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І. Про Головне управління статистики
Головне управління статистики у Дніпропетровській області (далі – ГУС у
Дніпропетровській області) є територіальним органом Державної служби статистики
України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію
державної політики у сфері статистики в регіоні.
ГУС у Дніпропетровській області, що підпорядковане Держстату, є юридичною
особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної
статистики.
ГУС у Дніпропетровській області у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України,
дорученнями Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), наказами й дорученнями
Голови Держстату, Положенням про Головне управління статистики у
Дніпропетровській області (далі – Положення).
Мета діяльності ГУС у Дніпропетровській області – отримання всебічної та
об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та
екологічної ситуації в Дніпропетровській області та забезпечення нею потреб
суспільства.

До складу ГУС у Дніпропетровській області входять структурні підрозділи, які
утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету.
Структура побудована із застосуванням процесно-орієнтовного підходу до
організації статистичної діяльності та вироблення статистичної інформації за
Типовою моделлю опису статистичних виробничих процесів (GSBPM).
У 2020 році відповідно до завдань, визначених Положенням, з урахуванням
пріоритетів Програми розвитку державної статистики до 2023 року, затвердженої
постановою КМУ від 27.02.2019 №222, на виконання Плану державних
статистичних спостережень (далі – План ДСС) ГУС у Дніпропетровській області
здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:
організація і проведення державних статистичних спостережень за соціальноекономічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в області;
реалізація єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та
передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних
інформаційних технологій;
зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами, упровадження
заходів зі зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності
статистичних даних;
відкритість і доступність статистичної інформації, моніторинг інформаційних
потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних;
розвиток людського капіталу, удосконалення системи підвищення кваліфікації
персоналу.

ІІ. Статистичне виробництво
Організація і проведення державних статистичних спостережень
Відповідно до Плану ДСС на 2020 р., затвердженого розпорядженням КМУ від
09.10.2020 № 1257-р, формування статистичної інформації здійснювалось за
результатами проведення 76 державних статистичних спостережень (далі – ДСС).
З цією метою було зібрано та опрацьовано 597,4 тис. первинних звітів
(з урахуванням адміністративних даних) за 104 формами статистичної і фінансової
звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних
спостережень (у 2019 р. – 76 ДСС за 108 формами). У 2020 році до ГУС у
Дніпропетровській області прозвітувало 39,4 тис. респондентів, у тому числі за
формами статистичної звітності – 29,8 тис. підприємств, установ і організацій.
В якості альтернативного джерела інформації для проведення ДСС залучались
адміністративні
дані,
надані
Дніпропетровською
обласною
державною
адміністрацією, Державною
архітектурно-будівельною
інспекцією
України,
регіональною філією Придніпровської залізниці АТ "Укрзалізниця", Управлінням
державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області, органами
реєстрації (виконавчі органи сільських, селищних, міських рад) та іншими,
відповідно до угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами та листів-запитів.
Ці дані використовувались для формування інформаційної бази демографічної та
соціальної статистики, статистики транспорту, навколишнього середовища та ін.
Для вимірювання соціально-економічних характеристик домогосподарств
України, що потрібні для макроекономічних розрахунків, розрахунків окремих
показників у галузі сільського господарства, аналізу рівня життя населення,
моніторингу бідності, оцінки стану ринку праці, органи державної статистики
проводять три вибіркові обстеження населення (домогосподарств): умов життя
домогосподарств, робочої сили та сільськогосподарської діяльності населення у
сільській місцевості. У звітному році на Дніпропетровщині з питань умов життя
домогосподарств обстежувалося 372 сім’ї, щодо сільськогосподарської діяльності
населення в сільській місцевості – 1424 родини, з обстеження робочої сили – 3992
домогосподарства.
Водночас, з метою вивчення думки щодо впровадження у статистичну
практику сучасних технологій збору даних із застосуванням мобільних електронних
пристроїв або вебопитувань, у листопаді–грудні 2020 року до програм вибіркових
обстежень населення (домогосподарств) було одноразово включено додаткове
питання щодо можливості участі в опитуванні онлайн з використанням мережі
Інтернет. У даному опитуванні взяли участь 2671 домогосподарство.
Для здійснення на державному рівні розрахунків індексів споживчих цін по
області та країні в цілому ГУС у Дніпропетровській області проводилося щомісячне
статистичне спостереження за змінами цін (тарифів) на 328 найменувань товарів
(послуг)-представників, серед яких 120 – продовольчі товари, 196 – непродовольчі
товари та послуги. Збір інформації про ціни відбувався у містах Дніпро та Кривий
Ріг.
За окремими завдання Держстату, на виконання доручення КМУ (згідно з
заходами, визначеними у протоколі № 12 засідання КМУ від 25.03.2020 р.) та
окремого доручення
Віце-прем’єр-міністра
України
–
Міністра цифрової
трансформації України від 07.08.2020 р., фахівцями з реєстрації цін ГУС у
Дніпропетровській області з квітня 2020 р. проводився щоденний моніторинг цін на
основні соціально значущі товари в умовах поширення коронавірусної хвороби
(COVID-19), а з серпня 2020 р. – щотижневий моніторинг на товари
протиепідемічного призначення.

Упродовж 2020 р. здійснювалось ведення та актуалізація адміністративної
складової статистичного реєстру підприємств – Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Дніпропетровській області.
Згідно з чинним законодавством між ГУС у Дніпропетровській області та
державними реєстраторами відбувався щоденний електронний обмін відомостями
щодо юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, взятих/знятих з
обліку, вчинення інших реєстраційних дій відносно суб’єктів господарювання.
Станом на 01 січня 2021 р. кількість юридичних осіб в області становила 103,6 тис.,
протягом року взято на облік 4033 та знято з обліку 670 юридичних осіб.
На підставі запитів було забезпечено інформаційно-довідкове обслуговування
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших користувачів
даними ЄДРПОУ відповідно до законодавства. У 2020 р. було надано майже 3 тис.
відомостей з ЄДРПОУ.
ГУС у Дніпропетровській області протягом року здійснювало опрацювання
сформованих Держстатом сукупностей одиниць ДСС відповідно до їх періодичності
та методології з організації проведення державних статистичних спостережень.
Продовжувалась робота з ідентифікації місцевих одиниць та актуалізації інформації
щодо них у реєстрі статистичних одиниць на основі даних ДСС.
З метою удосконалення ДСС, запровадження кращих світових практик та
міжнародних стандартів, приведення їх у відповідність до регламентів ЄС у сфері
статистики ГУС у Дніпропетровській області брало участь в інвентаризації ДСС, які
будуть проводитись у
2022 році. У рамках такої роботи Держстату надано
пропозиції з удосконалення 10 ДСС.
На виконання Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення" та
розпорядження
КМУ від 9.04.2008 р. № 581-р "Про
проведення
у
2020 році Всеукраїнського перепису населення" (зі змінами) у 2020 р. здійснено
комплекс
підготовчих
заходів
до
проведення Всеукраїнського перепису
населення (далі – ВПН) у Дніпропетровській області.
Упродовж звітного року було виконано такий обсяг підготовчих робіт:
- проведено підготовку нормативно-довідкової інформації для розроблення
даних ВПН (актуалізація Довідника територіальних статистичних одиниць
населення);
- уточнено інформацію щодо переліку та меж міських населених пунктів
області;
- уточнено та опрацьовано інформацію щодо упорядкування в міських
населених пунктах назв вулиць, провулків тощо, уточнено кількість житлових і
нежитлових будинків, розташованих по цих вулицях;
- розпочато збір інформації щодо характеристики житлових будинків;
- сформовано реєстр установ з рухомим складом населення та інституційних
установ;
- складено список садівничих товариств, які знаходяться на території регіону;
- виконано комплекс робіт із актуалізації цифрового картографічного
матеріалу по міських та великих сільських населених пунктах області;
- проведено актуалізацію довідника адрес на наявність усіх населених пунктів
регіону згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою
України (КОАТУУ) та адрес у кожному відповідному населеному пункті.
Крім цього, проведено масштабну роботу по здійсненню перевірок адресного
господарства міських населених пунктів області. Перевірялася наявність у них
покажчиків з назвами вулиць, провулків тощо та номерних знаків на будинках.
Про стан адресного господарства міських населених пунктів, по мірі здійснення
перевірок, були проінформовані місцеві органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування.

Розвиток інформаційних технологій
Упровадження сучасних інформаційних технологій у галузі статистики у
звітному році здійснювалося шляхом удосконалення системи збирання форм
статистичної звітності в електронному вигляді, подальшого переведення ДСС до
інтегрованої системи статистичної інформації, оновлення комплексів електронної
обробки інформації, забезпечення функціонування системи електронного
документообігу.
З метою своєчасної підготовки форм ДСС до прийняття їх органами державної
статистики в електронному вигляді у 2021 р., ГУС у Дніпропетровській області
залучалося до тестування (апробації) проєктів вдосконаленої звітно-статистичної
документації через сервіс електронного звітування "Кабінет респондента" за 6
формами ДСС: № 2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух необоротних активів та
капітальні інвестиції", № 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції",
№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" та № ІНН (один
раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018–
2020 років", № 1-ІКТ (річна) "Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на підприємстві у 2021 році" та нової форми № 3-борг (місячна) "Звіт
про заборгованість з оплати праці".
У 2020 р. у ГУС у Дніпропетровській області пройшли дослідну експлуатацію
3 комплекси електронної обробки інформації (КЕОІ): "Постачання та використання
енергії" (ф.№ 11-мтп (річна)), "Міжгалузева статистика (фінанси)" та "Міжгалузева
статистика (підприємництво)".
Також
фахівці
ГУС
у
Дніпропетровській
області
працювали
над
удосконаленням програмного забезпечення КЕОІ (на обласному та державному
рівнях) за формами № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів
(продукції) в оптовій торгівлі", № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту",
№ 3-торг (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі".
Загалом у 2020 р. обробка первинних, адміністративних та розрахункових
даних здійснювалась з використанням 68 КЕОІ.
Продовжувалась робота з подальшого впровадження інтегрованої системи
статистичної інформації (ІССІ), що забезпечує єдине середовище для збирання,
обробки, аналізу та зберігання статистичної інформації. Упродовж року в ІССІ
проведено тестові випробування 3 форм ДСС: № 1-електроенергія (піврічна) "Звіт
про вартість електроенергії, яка постачається споживачам", №1-газ (піврічна) "Звіт
про вартість природного газу, який постачається споживачам" та № 3-лг (річна)
"Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення
та захист лісів". У промислову експлуатацію в ІССІ були переведені 9 форм ДСС:
№ 1-ЕД (річна) "Звіт про використання інструментів електронної демократії
органами державної влади та місцевого самоврядування", № 1-ПВ (умови праці)
(один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці", № 1-електроенергія (піврічна) "Звіт про вартість
електроенергії, яка постачається споживачам", № 1-газ (піврічна) "Звіт про вартість
природного газу, який постачається споживачам", № 11-заг (квартальна) "Звіт про
надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства", № 24-сг
(місячна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість
сільськогосподарських тварин", № 10-мех (один раз на два роки) "Звіт про
наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах",
№ 4-сг (річна) "Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур" та
№ 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових
газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів". Таким чином в ІССІ
опрацьовувалися 27 форм ДСС.

У 2020 р. проведено другий етап апробації адміністративної частини ПЗ
"Кабінет респондента", а саме пункту "Передача звіту через адміністративну
частину", який передбачає можливість введення даних звітів, поданих
респондентом у паперовому вигляді, вивантаження звітів та їх подальше
завантаження до КЕОІ та ІССІ.
Після успішного завершення дослідної експлуатації та відповідно до наказів
Держстату від 30.12.2020 р. № 378 та № 379, з 01 січня 2021 р. в постійну
експлуатацію вводяться програмно-апаратний комплекс автоматизованої системи
збору даних статистичної звітності "Кабінет респондента" та підсистема електронної
звітності інформаційно-телекомунікаційної системи органів Держстату.
ГУС у Дніпропетровській області також долучалось до тестування оновленого
сервісу для респондентів "Пошук за кодом ЄДРПОУ" на вебсайті Держстату та до
тестування мобільного додатку для операційної системи Android "Статистика в
смартфоні".

Упродовж 2020 р. в ГУС у Дніпропетровській області здійснювались заходи із
подальшого впровадження безпаперового документообігу з використанням
кваліфікованого електронного підпису шляхом налагодження та адміністрування
системи електронного документообігу органів державної статистики (далі – СЕД
ОДС). Станом на 01 січня 2021 року до СЕД ОДС підключено 191 користувача, що
становить 85% від загальної кількості робочих місць працівників ГУС у
Дніпропетровській області.
На виконання наказу Держстату від 16.03.2020 р. № 104 "Про затвердження
внутрішніх правил поводження з інформаційно-телекомунікаційної системою (далі
– ІТС) для працівників органів статистики" з метою забезпечення регламентування
роботи
користувачів
в
інформаційно-телекомунікаційній
системі
ГУС
у
Дніпропетровській області, забезпечення
кібербезпеки при роботі в ІТС,
ефективного використання інформаційних ресурсів, що функціонують в ГУС у
Дніпропетровській області, було розроблено та затверджено наказ № 34 від
13.04.2020 р. "Про затвердження внутрішніх правил поводження з інформаційнотелекомунікаційною системою". У 2020 р. забезпечено належне функціонування
комп’ютерного та серверного обладнання, антивірусного захисту робочих станцій
та серверів ГУС у Дніпропетровській області.

ІІІ. Взаємодія з респондентами та користувачами
Взаємодія з респондентами державних статистичних спостережень
Налагодження й підтримка партнерських взаємовідносин з респондентами та
забезпечення достовірності первинних статистичних даних залишається одним з
пріоритетних напрямів діяльності органів державної статистики.
Для зручності респондентів та забезпечення їх поінформованості щодо участі
у ДСС на вебсайті ГУС у Дніпропетровській області функціонують розділи
"Інформація для респондентів" та "Звітна документація", в яких міститься актуальна
інформація щодо організації та проведення ДСС. Крім того, працює та постійно
оновляється сервіс Держстату "Пошук за кодом ЄДРПОУ", що дозволяє кожному
респонденту за ідентифікаційним кодом отримати перелік форм (а також бланки та
роз’яснення щодо їх заповнення), за якими він має звітувати до органів державної
статистики у поточному році.
Для покращення взаємодії з респондентами й налагодження з ними зворотного
зв’язку та з метою забезпечення достовірності первинних статистичних даних, їх
повноти, надійності та своєчасності надходження звітів, ГУС у Дніпропетровській
області підготувало та надіслало респондентам 794 повідомлення (нагадування,
відповіді) щодо їх участі у ДСС, 29 інструктивних та методологічних листів (з них
6 – з питань запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС) та 300 оглядових

листів з питань якості поданих звітів та участі у ДСС; провело 1 інструктивну
нараду; здійснило 1,8 тис. заходів з надання консультативної допомоги
респондентам з питань складання статистичних звітів за 70 формами ДСС.
Проводилась робота щодо подальшого залучення респондентів до подання
статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. Кількість респондентів,
що користуються системою електронної звітності органів державної статистики,
щороку зростає. Так, у 2020 р. в такий спосіб звітувало 33,9 тис. респондентів
області (у 2019 р. – 32,8 тис.), якими подано 364,7 тис. звітів (у 2019 р. – 338,5 тис.).
Частка статистичної звітності, поданої підприємствами та організаціями
Дніпропетровської області в електронному вигляді, склала 91,8% від їх загальної
кількості (2019 р. – 83,4%). Зростання рівня електронного звітування було
досягнуто, зокрема, завдяки безкоштовному програмному забезпеченню "Кабінет
респондента". Станом на 01 січня 2021 р. зареєстровано 2852 кабінети
респондентів та 19,3 тис. успішно поданих звітів (у 2019 р. – 1202 кабінети
респондентів та 6,3 тис. поданих звітів).
У 2020 р., як і у попередні роки, ГУС у Дніпропетровській області долучалось
до проведення організованого Держстатом анкетного опитування щодо визначення
звітного навантаження на респондентів, у рамках якого було опитано 340
респондентів стосовно витраченого часу та складності заповнення 32 форм
державних статистичних спостережень.
Відкритість і доступність статистичної інформації
Основним засобом для оприлюднення та джерелом поширення статистичної
інформації, а також важливою інформаційною базою для різних категорій
користувачів є вебсайт ГУС у Дніпропетровській області (www.dneprstat.gov.ua),
Упродовж 2020 р. кількість відвідувань сайту склала 183 тис.
У вільному доступі у розділах "Експрес-випуски", "Статистична інформація" та
"Публікації"
інтернет-ресурсу упродовж року була представлена інформація,
передбачена до випуску Планом ДСС – усього 848 відповідних матеріалів. Крім того,
у розділі "Публікації" розміщено 12 бюлетенів про соціально-економічне становище
області та презентаційні версії всіх статистичних збірників.
З метою підвищення рівня зрозумілості статистичних даних збільшено обсяг
інформації, яка подається у більш доступній формі – у вигляді графічної візуалізації.
У такому форматі у розділі "Інфографіка" представлені "Основні соціальноекономічні показники", "Індекси споживчих цін", "Заробітна плата", які
оновлюються щомісячно. Періодично поповнюються відповідними матеріалами
рубрики: "Публікації", "До святкових дат", "Тематична інфографіка".
Для зручності користувачів представлено річний план-графік оновлення
матеріалів вебсайту, календарі оприлюднення інформації та каталог офіційних
статистичних публікацій.
З метою інформування органів влади та користувачів різних рівнів щодо
економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в регіоні ГУС у
Дніпропетровській області здійснювало широку інформаційно-публікаційну
діяльність. За матеріалами статистичних розробок у 2020 р. підготовлено
212 експрес-випусків, 59 бюлетенів, 15 економічних доповідей, 22 збірники, у тому
числі "Дніпропетровщина у цифрах", статистичні щорічники Дніпропетровської
області та міста Дніпра.
ГУС у Дніпропетровській області 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 з інформацією у територіальному розрізі, а також
щомісячний статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище міст та
районів Дніпропетровської області".
Упродовж 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 7 семінарів (з них 5 – у режимі
ZOOM-конференції), підготовлено 23 буклети та 29 листів рекламного характеру
щодо випуску й оприлюднення статистичних продуктів.
Крім того, фахівці ГУС у Дніпропетровській області брали участь у
VIII міжнародній науково-практичній конференції "Роль бізнес-аналітики та обліку
у вирішенні
енергетичних та соціально-економічних проблем", яка була
організована на базі ДНУ ім. О. Гончара, та у студентському форумі "Тенденції
сучасної конкурентної боротьби", що проводився Дніпровським державним
коледжем будівельно-монтажних технологій та архітектури.
У звітному році від користувачів надійшло 759 запитів, на які було надано
894 відповіді щодо статистичної інформації та 31 відповідь щодо надання роз’яснень
з питань статистичної методології та проведення ДСС.

Доступ до публічної інформації
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі –
Закон) з метою забезпечення права громадян, юридичних осіб та громадських
організацій на отримання публічної інформації ГУС у Дніпропетровській області у
2020 р. було опрацьовано 96 запитів користувачів, з них: 57 (або 59,4%) – від
громадян, 16 – від юридичних осіб, 12 – від громадських організацій, 11 – від
засобів масової інформації. Переважна більшість питань, порушених у запитах,
стосувалась статистики населення та міграції, ринку праці, промисловості, реєстру
статистичних одиниць.
На всі запити були надані відповіді в установлені Законом терміни.
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону із загальної кількості запитів:
1 – перенаправлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це
запитувача; на 6 – було продовжено строк надання відповіді; на 15 – запитувачам
відмовлено у наданні інформації.
На вебсайті ГУС у Дніпропетровській області щомісячно розміщувався звіт щодо
задоволення запитів на публічну інформацію.
Проведення анкетних опитувань користувачів
З метою вивчення уподобань, попиту та задоволення потреб користувачів у
статистичних даних ГУС у Дніпропетровській області спільно із Держстатом
проведено 17 анкетних опитувань користувачів, зокрема зі статистики: сільського
та рибного господарства (7), енергетики, будівництва, капітальних інвестицій,
обстежень умов життя домогосподарств, ринку праці, внутрішньої та зовнішньої
торгівлі, населення, освіти та туризму (по 1).
Усього отримано та опрацьовано 59 анкет. Результати всіх опитувань
розміщено на вебсайті у розділі "Анкетні опитування" (з посиланням на сайт
Держстату).
Співпраця із засобами масової інформації
ГУС у Дніпропетровській області проводилась робота з висвітлення результатів
державних статистичних спостережень у засобах масової інформації (далі – ЗМІ).
Упродовж звітного року редакціям обласних і місцевих друкованих та Інтернетвидань регулярно направлялись офіційні повідомлення про соціально-економічне
становище Дніпропетровщини та пресвипуски різноманітної тематики, які також
розміщувались на вебсайті ГУС у Дніпропетровській області.
Загалом у 2020 р. у ЗМІ за матеріалами статистики було оприлюднено
248 публікацій щодо різних аспектів розвитку економіки, соціальної сфери та
суспільного життя регіону. Інформація ГУС у Дніпропетровській області найчастіше
публікувалася в електронних виданнях та на вебсайтах у мережі Інтернет: "Первый

Криворожский" (1kr.ua), "Лица" (litsa.com.ua), "Стрічка новин Дніпра"
(dneprnews.com.ua, uanews.dp.ua), "Топ новини України" (novyny.kr.ua),
"Городской сайт Днепра" (gorod.dp.ua).
В ефірі обласного радіо було озвучено 103 повідомлення за даними ГУС у
Дніпропетровській області. Виступи на радіо висвітлювали основні питання
соціально-економічного розвитку Дніпропетровщини, а також були присвячені
професійним святам та цікавим подіям. На телеканалі "Дніпро ТВ"
у програмі "ПроДніпро Сьогодні" вийшов сюжет на тему "Перепис населення
України" за участю заступника начальника ГУС у Дніпропетровській області
Лукашової С.
Крім того, упродовж звітного року на сторінці ГУС у Дніпропетровській області
у соціальній мережі "Facebook" розміщено 207 публікацій зі статистичною
інформацією, фотоматеріали щодо проведених заходів з користувачами, а також
цікаві події щодо суспільного життя колективу управління. Сторінка ГУС у
Дніпропетровській області станом на 31.12.2020 р. налічувала 217 підписників.

Надання відповідей на звернення громадян
Упродовж 2020 р. в ГУС у Дніпропетровській області забезпечувалось
неухильне виконання вимог Закону України "Про звернення громадян", спрямоване
на реалізацію конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий
прийом і надання обґрунтованої відповіді.
За звітний період до ГУС у Дніпропетровській області надійшло 12 звернень, з
них: 8 – поштою, 4 – через місцеві органи влади. Питання, що порушувалися у
зверненнях, стосувалися аграрної політики і земельних відносин; праці й заробітної
плати; статистичної інформації, застосування статистичної методології; отримання
інформації з ЄДРПОУ; діяльності підприємств та установ.
У 2020 р. громадяни зверталися лише із заявами (клопотаннями), пропозицій
та скарг не надходило.
Усі звернення розглянуто вчасно, громадянам надано ґрунтовні відповіді та
роз’яснення. Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян за 2020 р.
оприлюднена на вебсайті ГУС у Дніпропетровській області.

ІV. Розвиток людського капіталу
Кадровий склад державних службовців та освітній рівень персоналу
Станом на 01 січня 2021 р. штатним розписом ГУС у Дніпропетровській області
передбачено 335 посад, фактично працює 317 осіб.
Із загальної чисельності працюючих 232 (або 73%) – державні службовці, з
них 68 осіб обіймають посади керівників, 164 особи – спеціалістів;
70 (або 22%) – працівники, які виконують функції з обслуговування.
Переважну більшість із числа працюючих складають жінки (96%).
Розподіл державних службовців за стажем роботи в ГУС у Дніпропетровській
області наступний: більше 10 років в системі державної статистики працює 194
особи (або 84% від загальної чисельності держслужбовців), з них 62 – керівники;
у тому числі більше 20 років – 104 особи, з них на керівних посадах – 40 осіб.
Частка молоді (осіб до 35 років) серед державних службовців у 2020 р. становила
13%, а осіб у віці 56–65 років – 22%.
Щодо освітнього рівня працівників ГУС у Дніпропетровській області, то вищу
освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають 263 особи (або 83% усіх працюючих),
з них переважна більшість – державні службовці (226 або 97% всіх
держслужбовців); вищу освіту ступеня бакалавра (молодшого бакалавра) мають 37
працівників (або 12%), у тому числі 6 – державні службовці. В ГУС у
Дніпропетровській області працює 60 магістрів державного управління, в тому числі
57 – державні службовці.

Дві або більше вищих освіти мають 82 державні службовці, один державний
службовець – науковий ступінь кандидата економічних наук.
Прийом на роботу нових працівників до ГУС у Дніпропетровській області у 2020 р.
здійснювався в установленому законодавством порядку. Всього було прийнято 14
нових працівників, у тому числі призначено на посади за результатами конкурсу 5
державних службовців.
Упродовж 2020 р. з державної служби звільнено 12 державних службовців,
з них 2 керівників і 10 спеціалістів. Плинність кадрів за минулий рік склала 5,3%
(у 2019 р. – 11,3 %).
На виконання статті 44 Закону України "Про державну службу", з урахуванням
вимог Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців,
затвердженого
постановою
КМУ
від
23.08.2017 р. № 640, у жовтні–грудні 2020 р. було проведено оцінювання
результатів службової діяльності державних службовців ГУС у Дніпропетровській
області, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В".
Усього пройшли оцінювання результатів службової діяльності 216 державних
службовців, з них оцінку "відмінно" отримали 27 осіб (всі категорії "Б"), або 12,5%
від загального числа оцінених (у 2019 р. – 4,4%), позитивно оцінено 189 державних
службовців (або 87,5%).
Підготовка та навчання кадрів
Фаховий розвиток працівників ГУС у Дніпропетровській області забезпечується
шляхом професійного навчання, яке включає підготовку, перепідготовку,
спеціалізацію та підвищення кваліфікації.
Станом на 01 січня 2021 р. 4 державні службовці вступили на навчання до
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України, за спеціальністю
"Публічне управління та адміністрування" за заочною формою навчання.
4 державні службовці отримали другу вищу освіту ступеня магістра:
- 2 спеціаліста – вищу освіту ступеня магістра у Національній академії
статистики, обліку та аудиту за заочною формою навчання за спеціальністю
"Економіка" (освітньо-професійна програма "Офіційна статистика");
- 2 спеціаліста – вищу освіту ступеня магістра у Дніпровському національному
університеті імені Олеся Гончара за спеціальністю "Публічне управління та
адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування".
За 2020 р. пройшли задокументоване підвищення кваліфікації за однією або
більше програмами підвищення кваліфікації (загальними (спеціальними)
професійними (сертифікатними)/загальними короткостроковими програмами
підвищення кваліфікації) 218 працівників.
Із них:
- у Національній академії статистики, обліку та аудиту – 8 державних
службовців за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою;
- у Національній академії державного управління при Президентові
України – 1 державний службовець за загальною професійною (сертифікатною)
програмою та 9 – за загальною короткостроковою програмою;
- в Українській школі урядування – 3 державні службовці за загальною
професійною (сертифікатною) програмою та 9 – за загальною короткостроковою
програмою;
- у Центрі післядипломної освіти Державного університету "Житомирська
політехніка" – 53 державні службовці за загальною професійною (сертифікатною)
програмою та 36 – за загальною короткостроковою програмою;
- у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України – 38
державних службовців за загальною короткостроковою програмою;

- у Навчально-методичному центрі післядипломної освіти та підвищення
кваліфікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара –
105 державних службовців за загальною короткостроковою програмою;
- у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій – 1 державний службовець за
загальною короткостроковою програмою.
У функціональному (технічному) навчанні взяли участь 17 державних
службовців (деякі працівники пройшли кілька навчань) з отриманням відповідних
документів. Навчання проводилось Навчально-методичним центром цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області.
У ГУС у Дніпропетровській області всі державні службовці (218 осіб)
опановували знання на безкоштовних онлайн платформах для самоосвіти (деякі
працівники проходили навчання кілька разів).
Відповідно до Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників
ГУС у Дніпропетровській області на 2020 р. були проведені внутрішні навчання
(семінари), тематика яких в основному стосувалася виконання завдань та ключових
показників результативності, ефективності та якості службової діяльності;
індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності за
результатами оцінювання діяльності державних службовців; роз’яснень окремих
положень Закону України "Про запобігання корупції", декларування; безпаперового
документообігу, оформлення внутрішньої документації.
Крім того, з використанням онлайн-платформи соціального проєкту з вивчення
іноземних мов "Lingva.Skills" один державний службовець отримав диплом за
успішне завершення рівня А1-А2 англійської мови.

V. Інші аспекти діяльності Головного управління статистики
Результати фінансової діяльності та утримання майна
Фінансування діяльності ГУС у Дніпропетровській області здійснювалося за
такими бюджетними програмами:
- "Керівництво та управління у сфері статистики";
- "Статистичні спостереження";
- "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 2020 р. (з урахуванням змін) склали 62 437,8 тис. грн, за спеціальним
фондом – 940,1 тис. грн. Видатки за загальним фондом були профінансовані у
повному обсязі. За програмами загального фонду дебіторська та кредиторська
заборгованість на кінець звітного року відсутня.
Надходження спеціального фонду у 2020 р. склали 636,6 тис. грн, у тому числі
439,6 тис. грн отримано за послуги, що надаються органами державної статистики
відповідно до постанови КМУ від 08.11.2000 № 1659 "Про затвердження Положення
про проведення статистичних спостережень та надання органами державної
статистики послуг на платній основі" у редакції постанови КМУ від 03.08.2011
№ 820; від оренди майна надійшло 191,0 тис. грн; від реалізації майна – 6 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за коштами спеціального фонду відсутня.
Кредиторська заборгованість за коштами спеціального фонду (за доходами
майбутніх періодів) склала 1,9 тис. грн – це сплачений орендарями завдаток за
останній місяць оренди.
З метою ефективного використання державного майна, яке перебуває на
балансі ГУС у Дніпропетровській області, протягом 2020 р. передано та
приватизовано 6 об’єктів нерухомого майна загальною площею 3 241,08 кв. м,
зокрема: до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним

майном, передано 3 об’єкти загальною площею 2 550 кв. м та завершено
приватизацію 3 об’єктів загальною площею 691,08 кв. м (обсяг коштів, що надійшли
до бюджету з урахуванням ПДВ, становить 1 312,1 тис. грн).
В адміністративній будівлі ГУС у Дніпропетровській області за адресою:
м. Дніпро, вул. Столярова, 3 упродовж 2020 р. були проведені планові заходи та
роботи з обслуговування приміщень та покращення умов праці співробітників,
зокрема:
- проведено заміну 2 вікон та встановлено 6 кондиціонерів;
- виконано поточні ремонти 6 кімнат (фарбування стін, стелі, дверних блоків,
заміна лінолеуму);
- частково замінено люмінесцентні світильники та інші лампи на світлодіодні.
Крім того, проведено заходи, спрямовані на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), всіх працівників забезпечено
засобами індивідуального захисту (дезінфікуючі засоби, захисні маски, медичні
рукавички).
Запобігання та протидія корупції
Робота щодо запобігання та виявлення корупції проводилась відповідно до
Плану заходів щодо запобігання корупції в ГУС у Дніпропетровській області на 2020 р. На
постійній основі проводились особисті консультації з працівниками ГУС у
Дніпропетровській області з питань запобігання та виявлення корупції, надавалась
всебічна методична допомога щодо застосування норм антикорупційного
законодавства.
Упродовж року здійснювались організаційні заходи щодо забезпечення
подання працівниками ГУС у Дніпропетровській області декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі –
декларація).
За цей період проведено 7 семінарів, в яких взяла участь 201 особа.
Акцентування занять було зроблено на дотриманні окремих положень Закону
України "Про запобігання корупції" та технічних особливостей окремих розділів
декларації. Особливу увагу було приділено змінам у законодавстві, які відбулися
наприкінці 2019 р. та під час декларування. Порушень в частині несвоєчасного
подання або неподання працівниками ГУС у Дніпропетровській області декларацій
не було.
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 р. № 563, у 2020 р. стосовно двох державних службовців складено
довідки про результати перевірки, в яких зазначено, що до перевірених осіб
передбачені частиною третьою статті 1 Закону заборони не застосовуються.
Також, відповідно до статті 56 Закону України "Про запобігання корупції",
проводилась спеціальна перевірка стосовно одного державного службовця, який
претендував на посаду державної служби категорії "Б", та складено довідку про
результати спеціальної перевірки щодо відсутності інформації, яка перешкоджає
зайняттю відповідної посади.
Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та виявлення корупції
відбувалась шляхом постійного оновлення рубрики "Запобігання проявам корупції"
на офіційному вебсайті ГУС у Дніпропетровській області, у розділі "Повідомити про
факт корупції". Також на вебсторінці розміщено звіт про проведену роботу з питань
запобігання та протидії корупції за 2020 р.
Повідомлень про корупційні правопорушення у звітному періоді не надходило.
Постійно здійснювався контроль щодо наявності звернень від підприємств, установ,
організацій, фізичних-осіб підприємців, органів влади, місцевого самоврядування і
громадян про факти корупції.

