми просили Вас заповнити анкету статистичного опитування у звичайному електронному
форматі та надіслати Вашому координатору щодо програми «Живої парафії». Цього року ми
розробили онлайн версію заповнення анкети. Вона зроблена на основі попередніх
напрацювань. Нижче подаємо основні кроки, яких слід дотримуватись при заповненні анкети:
А. ПІДГОТОВКА
1. Перед заповненням анкети, заздалегідь ВАЖЛИВО ПРИГОТУВАТИ ВСЮ
ІНФОРМАЦІЮ до анкети. У додатку до Інструкції є перелік запитань (UGCCStatistics2017-UKRquestions.pdf). Просимо переглянути детально всі питання, щоб
належно приготовитись до заповнення онлайн анкети.
2. Просимо Вас не заповнювати анкету у поспіху. Будь ласка, виділіть спеціальний час

для цього. Зверніть увагу, що анкета має близько 300 запитань, заповнення яких займе
приблизно пів години. Значить, треба для за заповнення анкети впевнитись про
безперервний доступ до інтернету впродовж цього часу.
Б. ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ
ЯКЩО ВИ ВЖЕ ЗІБРАЛИ ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ НА ОСНОВІ ПЕРЕЛІКУ ЗАПИТАНЬ,
МОЖНА ПРИСТУПИТИ ДО АНКЕТИ
3. Отримавши лінк (посилання) від Вашого координатора, перейдіть (скопіювавши його

в окрему вкладку) до онлайн сторінки статистичного опитування 2017 УГКЦ Вашої
(архи)єпархії/екзархату/регіону.
4. Тепер Ви перебуваєте на сторінці заповнення анкети. Ознайомившись із вступним

листом, подайте електронну адресу парафії чи душпастирського осередку (якщо її
немає, подайте свою особисту). Переконайтесь, будь ласка, що Ви правильно вказали
електронну адресу, до якої Ви маєте доступ. Заповнивши анкету, Ви отримаєте лист, де
матимете можливість побачити усі Ваші відповіді.
5. Анкета розділена на вісім великих блоків: 1) Загальна інформація; 2) Боже Слово-

Катехизація; 3) Літургія і Молитва; 4) Служіння ближньому – Дияконія; 5) Провід.
Управління дарами; 6) Сопричастя-Єдність (Кінонія); 7) Місійний Дух; 8) Додаткова
інформація.
6. Заповнюючи анкету крок за кроком Ви, можливо, зауважите, що автоматично

пропускаються деякі сторінки. Це означає, що в залежності від Вашої відповіді
програма автоматично вибирає наступні запитання.
7. В ході заповнення анкети можна повертатися до попередньої сторінки і виправити

відповіді (переходячи із сторінки на сторінку натискаючи «Далі» чи «Назад»).
8. Коли Ви заповнили анкету до кінця, натисніть на «Надіслати заповнену анкету».

(Інколи програма може просити у Вас підтвердження, що анкету заповнює реальна
людина). Після того Ви побачите повідомлення, що Ваша відповідь надіслана та
записана. Можна переконатись, що Ваша відповідь була надіслана на основі

підтвердження у кінці анкети: «Дякуємо! Ми одержали Вашу анкету.». Також одразу
за декілька секунд Ви отримаєте підтвердження на електронну пошту, яку Ви вказали
на першій сторінці при заповненні анкети.
В. ПЕРЕВІРКА ТА ВНЕСЕННЯ ПОПРАВОК
9. Просимо тепер переглянути документ підтверження і перевірити, чи всі відповіді

правильні. Якщо щось внесено неправильно, занотуйте собі.
10. Якщо Ви бажаєте змінити чи редагувати відповідь:

1) У вхідній скринці Вашої електронної пошти відкрийте лист, який був надісланий
Вам після заповнення анкети (це буде від: forms-receipts-noreply@google.com;)
2) Натисніть на «Редагувати відповідь»;
3) Знайдіть у відкритій анкеті відповідь, яку Ви бажаєте змінити (переходячи із
сторінки на сторінку натискаючи «Далі» чи «Назад») і внесіть поправки.
4) Коли Ви внесете всі поправки перейдіть до кінця (сторінка 102) та знову надішліть
анкету, так, як вище вже вказано (див. пункт 8).
11. Ви можете редагувати Вашу відповідь до 31 березня 2018 р.

Г. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
12. Редакційний доступ до Вашої анкети маєте лише Ви. Відділ статистики Патріаршої

курії та Ваш координатор можуть бачити дані, які Ви заповнили, але не мають
можливості їх редагувати чи змінювати.
13. Отож, відповідальність за достовірність даних є ПОКЛАДЕНА НА ДУШПАСТИРІВ,

які заповнюють анкети.
Ґ. НЕЗРОЗУМІЛІ МІСЦЯ
Якщо у Вас виникнуть труднощі Ви завжди зможете звернутись до Вашого координатора або
безпосередньо до Відділу статистики Патріаршої курії УГКЦ (statistics.ugcc@gmail.com).
Просимо Вас заповнити анкету до 31 березня 2018 року. Щиро дякую за Вашу розуміння та
співпрацю,
Ваш співбрат у Христі,
о. д-р Андрій Онуферко,
Виконавчий секретар Робочої Групи
для реалізації Стратегічного розвитку УГКЦ до 2020 року

