
Звіт про результати діяльності  Головного управління статистики 

у Дніпропетровській області  

за 2018 рік 
 

І. Загальна інформація 

Головне управління статистики у Дніпропетровській області (далі – Головне 
управління статистики) є складовою єдиної системи органів державної 

статистики України і у межах наданих повноважень здійснює реалізацію 
державної політики у сфері статистики в регіоні. 

 

Мета діяльності Головного управління статистики – отримання всебічної 
та об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, 

демографічної та екологічної ситуації в Дніпропетровській області і 
забезпечення нею органів державної влади та суспільства. 

 

У 2018 році відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне 
управління статистики (далі – Положення), з урахуванням стратегічних 

напрямів розвитку державної статистики, на виконання Плану державних 
статистичних спостережень (далі – План ДСС) на 2018 рік Головне управління 

статистики здійснювало свою діяльність за такими пріоритетними напрямами: 
– організація і проведення державних статистичних спостережень за 

соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в 
області; 

– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного 

доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості 
роботи органів державної статистики; 

– установлення партнерських відносин із респондентами, підвищення рівня 
їх довіри, заохочення до участі у державних статистичних спостереженнях (далі 

– ДСС), забезпечення достовірності статистичних даних; 
– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання і 

передачі статистичної інформації; 
–  удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання 

кадрів, запобігання та протидія корупції. 

ІІ. Основні підсумки діяльності 

Організація та проведення державних статистичних  

спостережень 
 

Згідно з Планом ДСС на 2018 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30.05.2018 № 364-р, Головним управлінням статистики у 
звітному році проведено 88 ДСС за 20 розділами демографічної та соціальної 

статистики, економічної статистики, навколишнього середовища та 
багатогалузевої статистики. Збирання й опрацювання статистичних даних 

здійснювалося за 117 формами статистичної і фінансової звітності та анкетами 
для проведення спеціально організованих статистичних спостережень. В якості 

альтернативного джерела інформації для проведення ДСС залучались 
адміністративні дані, надані Дніпропетровською обласною державною 

адміністрацією, Головним управлінням Пенсійного фонду України в 
Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним центром зайнятості, 

регіональною філією Придніпровської залізниці ПАТ “Укрзалізниця”, органами 
реєстрації (виконавчі органи сільських, селищних, міських рад) та іншими, 

відповідно до угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами. 
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Використання адміністративних даних забезпечує виробництво необхідного 
обсягу статистичної інформації при суттєвому скороченні звітного навантаження 

на суб’єкти господарювання. Загалом у 2018 році Головним управлінням 
статистики та його відокремленими підрозділами зібрано та опрацьовано  

672,4 тис. первинних звітів респондентів (включаючи адміністративні дані). 
Упродовж року Головне управління статистики брало участь у роботах з 

формування сукупностей одиниць ДСС на 2018 та 2019 роки. В межах робіт з 
актуалізації затверджених сукупностей до Держстату надавалися пропозиції 
щодо довключення/ виключення підприємств, а також зміни ознаки їх 
звітування. 

Для вимірювання соціально-економічних характеристик домогосподарств 

України, що використовуються для макроекономічних розрахунків, розрахунків 
основних показників у галузі сільського господарства, проведення всебічного 

аналізу рівня життя населення, моніторингу бідності, комплексної оцінки стану 
ринку праці, органи державної статистики проводять три вибіркові обстеження 

домогосподарств: умов життя домогосподарств, економічної активності 
населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості. 

У звітному році з питань умов життя домогосподарств в області обстежувалося 
418 сімей, з економічної активності – 2443, щодо сільськогосподарської 
діяльності населення в сільській місцевості – 1431 домогосподарство. 

Для здійснення на державному рівні розрахунків індексів споживчих цін по 
області та країні в цілому працівниками Головного управління статистики 

проводилося щомісячне статистичне спостереження за змінами цін (тарифів)           
на 328 найменувань товарів (послуг)-представників. Збір інформації про ціни 

відбувався у 5 містах області: Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Новомосковськ та 
Синельникове, які відібрані залежно від чисельності міського населення, 

представництва у соціально-економічному і географічному положенні, фактору 
насиченості споживчого ринку товарами та послугами, і є репрезентативними 

для регіону. 
Упродовж року здійснювалось ведення адміністративної складової 

статистичного реєстру підприємств Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Дніпропетровській 

області.  
Станом на 1 січня 2019 року кількість юридичних осіб в регіоні становила 

97,5 тис., протягом року взято на облік/ знято з обліку відповідно 5857 та  
3889 юридичних осіб. На підставі запитів проводилося інформаційно-довідкове 
обслуговування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

інших користувачів даними ЄДРПОУ відповідно до законодавства. У 2018 році 
було надано майже 4,5 тис. відомостей з ЄДРПОУ. 

 

Поширення інформації та комунікації 
 

Веб-сайт Головного управління статистики (www.dneprstat.gov.ua) є  

основним джерелом поширення офіційної статистичної інформації по 
Дніпропетровській області.  

Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації в 
регіоні на інтернет-сторінці оперативно оновлювалась інформація за всіма 

галузями статистики в різних форматах – від оперативних даних у формі 
експрес-випусків та прес-випусків до узагальненого аналізу соціально-

економічного становища області та м. Дніпра й статистичних даних в динаміці у 
розділі “Статистична інформація”.  

З метою покращення зрозумілості статистичної інформації шляхом її 
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графічного візуального подання на веб-сайті Головного управління статистики 
представлено розділ “Інфографіка”, де щомісячно викладаються матеріали у 

рубриках: “Основні соціально-економічні показники”; “Індекси споживчих цін”, 
“Заробітна плата” та періодично поповнюються відповідними аналітичними 

матеріалами підрозділи: “Публікації”, “До святкових дат”, “Тематична 
інфографіка”.  

Для зручності користувачів представлено річний план-графік оновлення 
матеріалів на веб-сайті та календарі оприлюднення інформації у розділах 
“Публікації”, “Статистична інформація”, “Експрес-випуски”, “Прес-випуски”. 

Крім того, з метою ознайомлення користувачів із переліком статистичних 
продуктів розміщено каталог статистичних публікацій.  

Також на веб-сайті представлено широкий спектр інформації для звітуючих 
підприємств, зокрема: терміни подання звітності, функціонування системи 

електронної звітності, спеціальний сервіс, який дозволяє за кодом ЄДРПОУ 
отримати перелік форм, за якими респондент має звітувати. Чимало інформації 

стосується діяльності Головного управління статистики: Положення, плани та 
графіки роботи, звіти про діяльність, порядок надання інформації з ЄДРПОУ 

тощо. 
Протягом 2018 року на веб-сайті було зафіксовано 101 тис. відвідувань.  

З метою інформування органів влади та користувачів різних рівнів щодо 
соціально-економічної ситуації в регіоні Головне управління статистики 

здійснювало широку інформаційно-публікаційну діяльність. Так, за матеріалами 
статистичних розробок у 2018 році підготовлено 283 експрес-випуски,  
116 бюлетенів, 341 економічну доповідь, 25 збірників, у тому числі статистичні 

щорічники Дніпропетровської області та м. Дніпра. 
Головне управління статистики централізовано забезпечувало 

оперативною інформацією органи державної влади та місцевого 
самоврядування у районах та містах області: на адресу райдержадміністрацій та 

міських рад регулярно направлялись експрес-випуски за всіма галузями 
статистики, а також щомісячний комплексний бюлетень “Соціально-економічне 

становище Дніпропетровської області”. 
Упродовж звітного року здійснювалися заходи щодо поліпшення взаємодії 

органів державної статистики з користувачами статистичної інформації.  
З питань проведення ДСС, методології розрахунків окремих статистичних 

показників та можливостей їх практичного застосування, а також популяризації 
статистичних видань з користувачами проведено 169 заходів (нарад, семінарів, 

“круглих столів”), підготовлено 99 буклетів та 330 листів рекламного характеру 
щодо випуску й оприлюднення статистичних продуктів. 

У звітному році від користувачів надійшло 1168 запитів, на які було надано 
1412 відповідей щодо статистичної інформації та 10 відповідей щодо надання 
роз’яснень з питань статистичної методології та проведення ДСС. Крім того, від 

користувачів статистичної інформації у 2018 році надійшло 833 заявки, на 
підставі яких надано послуги на платній основі. 

Органами державної статистики Дніпропетровщини проводилась робота з 
висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах 

масової інформації (далі – ЗМІ). Упродовж звітного року редакціям обласних 
і місцевих друкованих та Інтернет-видань регулярно направлялись офіційні 

повідомлення про соціально-економічне становище Дніпропетровщини, а також 
прес-випуски різноманітної тематики. 

Повідомлення про соціально-економічне становище Дніпропетровської 
області та м. Дніпра, яке готує Головне управління статистики для ЗМІ, 
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щомісячно розміщується на офіційному веб-сайті ГУС. Загалом у 2018 році у ЗМІ 
за матеріалами структурних та відокремлених підрозділів статистики було 

оприлюднено 39 повідомлень про соціально-економічне становище міст та 
районів області, 433 прес-випуски щодо різних аспектів розвитку економіки, 

соціальної сфери та суспільного життя регіону. Інформація, підготовлена 
фахівцями Головного управління статистики, найчастіше публікувалася в 

електронних виданнях та на веб-сайтах у мережі Інтернет: vgorode.ua, 
gorod.dp.ua, dniprograd.org, dnepr.comments.ua, dnepr.info, dnepronews.com.ua, 
dp.vgorode.ua, dv-gazeta.info, kp.ua, krnews.ua, kstati.dp.ua, litsa.com.ua, 

mnenie.dp.ua, sobitie.com.ua, 34.ua, 056.ua. Серед місцевих ЗМІ слід зазначити 
наступні газети, на сторінках яких найчастіше з’являлася інформація за даними 

статистики: “Південна Зоря”, “Вести Терновки”, “Наше життя”, “ТН-Експресс”, 
“Васильківський вісник”. Крім того, чимало інформації, підготовленої 

відокремленими підрозділами статистики, було розміщено на сайтах 
райдержадміністрацій та міських рад. 

В ефірі радіо та телебачення було озвучено 146 повідомлень за даними 
органів державної статистики області. Виступи на радіо висвітлювали основні 

питання соціально-економічного розвитку Дніпропетровщини, а також були 
присвячені професійним святам та цікавим подіям.  

Крім того, у 2018 році на сторінці Головного управління статистики у 
соціальній мережі “Facebook” регулярно з’являлись нові публікації із 

статистичною інформацією, а також новини з профспілкового життя трудового 
колективу. 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”  

з метою забезпечення права громадян, юридичних осіб та громадських 
організацій (без статусу юридичної особи) на отримання публічної 

інформації Головним управлінням статистики у 2018 році було опрацьовано 
134 запити, з них: 63 – від громадян, 44 – від юридичних осіб, 24 – від 

громадських організацій, 3 – від засобів масової інформації. Переважна 
більшість питань, порушених у запитах, стосувалась статистики населення та 

міграції, ринку праці,  зовнішньої торгівлі товарами та послугами, інвестицій 
зовнішньоекономічної діяльності. 

На всі запити були надані відповіді в установлені законом терміни. 
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” із загальної кількості запитів: на 9  було продовжено строк надання 
відповіді (до 20 робочих днів); на 19 – відмовлено у наданні інформації.  

Щомісячно на веб-сайті Головного управління статистики розміщується звіт 
щодо кількості отриманих і опрацьованих запитів на публічну інформацію. 

 

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” Головне 

управління статистики та його відокремлені підрозділи проводили роботу щодо 
розгляду звернень громадян. Упродовж 2018 року надійшло 24 звернення 

громадян, з них: поштою ‒ 15, на особистому прийомі ‒ 5, через органи  
влади – 4. Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались 

переважно праці й заробітної плати, надання інформації з ЄДРПОУ та надання 
статистичної інформації.  

Усі звернення розглянуто оперативно, громадянам надано ґрунтовні 
відповіді.  

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік 
оприлюднена на офіційному веб-сайті Головного управління статистики. 



5 
 

З метою вивчення уподобань, попиту та задоволення потреб користувачів 
у статистичних даних Головне управління статистики здійснило 12 анкетних 

опитувань (з них 9 – участь у заходах, що проводилися Держстатом), в яких 
взяли участь 144 користувачів статистичної інформації. Тематика анкетних 

опитувань стосувалась інформації зі статистики населення, ринку праці, освіти, 
доходів та умов життя, внутрішньої торгівлі, сільського господарства, 

транспорту, споживчих цін, науки та інновацій, а також вивчення думки 
користувачів щодо задоволення їх потреб в інформації, яка наведена у 
статистичних публікаціях Головного управління статистики. Результати 

опитувань розміщено на веб-сайті Головного управління статистики у розділі 
“Анкетні опитування”. 

 

Взаємодія з респондентами 

Для підтримки партнерських відносин із респондентами та забезпечення 

достовірності первинних статистичних даних Головне управління статистики 
продовжувало практику проведення нарад і семінарів щодо обліку та 

звітності, надання консультацій з питань методології складання форм ДСС тощо.  
Так, упродовж звітного року Головним управлінням статистики та його 

відокремленими підрозділами було проведено 282 інструктивні наради; 
направлено підприємствам, установам і організаціям області 7858 листів, з них: 

організаційного характеру (повідомлень/нагадувань, відповідей щодо участі у 
ДСС) – 1571, інструктивних та методичних – 449 (у т. ч. щодо запровадження 

нових/внесення змін до чинних ДСС – 260), оглядових (за результатами 
проведених ДСС) – 5838.  

З питань надання допомоги (консультативної підтримки) респондентам 

під час проведення ДСС було здійснено 253 заходи з надання практичної допомоги 
при складанні статистичної звітності за формами № 1-підприємництво (річна) та 

№ 1-підприємництво (коротка) (річна), № 1-ПВ (квартальна), № 6-сільрада 
(річна), № 4-сг (річна), № 2-ферм (річна), № 50-сг (річна), №29-сг (річна),  

№ 1-ОТ (один раз на рік), № 2-інвестиції (річна), № 4-МТП (річна), № 11-МТП 
(річна), № 2-тр (річна) та № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки). 

З метою встановлення “зворотного зв’язку” з респондентами, фахівцями 
Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів проведено 

27 анкетних опитувань підприємств і організацій області стосовно  різних 
аспектів взаємодії респондентів з органами державної статистики, при цьому 

отримано та опрацьовано 1151 анкету. 
Головним управлінням статистики на постійній основі проводяться 

роз’яснювальні роботи щодо переваг системи електронного звітування, яка 
дозволяє респондентам спростити процедуру та зекономити час на подання 
статистичної та фінансової звітності. Кількість респондентів, що скористалися її 

можливостями, щороку зростає. Так, у 2018 році в електронному вигляді 
звітувало 28 тис. респондентів області (у 2017 р. – 25,7 тис.), якими подано  

295 тис. звітів (у 2017 р. – 252,5 тис.). Частка статистичної звітності, поданої 
підприємствами та організаціями Дніпропетровської області в електронному 

вигляді, склала 71,7% від їх загальної кількості. 
З метою оптимізації процедури збирання звітності та для забезпечення 

підвищення комфортності й поінформованості респондентів щодо проведення 
державних статистичних спостережень в Головному управлінні статистики та 

усіх його відокремлених підрозділах у районах і містах області функціонує 
система приймання звітів за принципом “єдиного вікна”. Упродовж 2018 року у 

такий спосіб до органів статистики області прозвітувало 13 тис. респондентів, 
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що на 13,4% менше, ніж торік, та пояснюється активним переходом підприємств 
до подання звітності в електронному вигляді. 

Головним управлінням статистики здійснювалась робота щодо контролю 
подання звітності у встановлені терміни. Так, за порушення порядку подання 

даних для проведення ДСС згідно зі ст.1863 Кодексу України “Про 
адміністративні правопорушення” до адміністративної відповідальності було 

притягнуто 16 осіб. Сума накладених штрафів становила 2958 грн. 
 

Удосконалення і впровадження новітніх інформаційних 

технологій у галузі статистики 
 

У 2018 році продовжувалася робота з модернізації інформаційних і 
комунікаційних технологій збору, обробки, збереження та поширення 

статистичних даних.  
Впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики у 

звітному році здійснювалося шляхом оновлення комплексів електронної обробки 

інформації (КЕОІ), подальшої розробки та вдосконалення програмних продуктів, 
впровадження інтегрованої системи статистичної інформації (ІССІ). В рамках 

удосконалення системи електронної звітності Головне управління статистики у 
звітному році брало участь у проведенні тестування програмного забезпечення 

“Кабінет респондента”. Також здійснювались заходи із впровадження системи 
електронного документообігу органів державної статистики. 

У 2018 році у Головному управлінні статистики пройшли дослідну 
експлуатацію 4 КЕОІ за формами: № 2-3 нк (річна) “Звіт вищого навчального 

закладу на початок навчального року”, № 1-громадська організація (річна) “Звіт 
про діяльність громадської організації”, № 2-буд (квартальна) “Звіт про 

прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт”, №11-мтп (річна) 
“Звіт про постачання та використання енергії”. 

Фахівцями Головного управління статистики проводилась робота з 
удосконалення програмного забезпечення КЕОІ (на обласному та державному 

рівнях) за формою №1-опт (квартальна) “Звіт про продаж і запаси товарів 
(продукції) в оптовій торгівлі”.  

Продовжувалась робота з подальшого впровадження інтегрованої системи 

статистичної інформації (ІССІ), яка забезпечує єдине середовище для збирання, 
обробки, аналізу та зберігання статистичної інформації.   

Упродовж року в ІССІ пройшли тестові випробування форми ДСС:  
№1-ІКТ (річна) “Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах”, №2-ТП (повітря) (річна) “Звіт про охорону атмосферного 
повітря”, №1-торг (місячна) “Звіт про товарооборот торгової мережі”,  

№2К-П (квартальна) “Анкета ділової активності промислового підприємства” та 
№2-Б (річна) “Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів”.  

У промислову експлуатацію в ІССІ переведено форми № 6-сільрада (річна) 
“Звіт про об’єкти погосподарського обліку”, № 50-сг (річна) “Звіт про основні 

економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств”, № 1-торг 
(нафтопродукти) (місячна) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу”, № 4-МТП 

(річна) “Звіт про використання та запаси палива” та № 2К-Б (квартальна) 
“Обстеження ділової активності будівельного підприємства”. 
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ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення 

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та 
навчання кадрів 

Робота з персоналом у Головному управлінні статистики здійснювалась 
відповідно до затвердженого Плану роботи з персоналом на 2018 рік, яким 

передбачались заходи щодо реалізації законодавчих актів про державну службу 
та законодавства про працю, заходи по забезпеченню підвищення рівня 
професійної компетентності працівників, а також відповідних указів 

Президента, постанов Уряду, наказів та рекомендацій Нацдержслужби України, 
наказів Держстату щодо питань роботи з персоналом та державної служби.  

Штатним розписом Головного управління статистики на 2018 рік було 
передбачено на обласному рівні 10 самостійних управлінь, 8 відділів, 2 сектори, 

окремо виділені посади головного спеціаліста-юрисконсульта, головного 
спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції та головного спеціаліста 

з питань захисту інформації; на районному рівні – 2 самостійних управління,  
10 відділів та 3 сектори. 

Станом на 1 січня 2019 року у Головному управлінні статистики у 
Дніпропетровській області фактично працювало 444 особи. Із загальної 

чисельності працюючих 353 (або 79,5%) – державні службовці, з них 91 особа 
обіймає посади керівників, 262 особи – спеціалістів; 68 – працівники, які 

виконують функції з обслуговування. 
Переважну більшість із числа працюючих складають жінки  (95,5%).  
Щодо освітнього рівня працівників Головного управління статистики, то 

вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають 367 осіб (або 82,7% усіх 
працюючих), з них переважна більшість – державні службовці (334 або 94,6% 

всіх держслужбовців); вищу освіту ступеня бакалавра (молодшого бакалавра) 
мають 49 працівників (або 11,0%), у тому числі 19 (або 5,4%) – державні 

службовці. 
Дві або більше вищих освіти має 81 державний службовець, один 

державний службовець – науковий ступінь кандидата економічних наук. 
Щодо розподілу державних службовців за стажем роботи в Головному 

управлінні статистики, то більше 10 років в системі державної статистики 
працюють 238 осіб (або 67,4% від загальної чисельності держслужбовців), з них 

83 особи – керівники; у тому числі більше 20 років – 130 осіб, з них на керівних 
посадах – 49 осіб. Частка молоді (осіб до 35 років) серед державних службовців 

у 2018 році становила 19%, а осіб у віці 56–65 років – 18,4%. 
Прийом на роботу нових працівників до Головного управління статистики 

2018 року здійснювався в установленому законодавством порядку. Усього на 
посади державних службовців було призначено 13 осіб. 

З метою реалізації Закону України “Про очищення влади”, відповідно до 

Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 

“Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 563 (із змінами),  у Головному управлінні статистики 

у 2018 році стосовно п’яти державних службовців складено довідки про 
результати перевірки, в яких зазначено, що до перевірених осіб передбачені  

частиною третьою статті 1 вказаного Закону заборони не застосовуються. 
Відносно одного державного службовця вказана перевірка триває. 
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Також відповідно до статті 56 Закону України “Про запобігання корупції”, у 
2018 році проводилась спеціальна перевірка стосовно трьох державних 

службовців, які претендували на посади державної служби категорії “Б”. 
Впродовж 2018 року з державної служби звільнено 14 державних 

службовців, з яких 2  займали посади керівників, 12 – спеціалістів. При цьому 
тринадцять державних службовців було звільнено за власним бажанням та 

одного – у зв’язку із переведенням до органів місцевого самоврядування. 
Професійний розвиток працівників забезпечується шляхом їх підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації.  

У 2018 році сім державних службовців вступили на навчання до вищих 
навчальних закладів: 

- до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за 
заочною формою навчання за спеціальністю “Публічне управління та 

адміністрування” – 5 державних службовців;  
- до магістратури Національної академії статистики, обліку та аудиту за 

заочною формою навчання за спеціальністю “Економіка” (спеціалізація 
“Офіційна статистика”) – 2 державні службовці. 

Станом на 1 січня 2019 року два працівника Головного управління 
статистики отримали вищу освіту, у тому числі один державний службовець – 

повну  вищу освіту ступеня магістра в Українському хіміко-технологічному 
університеті, за спеціальністю “Економіка” та один фахівець з інтерв’ювання – 

вищу освіту ступеня бакалавра у Придніпровській державній академії 
будівництва та архітектури за спеціальністю “Будівництво”. 

Головним видом підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців є підвищення кваліфікації, яке включає в себе професійні програми, 
спеціалізовані навчальні курси, тематичні семінари. За 2018 рік пройшли 

задокументоване підвищення кваліфікації 168 працівників. З них: 
- 2 державні службовці – за професійними програмами у Національній 

академії статистики, обліку та аудиту; 
- 6 працівників – за програмами спеціалізованих короткострокових курсів 

з питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного 
захисту;  

- 49 державних службовців – за програмами тематичних короткострокових 
семінарів (у тому числі з питань запобігання корупції – 33, з питань управління 

фінансами – 16) та 40 державних службовців за програмами спеціалізованих  
короткострокових  курсів за темою “Ділова українська мова в органах 

виконавчої влади” у Навчально-методичному центрі післядипломної освіти та 
підвищення кваліфікації Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара; 
- 71 державний службовець  взяв участь у короткотерміновому семінарі для 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання корупції в Університеті митної справи та фінансів. 
Окрім підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, органи 

державної статистики застосовують окрему форму індивідуально спрямованого 
фахового навчання − наставництво. Відповідно до Положення про наставництво 

в органах державної статистики, затвердженого наказом Держстату від 
30.12.2015 № 376, протягом звітного року було застосовано наставництво до 

16 державних службовців, 7 з яких було прийнято на роботу вперше і вони 
опанували програму “Вступний навчальний курс для нових працівників органів 

державної статистики”. 
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Також у 2018 році у Головному управлінні були проведені внутрішні 
навчання за наступними темами: 

- “Дотримання окремих положень Закону України “Про запобігання 
корупції””; 

- “Дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту 
інтересів”; 

- “Моніторинг завдань та ключових показників результативності, 
ефективності та якості службової діяльності”; 

- “Практичні аспекти проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців”; 
- “Навчання користувачів із впровадження безпаперового документообігу з 

використанням електронного цифрового підпису”; 
- “Складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної 

компетентності за результатами оцінювання діяльності державних службовців”. 
У 2018 році 24 державні службовці брали участь у першому етапі першого 

туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”  
(20 – у номінації “Кращий спеціаліст”, 4 – у номінації “Кращий керівник”). У 

другому етапі першого туру конкурсу в органах державної статистики один 
державний службовець брав участь у номінації “Кращий керівник” та один – у 

номінації “Кращий спеціаліст”, який став лауреатом у цій номінації та обійняв 
друге місце. 

Важливе значення має й такий механізм забезпечення сумлінного 
ставлення працівників до своїх посадових обов’язків, як їхнє моральне 
заохочення за бездоганну ефективну роботу, публічне визнання їхніх заслуг. 

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі 
статистики, високий професіоналізм та з нагоди державних свят та ювілеїв  

26 працівників Головного управління статистики у Дніпропетровській області у 
2018 році було відзначено відомчими нагородами, а саме: Почесною Грамотою 

Кабінету Міністрів України – 1; Подякою Державної служби статистики  
України – 11; Грамотою Державної служби статистики України – 5; Почесною 

Грамотою Дніпропетровської обласної ради – 1; Подякою Головного управління 
статистики – 3; Грамотою Головного управління статистики – 5. 

На виконання статті 44 Закону України “Про державну службу”, з 
урахуванням вимог Типового порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 та відповідно до 

наказу Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 
28.09.2018 року № 63 у жовтні–грудні 2018 року було проведено оцінювання 

результатів службової діяльності  державних службовців Головного управління 
статистики, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”, та 
складені індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності.  

Всього пройшли оцінювання результатів службової діяльності  
305 державних службовців, у тому числі 84 керівника та 221 спеціаліст. Відмінну 

оцінку отримали 4 державні службовці, позитивну – 300 державних службовців 
та 1 державний службовець – негативну оцінку. 

У грудні 2018 року для усіх державних службовців Головного управління 
визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та 

якості службової діяльності на 2019 рік з урахуванням посадових обов’язків, а 
також дотримання загальних правил етичної поведінки та вимог законодавства 

у сфері запобігання корупції. 
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Запобігання та протидія корупції 

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” постійно 

здійснювався контроль щодо наявності звернень від підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і 

громадян про факти корупції в органах державної статистики. У звітному році 
повідомлень про корупційні правопорушення на електронну пошту та пряму 

телефонну лінію Головного управління статистики не надходило.  
Серед працівників Головного управління статистики на постійній основі 

проводились семінари та роз’яснювальна робота стосовно заповнення та 
подання електронної декларації. У 2018 році було проведено 22 семінари. 

Всі державні службовці Головного управління статистики своєчасно подали 

декларації за 2017 рік за формою та у строки, що визначені Національним 
агентством з питань запобігання корупції. 

У 2018 році зафіксовано 1 випадок несвоєчасного подання працівником 
Головного управління статистики декларації перед звільненням. У відповідності 

до вимого законодавства за даним фактом було проінформовано Національне 
агентство з питань запобігання корупції. 

Для інформування громадськості на веб-сайті Головного управління 
статистики постійно оновлюється розділ “Запобігання проявам корупції” 

(“Діяльність Головного управління/ Запобігання проявам корупції”), в якому 
розміщено нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань 

запобігання корупції, а також інформація зворотного зв’язку. 
Упродовж III–IV кварталів 2018 року була проведена робота щодо 

отримання нових електронних цифрових підписів (далі – ЕЦП) (у зв’язку з 
закінченням строку дії) для працівників Головного управління. Всього було 
переоформлено 361 ЕЦП. 

Результати фінансової діяльності, використання коштів 
державного бюджету 

Фінансування діяльності Головного управління статистики здійснювалося 
за такими бюджетними програмами: 

- “Керівництво та управління у сфері статистики”; 
- “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, 

витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя”. 
Затверджені у кошторисах обсяги видатків за загальним фондом 

державного бюджету на 2018 рік (з урахуванням змін) склали 74 343,0 тис. грн, 

за спеціальним фондом – 1 084,1 тис. грн. Видатки за загальним фондом були 
профінансовані у повному обсязі. За програмами загального фонду дебіторська  

заборгованість на кінець звітного року відсутня.  
Кредиторська заборгованість за коштами загального фонду за програмою 

“Керівництво та управління у сфері статистики” склала 23 607,11 грн. Це 
заборгованість перед підрядником ТОВ “Виробничо-будівельна компанія 

“МОНОЛІТ”, який виконував капітальний ремонт будівлі Головного управління 
статистики. Згідно з пунктом 19 постанови Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2001 року  № 1764 “Про затвердження порядку державного 
фінансування капітального будівництва” ГУДКСУ у Дніпропетровській області 

було оплачено 95% від зареєстрованих фінансових зобов’язань. У зв’язку з тим, 
що підрядник не виконав введення об’єкта в експлуатацію та не надав 

відповідну декларацію про готовність об’єкта, оплата решти від зареєстрованих 
фінансових зобов’язань не була здійснена, що призвело до утворення 

кредиторської заборгованості.  
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Надходження спеціального фонду у 2018 році склали 876,3 тис. грн, у тому 
числі 563,5 тис. грн отримано за послуги, що надаються органами державної 

статистики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 
№ 1659  “Про  затвердження  Положення  про  проведення  статистичних 

спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній 
основі” у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 820; 

від оренди майна надійшло 304,8 тис. грн; від реалізації майна – 8,0 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за коштами спеціального фонду склала  

6,4 тис. грн – це передплата періодичних видань на І півріччя 2019 року.  

Кредиторська заборгованість за коштами спеціального фонду (за доходами 
майбутніх періодів) склала 2,0 тис. грн – це сплачений орендарями завдаток за 

останній місяць оренди. 
 


