
ПЛАН-ГРАФІК 

оновлення матеріалів, розміщених на веб-сайті 

Головного управління статистики,  

на  2019  рік  

 

Перелік розділів 

Відповідальні за 

підготовку/оновле-

ння матеріалів 

Період, за який 

оновлюється 

інформації 

Дата 

оновлення 

матеріалів  

на веб-сайті 

Діяльність Головного управління 

Плани та графіки роботи 

Витяг з технологічної 

програми Головного 

управління статистики  

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

 щорічно 

План-графік оновлення 

матеріалів веб-сайту 

Головного управління 

статистики  

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

2020 грудень 27 

Звіти про діяльність 

Звіт про діяльність Головного 

управління статистики 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

2018 березень 05 

Звіт про використання коштів 

державного бюджету  

Управління 

фінансово-

економічного 

забезпечення, 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

2018 січень 25 

Запобігання проявам корупції 

План заходів Головного 

управління статистики щодо 

запобігання і протидії 

корупції  

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

2020 грудень 27 

Інформація про дотримання 

вимог антикорупційного 

законодавства у Головному 

управлінні статистики  

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

2018 березень 29 

Список посадових осіб, на 

яких покладено обов’язки з 

організації роботи щодо 

запобігання проявам корупції  

у Головному управлінні 

статистики  

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 за наявності змін 

Участь громадськості в 

заходах щодо запобігання 

корупції 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 за наявності змін 

 

Нормативно-правові акти та 

методичні матеріали з питань 

протидії корупції 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 за наявності змін 

(гиперпосилання 

на сайт 

Держстату) 

Роз'яснення окремих 

положень нормативно-

правових актів з питань 

протидії корупції  

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 за наявності змін 

(гиперпосилання 

на сайт 

Держстату) 

http://dneprstat.gov.ua/diyalnist/korup/include/Zapobig%20koryp.pdf
http://dneprstat.gov.ua/diyalnist/korup/include/Zapobig%20koryp.pdf
http://dneprstat.gov.ua/diyalnist/korup/include/Zapobig%20koryp.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/npa.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/npa.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/npa.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/rop.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/rop.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/rop.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/rop.htm
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Перелік розділів 

Відповідальні за 

підготовку/оновле-

ння матеріалів 

Період, за який 

оновлюється 

інформації 

Дата 

оновлення 

матеріалів  

на веб-сайті 

Запобігання конфлікту 

інтересів 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 за наявності змін 

 

Повідомити про факт корупції Головний спеціаліст з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції 

 за наявності змін 

Публічні закупівлі Тендерний комітет  за наявності 

закупівель 

(гіперпосилання 

на сайт 

“prozorro” 

Доступ до публічної інформації 

Інформація про систему 

обліку 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

 за наявності змін 

Порядок складання, подання 

та розгляду запитів на 

публічну інформацію 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

 за наявності змін 

Форма запиту на отримання 

публічної інформації 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

 за наявності змін 

Контактна інформація для 

подання запиту 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

 за наявності змін 

Порядок оскарження рішень 

розпорядника інформації або 

бездіяльності 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

 за наявності змін 

Звіт про надходження 

інформаційних запитів 

відповідно до Закону України 

“Про доступ до публічної 

інформації” 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

грудень 2018 січень 04 

січень 2019 лютий 05 

лютий 2019 березень 05 

березень 2019 квітень 05 

квітень 2019 травень 06 

травень 2019 червень 05 

червень 2019 липень 05 

липень 2019 серпень 05 

серпень 2019 вересень 05 

вересень 2019 жовтень 04 

жовтень 2019 листопад 05 

листопад 2019 грудень 05 
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Перелік розділів 

Відповідальні за 

підготовку/оновле-

ння матеріалів 

Період, за який 

оновлюється 

інформації 

Дата 

оновлення 

матеріалів  

на веб-сайті 

Публікації 

Каталог офіційних 

статистичних публікацій 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

2019 лютий 04 

Публікації Структурні 

підрозділи 

2018, 2019 Згідно з 

календарем 

Соціально-економічне становище  

Соціально-економічне 

становище Дніпропетровської 

області  

 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

 

січень–листопад 2018 січень 04 

2018 лютий 05 

січень 2019 березень 05 

січень–лютий 2019 квітень 05 

січень–березень 2019 травень 06 

січень–квітень 2019 червень 05 

січень–травень 2019 липень 05 

січень–червень 2019 серпень 05 

січень–липень 2019 вересень 05 

січень–серпень 2019 жовтень 04 

січень–вересень 2019 листопад 05 

січень–жовтень 2019 грудень 05 

Соціально-економічне 

становище м. Дніпра 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

січень–листопад 2018 січень 04 

2018 лютий 05 

січень 2019 березень 05 

січень–лютий 2019 квітень 05 

січень–березень 2019 травень 06 

січень–квітень 2019 червень 05 

січень–травень 2019 липень 05 

січень–червень 2019 серпень 05 

січень–липень 2019 вересень 05 

січень–серпень 2019 жовтень 04 

січень–вересень 2019 листопад 05 

січень–жовтень 2019 грудень 05 

Статистична інформація 

Календар оприлюднення 

матеріалів розділу 

“Статистичної інформації” 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

2020 грудень 27 

Статистична інформація Структурні 

підрозділи 

 Згідно з  

календарем 

Експрес-випуски 

Календар оприлюднення  

експрес-випусків  

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

2020 грудень 27 

Експрес-випуски Структурні 

підрозділи 

 Згідно з 

календарем 

http://www.dneprstat.gov.ua/diyalnist/plan/grafik_zbirnuk_2019.pdf
http://www.dneprstat.gov.ua/diyalnist/plan/grafik_zbirnuk_2019.pdf
http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/graf/grafik_stat_2019.pdf
http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/graf/grafik_stat_2019.pdf
http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2019/grafik_2019.htm
http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2019/grafik_2019.htm
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Перелік розділів 

Відповідальні за 

підготовку/оновле-

ння матеріалів 

Період, за який 

оновлюється 

інформації 

Дата 

оновлення 

матеріалів  

на веб-сайті 

Прес-випуски 

Календар оприлюднення  

прес-випусків  

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

2020 грудень 27 

Прес-випуски Структурні 

підрозділи 

 Згідно з 

календарем 

    

Звітна документація 

 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

 щорічно 

(гиперпосилання 

на сайт 

Держстату) 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 

Отримання інформації з 

ЄДРПОУ 

Відділ ведення 

реєстру статистичних 

одиниць 

 за наявності змін 

Показники Єдиного 

державного реєстру 

підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) 

Відділ ведення 

реєстру статистичних 

одиниць 

на 1 січня 2019 січень 15 

на 1 квітня 2019 квітень 12 

на 1 липня 2019 липень 12 

на 1 жовтня 2019 жовтень 15 

Замовлення 

статистичної інформації 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

 за наявності змін 

Анкетні опитування 

Анкетні опитування 

респондентів 

Управління збирання 

даних статистичних 

спостережень, 

взаємодії з 

респондентами та 

роботи з 

постачальниками 

адміністративних 

даних 

2019 січень 30 

Анкетні опитування  

користувачів 

Відділ поширення 

інформації, 

комунікацій із 

користувачами та 

громадськістю 

2019 січень 31 

Конкурс на заміщення вакантних посад 

Порядок проведення 

конкурсу на зайняття 

вакантних посад державних 

службовців  

Управління 

персоналу та 

документального 

забезпечення 

 за наявності змін 

Склад конкурсної комісії 

Головного управління 

статистики у 

Дніпропетровській області 

Управління 

персоналу та 

документального 

забезпечення 

 за наявності змін 

http://www.dneprstat.gov.ua/pres_vipuski/2019/include/grafik_press_2019.pdf
http://www.dneprstat.gov.ua/pres_vipuski/2019/include/grafik_press_2019.pdf
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Перелік розділів 

Відповідальні за 

підготовку/оновле-

ння матеріалів 

Період, за який 

оновлюється 

інформації 

Дата 

оновлення 

матеріалів  

на веб-сайті 

Перелік тестових завдань 

для кандидатів  

Управління 

персоналу та 

документального 

забезпечення 

 за наявності змін 

(гиперпосилання 

на сайт НАДС) 

Порядок визначення 

спеціаль-них вимог до осіб, 

які претен-дують на зайняття 

посад держав-ної служби 

категорій "Б" і "В"  

Управління 

персоналу та 

документального 

забезпечення 

 за наявності змін 

(гиперпосилання 

на сайт НАДС) 

Перелік документів для 

участі в конкурсі 

Управління 

персоналу та 

документального 

забезпечення 

 за наявності змін 

Конкурс на заміщення 

вакантних посад 

Управління 

персоналу та 

документального 

забезпечення 

 за умови  

оголошення  

конкурсу 

Звернення громадян    

Звіт про роботу зі 

зверненнями громадян 

Управління 

персоналу та 

документального 

забезпечення 

2018 січень 14 

Інформація для респондентів 

Табель форм державних 

статистичних спостережень 

для підприємств, організацій 

та установ Дніпропетровської 

області 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

2020 грудень 27 

Календар подання форм 

державних статистичних 

спостережень та фінансової 

звітності 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

2019 щорічно 

(гиперпосилання 

на сайт 

Держстату) 

Граничні терміни подання 

статистичної та фінансової 

звітності 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної 

діяльності 

лютий 2019 січень 25 

березень 2019 лютий 26 

квітень 2019 березень 26 

травень 2019 квітень 26 

червень 2019 травень 27 

липень 2019 червень 26 

серпень 2019 липень 26 

вересень 2019 серпень 27 

жовтень 2019 вересень 26 

листопад 2019 жовтень 25 

грудень 2019 листопад 26 

січень 2019 грудень 26 

Інші розділи Відповідальні 

структурні підрозділи 

 У разі потреби 

(або за наявності 

змін) 

 


