
 

 

 

 

 
 

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
ЗА 2021 РІК 

 
 

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 

Національною моделлю діяльності органів державної статистики (GAMSO).  
 

У 2021 році відповідно до завдань, визначених Положенням про ГУС у 

Дніпропетровській області з урахуванням пріоритетів Програми розвитку державної 
статистики до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 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 соціально-
економічними 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. 
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ІІ. Статистичне виробництво 

  
Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 

Відповідно до Плану ДСС на 2021 рік, затвердженого розпорядженням КМУ  
від 09.10.2020 № 1258-р, формування статистичної інформації здійснювалось за 

результатами проведення 71 державного статистичного спостереження (далі – 
ДСС). З цією метою було зібрано та опрацьовано 645,1 тис. первинних звітів (з 

урахуванням адміністративних даних) за 101 формою статистичної і фінансової 
звітності та анкетами і запитальниками для проведення спеціально організованих 
статистичних спостережень (у 2020 році – 76 ДСС за 104 формами). У 2021 році до 

ГУС у Дніпропетровській області прозвітувало 43,8 тис. респондентів, у тому числі 
за формами статистичної звітності – 27,1 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 передусім для формування інформаційної бази 
демографічної, соціальної статистики, статистики транспорту та сільського 

господарства.  
 

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 347 сімей, з обстеження робочої сили –  

4086 родин, щодо сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – 
1386 домогосподарств. 

Крім того, у січні–червні 2021 року було проведено опитування щодо трудової 
діяльності волонтерів (модуль до обстеження робочої сили), в якому взяли участь 
майже 3,5 тис. домогосподарств. Дане опитування  проводилось з метою 

визначення кількості осіб, які займалися волонтерською (добровільною) діяльністю. 
 

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, серед яких 132 – продовольчі 
товари, 196 – непродовольчі товари та послуги. Збір інформації про ціни відбувався 

у містах Дніпро та Кривий Ріг.  
Також фахівцями з реєстрації цін проводився щоденний моніторинг цін на 

основні соціально значущі товари в умовах поширення коронавірусної хвороби 
(COVID-19) та щотижневий моніторинг на товари протиепідемічного призначення. 

 

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 
заплановано провести у 2022 році та передбачаються на 2023 рік. У рамках такої 

роботи Держстату надано пропозиції з удосконалення 3 ДСС: "Використання та 
запаси палива", "Постачання та використання енергії" (пропозиції частково 
враховані) та "Зовнішня торгівля послугами".  
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Відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інформаційними системами 

Держстату впродовж року здійснювалась актуалізація адміністративної складової 
статистичного реєстру підприємств Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ) по Дніпропетровській області відомостями про 
проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб, відокремлених підрозділів 
юридичних осіб, визначених Законом України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".  
Станом на 01.01.2022 кількість юридичних осіб в області становила 106275, 

протягом року взято на облік 4056 та знято з обліку 867 юридичних осіб. 
Також здійснювалося опрацювання сформованих Держстатом сукупностей 

одиниць ДСС відповідно до їх періодичності та методології з організації проведення 

державних статистичних спостережень. 
У зв’язку з введенням Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад (далі – КАТОТТГ), затвердженого наказом 
Міністерства розвитку громад та територій від 26.11.2020 № 290 (у редакції наказу 
Мінрегіону від 12.01.2021 № 3), були проведені роботи з оновлення програмного 

забезпечення АРМ "Реєстр" у частині перекодування коду території за КОАТУУ на 
код території за КАТОТТГ. 

 

Проведення підготовчих робіт  до Всеукраїнського перепису 
населення 

 

На  виконання  Закону  України "Про  Всеукраїнський  перепис  населення" та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1542-р "Про 
проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення" у 2021 році здійснено 

комплекс підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення 
(далі – ВПН) у Дніпропетровській області.  

Упродовж звітного року було виконано наступний обсяг робіт: 

- підготовлено нормативно-довідкову інформації для розроблення даних ВПН 
(актуалізація Довідника територіальних статистичних одиниць населення); 

- здійснено перерахунок даних чисельності наявного та постійного населення 
за даними переписів населення 1979, 1989, 2001 років у адміністративно-
територіальних межах за станом на 1 січня 2021 року; 

- виконано комплекс робіт із актуалізації цифрового картографічного 
матеріалу по міських та великих сільських населених пунктах області,  здійснено 

перевірку наборів електронних цифрових карт на відповідність Технічним вимогам 
на надання послуг з оновлення картографічного матеріалу для  забезпечення 

проведення ВПН (подано 846 заявок); 
-  опрацьовано та внесено до бази даних інформацію по 27 населених пунктах 

щодо житлових будинків громад (рік побудови та матеріали конструктивних 

елементів будівлі); 
-  надано пропозиції щодо концепту проєкту "Друзі перепису"; 

-  проведено моніторинг  (шляхом телефонного опитування)  громадських 
організацій Дніпропетровської області (зроблено понад 400 дзвінків) щодо 
можливості залучення їх до участі в інформаційно-просвітницькій роботі з 

населенням, інформування громадян про цілі та завдання ВПН; 
-  зібрано та опрацьовано інформацію щодо можливості підключення 

реєстраторів до мережі інтернет через Wi-Fi у приміщеннях центрів надання 
адміністративних послуг (далі – ЦНАП) громад для передачі інформації до бази 
даних ГУС у Дніпропетровській області; 

-  опрацьовано та надіслано до Держстату уточнену інформацію про 
адміністративно-територіальні одиниці  (населені пункти або райони в місті), яким 

підпорядковані  46 садівничих товариств або на території яких вони розташовані; 
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-  організовано та проведено інформаційну он-лайн сесію спільно з 
Регіональним офісом "U-LEAD з Європою" у Дніпропетровській області на тему 
"Підготовка та проведення Всеукраїнського перепису  населення у 2023 році", в 

якій  взяли участь понад 100 фахівців з усіх громад регіону; 
-  організовано участь ГУС у Дніпропетровській області у дослідній експлуатації 

ПАК АС (інтернет-раунді перепису населення) та надано зауваження щодо його 
роботи через платформу GISForum у темі "Дослідна експлуатація АС ППН"; 

- взято участь в анкетуванні результатів sms-розсилки щодо проведення 

інтернет-раунду ВПН – 2023. 
Також проведено масштабну роботу щодо перевірки адресного господарства 

міських населених пунктів області. Перевірялась 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 державних 

статистичних спостережень 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 2022 році, ГУС у Дніпропетровській області 

залучалося до тестування (апробації) проєктів вдосконаленої звітно-статистичної 
документації через сервіс електронного звітування "Кабінет респондента" за 
формами ДСС: № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки), № 1-ціни (послуги) 

(квартальна), № 1-іновація (один раз на два роки), № 1-підприємництво (річна), 
№ 2-інвестиції (квартальна), № 1-ЗЕЗ (буд) (річна), №1-термінова (місячна); анкет 

№ 1-РСО (актив) (1 раз на рік) та № 1-РСО (вд) (1 раз на рік). 
У 2021 році у ГУС у Дніпропетровській області пройшли дослідну експлуатацію 

9 комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ): "Міжгалузева статистика 

(підприємництво)", "Статистика необоротних активів (наявність і рух необоротних 
активів, амортизація, капітальні інвестиції)", "Розрахунок чисельності населення і 

його статево-вікової структури (за новим АТУ)", "Надходження зернових та олійних 
культур на перероблення та зберігання", "Звіт про витрати на виробництво 

продукції сільського господарства (робіт, послуг)", "Ведення мисливського 
господарства", "Реалізація продукції сільського господарства сільськогоспо-
дарськими підприємствами (ф. № 21-заг (річна))", "Звіт про експорт-імпорт послуг" 

та "Робота автотранспорту".  
Водночас фахівці управління ІТ 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" згідно 
Плану-графіку виконання робіт з розробки (удосконалення) КЕОІ 2021–2022 роках 

(з урахуванням впровадження Кодифікатора адміністративно-територіальних 
одиниць та територій територіальних громад (КАТТОТГ)) та на підставі змін до 
постанов задач по цих формах. 

Крім того, ГУС у Дніпропетровській області було доопрацьовано програмне 
забезпечення "Єдине вікно" на підставі КАТТОТГ та підготовлено базу для реєстрації 

паперових звітів респондентів у 2022 році. 
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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:  

№ 24 (річна), № 2-етр (місячна), № 11-мтп (річна). У промислову експлуатацію в 
ІССІ переведено 8 форм ДСС: № 21-заг (місячна), № 3-лг (річна), № 1-відходи 
(річна), № 1-екологічні витрати (річна), № 11-заг (квартальна), № 4-сг (річна),  

№ 3-борг (місячна), № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна). За результатами 
випробувань оформлено протоколи із пропозиціями і зауваженнями та надіслано на 

адресу ГУРС. Пропозиції частково враховано.  
Загалом у 2021 році обробка первинних, адміністративних та розрахункових 

даних здійснювалась з використанням 59 КЕОІ. В ІССІ опрацьовано 29 форм ДСС, 

з них 5 оброблялося паралельно з КЕОІ. 
ГУС у Дніпропетровській області надавались пропозиції та зауваження щодо 

покращення функціонування підсистеми електронної звітності інформаційно-
телекомунікаційної системи органів державної статистики (далі – СЕЗ ІТС ОДС), 
зокрема це стосувалось адміністративної частини "Кабінету респондента" (далі –  

АЧ КР) та довідників електронних адрес, телефонів респондентів, отриманих зі 
звітів, наданих в електронному вигляді. 

У 2021 році у програмному забезпеченні "Кабінет респондента", яке дозволяє 
респондентам безоплатно звітувати в онлайн-режимі до органів державної 

статистики, було реалізовано 76 форм ДСС. Усі звіти за формами державних 
статистичних спостережень, які надходили до ГУС у Дніпропетровській області на 
паперових носіях, вводились через АЧ КР, починаючи зі звітів за січень 2021 року, 

І квартал 2021 року та річних звітів за 2020 рік. Процес уведення звітів через  
АЧ КР передбачає можливість відпрацювання контролів, вивантаження звітів та їх 

подальше завантаження до КЕОІ та ІССІ. 
Упродовж року 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 2022 року до СЕД ОДС підключено 221 користувача, що 
становить 97% від загальної кількості робочих місць працівників ГУС у 
Дніпропетровській області. Через СЕД ОДС було зареєстровано 8,8 тис. вхідних 

документів, близько 8,1 тис. вихідних документів та 2,7 тис. внутрішніх документів.  
У 2021 році 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 (Табель і Альбом форм ДСС, річний 
та місячний календар подання форм ДСС, зміни у поданні форм ДСС, подання 

звітності в електронному вигляді та ін.).  
Крім того, працює та постійно оновляється сервіс Держстату "Пошук за кодом 

ЄДРПОУ", що дозволяє кожному  респонденту  за  ідентифікаційним  кодом ЄДРПОУ  
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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 587 повідомлень (нагадувань, 
відповідей) щодо їх участі у державних статистичних спостереженнях,  

60 інструктивних та методологічних листів (з них 30 з питань запровадження 
нових/внесення змін до чинних ДСС) та 643 оглядові листи з питань якості поданих 

звітів та участі у ДСС; провело 2 інструктивні наради; здійснило 3,3 тис. заходів з 
надання консультативної допомоги респондентам з питань складання статистичних 
звітів за 69 формами ДСС та адміністративної звітності з природнього та 

міграційного руху населення, освіти, соціального захисту й охорони здоров’я.  

Проводилась робота щодо подальшого залучення респондентів до подання 
статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді. Кількість респондентів, 
що скористалися системою електронної звітності органів державної статистики, у 
2021 році склала 36,2 тис. (або 82,5% від кількості респондентів, що прозвітували). 
У такий спосіб респондентами було подано 347,1 тис. звітів (у 2020 р. – 364,7 тис.). 
Частка статистичної звітності, поданої підприємствами та організаціями 
Дніпропетровської області в електронному вигляді, склала 95,2% від їх загальної 
кількості (2020 р. – 91,8%). Зростання рівня електронного звітування було 
досягнуто, зокрема, завдяки ПАК АС "Кабінет респондента". Станом на 1 січня  
2022 року зареєстровано 4710 кабінетів респондентів та 36,6 тис. успішно поданих 
звітів (у 2020 р. – 2852 кабінети респондентів та 19,3 тис. поданих звітів).  

 

У 2021 році, 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  
259 респондентів стосовно витраченого часу та складності заповнення 29 форм 
ДСС. Водночас з даним анкетуванням задля вивчення можливості використання 
супутникових знімків для визначення розмірів посівних площ 
сільськогосподарських культур з метою підвищення об’єктивності статистичної 
інформації та зменшення звітного навантаження на респондентів було проведено 
одноразове добровільне опитування сільськогосподарських підприємств  щодо 
посівів сільськогосподарських культур під урожай 2021 року на земельних ділянках 
з кадастровими номерами, які засіяні лише одним видом сільськогосподарських 
культур. 

 

Згідно з "Роз’ясненнями щодо проведення робіт з формування та актуалізації 

сукупностей одиниць і переліків респондентів державних статистичних 
спостережень", затвердженими Головою Держстату 20.12.2019 № 19.1.2-12/34-19, 

ГУС у Дніпропетровській області щомісячно брало участь у виконанні робіт з 
актуалізації сукупностей в частині підготовки інформації, яка отримана під час 
збору даних, щодо: 

- демографічних подій, які відбулися з одиницями, включеними до сукупностей 
одиниць (злиття, поділ, виділ, перетворення, приєднання, а також передача 

виробничих факторів між одиницями) за відповідними формами ДСС; 
- респондентів, якими були подані звіти (електронні та паперові) за власною 

ініціативою та які не включені до переліку респондентів за відповідною 

формою ДСС; 
- повідомлень від респондентів, які залучалися для участі у ДСС. 

Крім того, відповідно до "Регламенту виконання робіт з актуалізації переліку 
місцевих одиниць на основі даних державних статистичних спостережень", 
затвердженого наказом Держкомстату від 18.11.2011 № 302, у 2021 році 
продовжувалася робота щодо єдиної ідентифікації одиниць ДСС, основною метою  
якої є забезпечення ефективного управління процесом статистичного виробництва  
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шляхом використання узгодженої інформації щодо місцезнаходження статистичних 
одиниць. 

У зв’язку зі змінами, які відбулися в адміністративно-територіальному устрої, 

постало питання налагодження плідної співпраці з органами місцевого 
самоврядування. З метою підготовки до звітного періоду 2022 року та забезпечення 

збору достовірної інформації за формами ДСС від підприємств, організацій, 
фермерських господарств на адреси об’єднаних територіальних громад було 
надіслано 86 листів-звернень за підтримкою щодо налагодження контактів з 

респондентами територіальних громад. Майже від усіх об’єднаних територіальних 
громад отримано відповіді щодо співпраці, а також контактні дані посадових осіб, 

до яких можна звертатися для отримання необхідної інформації. 
Крім цього, направлено лист-звернення на адреси керівників ЦНАП з 

проханням надати допомогу стосовно поінформованості відвідувачів, які можуть 

бути нашими респондентами, щодо участі у держстатспостереженнях. Надання 
допомоги полягало в наступному: в кожній установі, а також на вебсайтах ЦНАП 

розміщення оголошень стосовно можливості надання статистичної звітності до 
органів державної статистики в електронному вигляді через ПАК АС "Кабінет 

респондента", про розробку мобільних додатків та іншої корисної для респондентів 
інформації. За підсумками року 27 ЦНАП розмістили на своїх дошках для оголошень 
інформацію ГУС.  

Для забезпечення оперативної комунікації з респондентами  створено 
офіційний Telegram-канал ГУС у Дніпропетровській області "Дніпростат 
респондентам", в якому розміщується важлива інформація, зокрема, щодо змін у 
формах ДСС та термінах подання звітності, організації нарад в режимі 
відеоконференції (з використанням ZOOM) тощо, а також є можливість отримати 
відповіді на нагальні питання.  

 

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 2021 року вебсайт ГУС відвідали 98,4 тис. разів. 

На інтернет-ресурсі у вільному доступі у розділах "Експрес-випуски", 
"Статистична інформація" та "Публікації"  упродовж року була представлена 
інформація, передбачена до випуску Планом ДСС – усього 727 відповідних 
матеріалів. Крім того, у розділах "Публікації", "Інфографіка", "Соціально-економічне 
становище" та "Пресвипуски" розміщено інші матеріали зі статистичними даними.  

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 2021 році підготовлено  
157 експрес-випусків, 49 бюлетенів, 14 економічних доповідей, 18 збірників, 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 
Дніпропетровської області".  
 
 
 

http://www.dneprstat.gov.ua/
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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 11 семінарів (з них 3 – у режимі 
ZOOM-конференції), підготовлено 18 буклетів та 21 лист рекламного характеру 
щодо випуску й оприлюднення статистичних продуктів. Крім того, у звітному році 
фахівці ГУС у Дніпропетровській області брали участь у IX міжнародній науково-
практичній конференції "Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття 
управлінських рішень щодо енергетичних та соціально-економічних проблем 
України", яка була організована на базі ДНУ ім. О. Гончара, у регіональних 
економічних дебатах "Економіка України та її розвиток" на тему  "Окремі аспекти 
соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області у 2018–2020 роках" у  
Дніпровському державному коледжі будівельно-монтажних технологій та 
архітектури та двічі у заході "Ярмарок вакансій", організованим ДНУ ім. О. Гончара 
у режимі ZOOM-конференції. 

У звітному році від користувачів надійшов 751 запит, на який було надано  
846 відповідей щодо статистичної інформації та 19 відповідей щодо надання 
роз’яснень з питань статистичної методології та проведення ДСС. 

Відповідно до "Положення про порядок і умови користування даними Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України", затвердженого наказом 
Держкомстату від 28.11.2005 № 386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.12.2005 за № 1509/11789 (зі змінами і доповненнями), проводилась 
інформаційно-довідкова робота в частині надання: 

- консультативної підтримки користувачів щодо отримання інформації з 
ЄДРПОУ; 

- відомостей щодо суб’єктів ЄДРПОУ, до складу яких входять категорії даних; 
- даних щодо кількості та переліку суб’єктів ЄДРПОУ. 
У 2021 році було надано майже 2,5 тис. відомостей з ЄДРПОУ.  
Також на вебсайті ГУС у Дніпропетровській області щоквартально 

розміщувались таблиці "Кількість юридичних осіб" та "Кількість юридичних осіб за 
організаційно-правовими  формами господарювання". 

 

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 
2021 році було опрацьовано 77 запитів користувачів, з них: 47 (або 61%) – від 
громадян, 19 – від юридичних осіб, 9 – від громадських організацій, 2 – від засобів 
масової інформації. Переважна більшість питань, порушених у запитах, стосувалась 
статистики населення та міграції, ринку праці, промисловості, транспорту, 
сільського господарства та навколишнього середовища. 

На всі запити були надані відповіді в установлені Законом терміни.  

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону із загальної кількості запитів:  5 – 
перенаправлено розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це 
запитувача; на 6 – було продовжено строк надання відповіді; на 17 – запитувачам 

відмовлено у наданні інформації. 
 

Проведення анкетних опитувань користувачів 
 

У 2021 році  ГУС у Дніпропетровській області взяло участь у проведенні спільно 
із Держстатом 12 анкетних опитувань, в ході яких отримано 36 анкет від працівників 
органів державної влади, студентів, викладачів  та  науковців  навчальних закладів   

та підприємців. Тематика анкетних опитувань стосувалась статистичної інформації 
щодо показників: самооцінки населенням стану здоров’я та рівня доступності 

окремих видів медичної допомоги; робочої сили; травматизму на виробництві; 
зовнішньої  торгівлі  товарами;  реєстру  статистичних  одиниць;  постачання     та  
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використання енергії; мисливського господарства; лісогосподарської діяльності; 
викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел викидів; витрат на охорону навколишнього природного 
середовища; утворення та поводження з відходами; туристичної діяльності. 

Результати всіх опитувань розміщено на вебсайті у розділі "Анкетні опитування"  
(з гіперпосиланням  на сайт Держстату). 

 

Комунікаційні заходи 
 

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 Інтернет-
видань регулярно направлялись офіційні повідомлення про соціально-економічне 

становище Дніпропетровщини та пресвипуски різноманітної тематики, які також 
розміщувались на вебсайті ГУС у Дніпропетровській області. 

Загалом у 2021 році у ЗМІ за матеріалами статистики було оприлюднено   

560 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 "Лица" (litsa.com.ua), 
"Первый Криворожский" (1kr.ua), "KRIVBASS.CITY" (krivbass.city), "Новости 

Днепра" (dnepr.web2ua.com), "Пильний погляд" (www.poglyad.info), "Городской 
сайт Днепра" (gorod.dp.ua). Також у  соціальній мережі Facebook новинні портали 
"Лица", "KRIVBASS.CITY", "Пильний погляд", "Типичный Днепродзержинск", 

"Никопольская газета "Проспект Трубников"", "Типовий Кривий Ріг",  "Украина днем 
и ночью" та Telegram-канал "Дніпро Обласний" розміщували на своїх сторінках 

інформацію за даними статистики. 
В ефірі обласного радіо було озвучено 94 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.  

Також упродовж звітного року на сторінці ГУС у Дніпропетровській області у 
соціальній мережі "Facebook" розміщено 233 публікації. Сторінка ГУС у 
Дніпропетровській області станом на 31.12.2021 налічувала 304 підписники. 

У звітному році створено Telegram-канал "Дніпростат користувачам", де 
розміщуються пресвипуски, анотації з посиланням на експрес-випуски, 
інфографіка, анонси статистичних продуктів та ін.  

 

Надання відповідей на звернення громадян 
 

За 2021 рік до ГУС у Дніпропетровській області надійшло 4 звернення 
громадян, з них: 1 – поштою, 3 – через місцеві органи влади. Питання, що 
порушувалися у зверненнях, стосувалися діяльності підприємств та установ.  

Упродовж звітного періоду громадяни зверталися лише із заявами 
(клопотаннями), з яких 3 вирішено позитивно та на 1 надано роз’яснення. 
Пропозицій та скарг не надходило. Серед зареєстрованих звернень громадян всі 
індивідуальні та первинні.  

Усі звернення розглянуто вчасно, громадянам надано ґрунтовні відповіді та 
роз’яснення. Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян за 2021 рік 
оприлюднена на вебсайті ГУС у Дніпропетровській області. 

 
ІV. Розвиток людського капіталу 

 

Кадровий склад державних службовців та освітній рівень персоналу 
 

Станом на 01 січня 2021 року штатним розписом ГУС у Дніпропетровській 
області передбачено 335 посад, фактично працює 305 осіб. 
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Із загальної чисельності працюючих 222 (або 73%) – державні службовці, з 

них 72 особи обіймають посади керівників, 150 – спеціалістів; 68 (або 22%) – 
працівники, які виконують функції з обслуговування. 

Переважну більшість із числа працюючих складають жінки  (96%).  
У системі державної статистики більше 10 років працює 182 особи (або 82% 

від загальної чисельності держслужбовців), з них 62 – керівники; у тому числі 
більше 20 років – 101 особа, з них на керівних посадах – 43 особи. Частка молоді 

(осіб до 35 років) серед державних службовців у 2021 році становила 11,2%, а осіб 
у віці 56–65 років – 32%. 

Щодо освітнього рівня працівників ГУС у Дніпропетровській області, то вищу 

освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають 251 особа (або 82% усіх працюючих), 
з них переважна більшість – державні службовці (216 або 97% всіх 

держслужбовців); вищу освіту ступеня бакалавра (молодшого бакалавра) мають  
27 працівників (або 9%), у тому числі 6 – державні службовці. У Головному 
управлінні статистики працює 64 магістра державного управління, у тому числі  

62 – державні службовці.  
Дві або більше вищих освіти мають 87 (або 39%) державних службовців, один 

державний службовець – науковий ступінь кандидата економічних наук. 
Прийом на роботу нових працівників до ГУС у Дніпропетровській області у  

2020 році здійснювався в установленому законодавством порядку. За результатами 

проведення конкурсу на посади державної служби було призначено 15 осіб. 
Упродовж 2021 року з державної служби звільнено 17 державних службовців, 

з яких 2 займали посади керівників, 15 – спеціалістів. Плинність кадрів за минулий 
рік склала  4,8%  (у 2020 році – 5,3 %). 

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 серпня 2017 року № 640 у 

жовтні–грудні 2021 року 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 212 державних 
службовців, з них оцінку "відмінно" отримали 24 особи (категорії "Б" – 22, категорії 

"В" – 2), або 11,3% від загального числа оцінених (у 2020 році – 12,5%), позитивно 
оцінено 188 державних службовців (або 88,7 %). 

Підвищення рівня професійної компетентності 

Фаховий розвиток працівників ГУС у Дніпропетровській області забезпечується 
шляхом професійного навчання, яке включає підготовку, перепідготовку, 

спеціалізацію та підвищення кваліфікації. 
У 2021 році один державний службовець вступив на навчання до 

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" за спеціальністю 
"Публічне управління та адміністрування" за заочною формою навчання. Крім того, 
4 державні службовці отримали другу вищу освіту ступеня магістра у зазначеному 

університеті за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі 
знань "Публічне управління та адміністрування". 

За 2021 рік пройшли задокументоване підвищення кваліфікації за однією або 
більше програмами підвищення кваліфікації (загальними (спеціальними) 
професійними (сертифікатними)/загальними короткостроковими програмами)  

214 державних службовців. З них: 
- у Національній академії статистики, обліку та аудиту – 11 державних 

службовців за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою; 
- в Українській школі урядування – 40 державних службовців за загальною 

професійною (сертифікатною) програмою та 69 – за загальною короткостроковою 

програмою; 
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- у Навчально-методичному центрі післядипломної освіти та підвищення 

кваліфікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара –   
56 державних службовців за загальною короткостроковою програмою; 

- у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті –  
7 державних службовців за загальною короткостроковою програмою;  

- у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та 
Житомирської обласної ради – 17 державних службовців за загальною 
короткостроковою програмою; 

- у Державному університеті "Житомирська політехніка" – 16 державних 
службовців за загальною професійною (сертифікатною) програмою та 44 – за 
загальною короткостроковою програмою; 

- у Волинському регіональному центрі підвищення кваліфікації – 6 державних 
службовців за загальною короткостроковою програмою; 

- у Харківському регіональному інституті державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України – 7 державних 
службовців за загальною короткостроковою програмою. 

Крім того, у 2021 році один державний службовець пройшов курс навчання з 
питань публічних закупівель, за новою редакцією Закону України "Про публічні 
закупівлі" (ТОВ "КАЙРОС ГРУП УКРАЇНА"). 

У функціональному навчанні взяли участь 9 державних службовців з 
отриманням відповідних документів. Навчання проводилось Навчально-методичним 
центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області 
з питань перевірки знань у сфері цивільного захисту для керівників структурних 
підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, які забезпечують виконання завдань цивільного захисту. 

У ГУС у Дніпропетровській області всі державні службовці опановували знання 
на безкоштовних онлайн платформах для самоосвіти (деякі працівники проходили 
навчання кілька разів). 

Протягом року також було проведено 9 внутрішніх навчань, 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, правил етичної поведінки державних 
службовців; безпаперового документообігу, оформлення внутрішньої документації. 

Окрім професійного навчання, у ГУС у Дніпропетровській області 
застосовується окрема форма індивідуального спрямованого фахового  
навчання – наставництво. Відповідно до Положення про наставництво в органах 
державної статистики, затвердженого наказом Держстату від 30.12.2015 № 376, 
протягом  року пройшли наставництво 24 державні службовці, з них 22 – у зв’язку 
з призначенням та переведенням на інші посади, а 2 – у зв’язку з призначенням 
вперше на посаду державної служби. Всі вони опанували відповідні навчальні 
курси.  

 
V. Інші аспекти діяльності Головного управління статистики 
 

Результати фінансової діяльності, використання коштів державного 
бюджету 

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". 
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Затверджені у кошторисах обсяги видатків за загальним фондом державного 

бюджету на 2021 рік (з урахуванням змін) склали 56072,6 тис. грн, за спеціальним 
фондом – 969,1 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 склали 478,3 тис. грн, у тому числі  
448,1 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 23,5 тис. грн; від реалізації майна – 6,7 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за коштами спеціального фонду відсутня. 

Кредиторська заборгованість за коштами спеціального фонду (за доходами 

майбутніх періодів) склала 1,6 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 2021 року приватизовано  
2 об’єкти нерухомого майна загальною площею 1 377,63 м2. Також припинено право 

користування на 4 земельні ділянки загальною площею 0,4308 га. 
Станом на 01.01.2022 на балансі ГУС у Дніпропетровській області перебуває 

14 об’єктів нерухомого майна загальною площею 6163,9 м2, з яких 
1 об’єкт – адміністративна будівля загальною площею 4836,6 м2, 2 об’єкти – частини 
адміністративних будівель загальною площею 963,5 м2, решта – гаражі та сараї 

загальною площею 363,8 м2, а також 3 земельні ділянки загальною площею  
0,3242 га. 

 

Утримання майна 
Протягом 2021 року ГУС у Дніпропетровській області забезпечено утримання в 

належному стані об’єктів державної власності, що знаходяться на балансі Головного 

управління. Проведені щорічні планові заходи та роботи з обслуговування 
приміщень будівлі  та покращення умов праці співробітників, зокрема: 

- виконано поточні ремонти системи опалення; кабінетів, меблів та основних 
засобів (фарбування стін, стелі, дверних блоків, заміна лінолеуму); 

- здійснено частковий ремонт покрівлі гаражів; 

- проведено заміну 3 вікон на металопластикові;  
- встановлено світлодіодні світильники, частково замінено люмінесцентні 

лампи на світлодіодні; 
- встановлено систему пожежної сигналізації в приміщенні з обмеженим 

доступом. 

Для забезпечення безперебійного телефонного зв’язку у ГУС з надавачем 
послуг АТ "Укртелеком" укладено договір на часткове підключення телефонних 

номерів на бездротовий зв’язок та взято в оренду радіо-телефони.  
Крім того, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 та забезпечення діяльності ГУС в умовах карантину постійно 

здійснювалися протиепідемічні заходи.  
 

Запобігання та протидія корупції 

Робота щодо запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні 

статистики у Дніпропетровській області проводилася відповідно до Плану заходів 
щодо запобігання корупції в ГУС на 2021 рік. Протягом звітного періоду всі заходи, 
направлені на попередження та виявлення порушень вимог антикорупційного 

законодавства, підвищення     особистої      відповідальності      працівників        та  
неприпустимості вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, виконано в установлені строки та в повному обсязі. 
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Здійснено організаційні заходи щодо забезпечення подання державними 
службовцями ГУС декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (далі – декларація). З метою надання методичної 
допомоги суб’єктам декларування з питань заповнення та своєчасного подання 
декларацій за 2020 рік організовані семінари для суб’єктів декларування. 

Порушень в частині несвоєчасного подання або неподання працівниками ГУС 
у Дніпропетровській області декларацій не було.  

Постійно проводились особисті консультації з працівниками ГУС з питань 
запобігання та виявлення корупції, застосування норм чинного законодавства, 

надавалася всебічна методична допомога щодо застосування антикорупційного 
законодавства.  

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". 
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. 

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 КМУ від 16.10.2014 № 563,  у  
2021 році стосовно чотирьох 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", у 

2021 році проводилась спеціальна перевірка стосовно одного державного 
службовця, який претендував на посаду державної служби категорії "Б", внаслідок 

чого складено довідку про результати спеціальної перевірки щодо відсутності 
інформації, яка перешкоджає зайняттю відповідної посади. 

 

 
 


