
Звіт про результати діяльності  Головного управління 

статистики у Дніпропетровській області  

за 2017 рік 
 

І. Загальна інформація 

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

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

 

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

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

 

Основні документи, що регулюють діяльність Головного 
управління статистики: 

˗ Закон України “Про державну статистику”; 

˗ Положення про Головне управління статистики (далі – 

Положення); 

˗ Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року  

(далі – Стратегія-2017); 

˗ План державних статистичних спостережень (далі – План ДСС). 

Відповідно до завдань, визначених Положенням, та згідно з 
пріоритетами Стратегії-2017, діяльність Головного управління статистики 

була спрямована на виконання Плану ДСС і здійснювалася за такими 
основними напрямами: 

– організація і проведення державних статистичних спостережень за 
соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною 

ситуацією в області; 
– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх 

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

– установлення партнерських відносин із респондентами, зменшення 

звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних, 
підвищення рівня їх довіри, заохочення до участі у державних статистичних 

спостереженнях (далі – ДСС); 
– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, 

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

навчання кадрів, запобігання та протидія корупції. 
 

ІІ. Основні підсумки діяльності 
 

Організація та проведення державних статистичних спостережень 
 

Згідно з Планом ДСС на 2017 рік, затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №175-р, Головним управлінням 

статистики у звітному році проведено 89 ДСС за 20 розділами 



демографічної та соціальної статистики, економічної статистики, 

навколишнього середовища та статистики багатьох галузей. Збирання й 

опрацювання статистичних даних здійснювалося за 123 формами 
статистичної і фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально 

організованих статистичних спостережень. В якості альтернативного 
джерела інформації для проведення ДСС залучались адміністративні дані, 

надані: Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Головним 
управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, 

Дніпропетровським регіональним центром зайнятості, регіональною філією 
Придніпровської залізниці ПАТ “Укрзалізниця”, органами реєстрації 

(виконавчі органи сільської, селищної, міських рад) та іншими, відповідно 
до угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами. Використання 

адміністративних даних дозволяє забезпечити виробництво необхідного 
обсягу статистичної інформації при суттєвому скороченні звітного 

навантаження на суб’єкти господарювання. Загалом у 2017 році Головним 
управлінням статистики та його відокремленими підрозділами зібрано та 

опрацьовано 783,6 тис. первинних звітів респондентів (включаючи 

адміністративні дані). 
Упродовж року Головне управління статистики приймало участь у 

роботах з формування сукупностей одиниць ДСС на 2017 та 2018 роки. В 
межах робіт з актуалізації затверджених сукупностей до Держстату 
систематично надавалися пропозиції щодо довключення/виключення 
підприємств, а також зміни ознаки їх звітування. 

Для вимірювання соціально-економічних характеристик 

домогосподарств України, що використовуються для макроекономічних 
розрахунків, розрахунків основних показників у галузі сільського 

господарства, проведення всебічного аналізу рівня життя населення, 
моніторингу бідності, комплексної оцінки стану ринку праці, органи 

державної статистики проводять три вибіркових обстеження 
домогосподарств: умов життя домогосподарств, економічної активності 

населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській 
місцевості. У звітному році з питань умов життя домогосподарств 

обстежувалося 394 сім’ї, з економічної активності – 2469, щодо 
сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості – 1164 

домогосподарства. 

Для вивчення цінової ситуації на споживчому ринку області 
працівниками Головного управління проводилося спостереження за 

змінами цін (тарифів) на 328 найменувань споживчих товарів (послуг) для 
подальших розрахунків індексів споживчих цін на державному рівні. Збір 

інформації про ціни відбувався у 5 містах регіону: Дніпро, Кривий Ріг, 
Кам’янське, Новомосковськ, Синельникове, які відібрані залежно від 

чисельності міського населення, представництва у соціально-економічному 
і географічному положенні, фактору насиченості споживчого ринку 

товарами та послугами. 
Упродовж року здійснювалось ведення адміністративної складової 

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

області.  
Станом на 1 січня 2018 року кількість юридичних осіб в ЄДРПОУ по 

області налічувала 95,7 тис. Протягом 2017 року кількість взятих на 



облік/знятих з обліку в ЄДРПОУ по області становила відповідно 4987 та 

6898 юридичних осіб. Протягом року відбувалось інформаційно-довідкове 

обслуговування користувачів даними з ЄДРПОУ. За 2017 рік видано понад 5 
тис. таких відомостей. 

У Головному управлінні статистики також ведеться статистичний 
реєстр “АГРО”, основною метою якого є створення й ведення точного, 

актуального та якісного переліку суб’єктів, які здійснюють свою економічну 
діяльність у сфері сільського, лісового та рибного господарства, 

насамперед, як основи для організації ДСС у відповідних галузях 
статистики. Станом на 1 листопада  

2017 року реєстр “АГРО” охоплював більше 4,0 тис. підприємств та їх 
місцевих одиниць.  

 

Поширення інформації та комунікації 
 

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

основним джерелом поширення офіційної статистичної інформації по 

Дніпропетровській області.  
Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації в 

регіоні на інтернет-сторінці ГУС розміщувалась інформація за всіма 
галузями статистики в різних форматах – від оперативних даних у формі 

експрес-випусків (298) до узагальненого аналізу соціально-економічного 
становища області та м. Дніпра (22 повідомлення) та статистичних даних в 

динаміці у розділі “Статистична інформація” (539 матеріалів). 
Для зручності користувачів представлено річний план-графік 

оновлення матеріалів та календарі оприлюднення інформації на веб-сайті.  
У розділі “Публікації” веб-сайту розміщено каталог статистичних 

публікацій, презентаційні версії статистичних збірників, бюлетені 
“Соціально-економічне становище Дніпропетровської області”.  

Для підвищення рівня доступності та наочності статистичної 
інформації було створено розділ “Інфографіка”. У 2017 році в даному 

розділі розміщено два матеріали: тематична інфографіка до дня міста 

Дніпра; презентація  збірника “Статистичний щорічник Дніпропетровської 
області” за 2016 рік з візуалізацією інформації, наведеної у ньому. 

Крім того, на веб-сайті представлено широкий спектр інформації для 
звітуючих підприємств, зокрема: терміни подання звітності, 

функціонування системи електронної звітності, приймання звітів в режимі 
“Єдиного вікна” від респондентів м. Дніпра. Чимало інформації стосується 

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

Протягом 2017 року на веб-сайті було зафіксовано 112 тис. 
відвідувань. 

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

статистики здійснювало широку інформаційно-публікаційну діяльність. Так, 
за матеріалами статистичних розробок у 2017 році підготовлено 322 

експрес-випуски, 132 бюлетені, 342 економічних доповіді, 27 збірників, у 

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

оперативною інформацією органи державної влади та місцевого 



самоврядування у районах та містах області: на адресу 

райдержадміністрацій та міських рад електронною поштою регулярно 

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

Дніпропетровської області”. 
Упродовж звітного року здійснювалися заходи щодо поліпшення 

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

статистичних показників та можливостей їх практичного застосування, а 
також популяризації статистичних видань з користувачами проведено 64 

“круглі столи”, 46 семінарів та 43 наради, підготовлено 95 буклетів та 168 
листів рекламного характеру щодо випуску й оприлюднення статистичних 

продуктів. 
На запити користувачів надано 1376 відповідей, з яких 1194 (86,8%) – з 

приводу отримання статистичних продуктів (інформації). Крім того, від 
користувачів статистичної інформації у 2017 році надійшло 1123 заявки, на 

підставі яких надано послуги на платній основі. 

Органами державної статистики Дніпропетровщини проводилась 
значна робота з висвітлення результатів державних статистичних 

спостережень у засобах масової інформації (далі – ЗМІ). Упродовж 
звітного року редакціям обласних і місцевих друкованих та Інтернет-

видань регулярно направлялись офіційні повідомлення про соціально-
економічне становище Дніпропетровщини, а також прес-випуски 

різноманітної тематики. 
Загалом у 2017 році у ЗМІ за матеріалами структурних та 

відокремлених підрозділів статистики було оприлюднено 110 повідомлень 
про соціально-економічне становище області, міст і районів, 330 прес-

випусків щодо різних аспектів розвитку економіки, соціальної сфери та 
суспільного життя регіону. Інформація, підготовлена фахівцями Головного 

управління статистики, найчастіше публікувалася в електронних виданнях 
та на веб-сайтах у мережі Інтернет: gorod.dp.ua, dnepronews.com.ua, 

dp.vgorode.ua, dv-gazeta.info, krlife.com.ua, krnews.ua, kstati.dp.ua, 

litsa.com.ua, segodnya.ua, sobytiya.dp.ua, 056.ua, 5692.com.ua. Крім того, 
чимало інформації, підготовленої відокремленими підрозділами статистики, 

було розміщено на сайтах райдержадміністрацій та міських рад. 
В ефірі радіо та телебачення було озвучено 158 повідомлень за 

даними органів державної статистики області. Виступи на радіо 
висвітлювали основні питання соціально-економічного розвитку 

Дніпропетровщини, а також були присвячені професійним святам та 
цікавим подіям.  

Крім того, у 2017 році з метою популяризації статистичної інформації 
та наближення її до широкого кола користувачів було створено аккаунт 

Головного управління статистики у соціальній мережі “Facebook”. 

Для більш поглибленого вивчення попиту та визначення ступеня 

задоволення всіх категорій користувачів статистичними даними 
проводяться  спеціальні анкетні опитування. Головним управлінням 

статистики було проведено 12 анкетних опитувань (з них 4 – участь у 

заходах, що проводилися Держстатом), в яких взяли участь 176 
користувачів статистичної інформації. Тематика анкетних опитувань 



стосувалась інформації зі статистики населення, ринку праці, охорони 

здоров’я, доходів та умов життя, енергетики, промисловості, сільського 

господарства, транспорту, споживчих цін, навколишнього середовища, а 
також вивчення думки користувачів щодо інформаційного наповнення веб-

сайту Головного управління статистики та вивчення їх потреб у 
статистичній інформації. Результати опитувань розміщено на веб-сайті 

Головного управління статистики у розділі “Анкетні опитування”. 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”  

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

інформації Головним управлінням статистики у 2017 році було 
опрацьовано 128 запитів, з них: 54 – від громадян, 35 – від юридичних 

осіб, 32 – від громадських організацій, 7 – від засобів масової інформації. 
Переважна більшість питань, порушених у запитах, стосувалась статистики 

населення та міграції; ринку праці; капітальних інвестицій та інвестицій 
зовнішньоекономічної діяльності;  будівництва. 

На всі запити були надані відповіді в установлені законом терміни. 

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до 
публічної інформації” із загальної кількості запитів: 5 – перенаправлено 

розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача;  
на 10 – було продовжено строк надання відповіді (до 20 робочих днів);  

на 6 – запитувачам відмовлено у наданні інформації. 
Щомісячно на веб-сайті Головного управління статистики 

розміщується звіт щодо кількості отриманих і опрацьованих запитів на 
публічну інформацію.  

 

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” Головне 

управління статистики та його відокремлені підрозділи проводили роботу 

щодо розгляду звернень громадян. Упродовж 2017 року надійшло 27 
звернень громадян, з них: поштою ‒ 14, на особистому прийомі ‒ 12, через 

органи влади – 1. Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, 
стосувались переважно праці й заробітної плати, індексу інфляції та 

надання інформації з ЄДРПОУ. Усі звернення розглянуто оперативно, 
громадянам надано ґрунтовні відповіді.  

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян 
щоквартально оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного 

управління статистики.  
 

Взаємодія з респондентами 
 

Пріоритетним напрямком роботи з респондентами залишається 
налагодження партнерських відносин та забезпечення достовірності 

первинних статистичних даних. 
Діяльність органів державної статистики спрямована на зменшення 

звітного навантаження на респондентів. Так, вже п’ятий рік поспіль 

Держстат здійснює моніторинг звітного навантаження та щорічно проводить 
опитування респондентів. У 2017 році анкетне опитування проводилось за  

18 формами ДСС (новими формами та формами, що зазнали суттєвих змін 
порівняно з попереднім роком), при цьому Головним управлінням 

статистики отримано та опрацьовано 188 анкет.  



Крім того, фахівцями Головного управління статистики проведено 

анкетне опитування підзвітних підприємств і організацій області щодо 

взаємодії респондентів з органами державної статистики, в якому взяли 
участь 500 респондентів. Повідомлення про результати опитування 

розміщено на веб-сайті Головного управління статистики. 
Головним управлінням статистики на постійній основі проводяться 

роз’яснювальні роботи щодо переваг системи електронної звітності, яка 
дозволяє респондентам спростити процедуру та зекономити час на подання 

статистичної та фінансової звітності. Кількість респондентів, що 
скористалися її можливостями, щороку зростає. Так, у 2017 році в 

електронному вигляді звітувало 25,7 тис. респондентів області (у 2016 р. – 
21,9 тис., у 2015 р. – 18,9 тис.),  якими подано 252,5 тис. звітів (або 59,8% 

від загальної кількості отриманих звітів). Варто зазначити, що у звітному 
році юридичні особи мали змогу подавати через Інтернет 88% всіх форм 

статистичної та фінансової звітності. 
З метою оптимізації процедури збирання звітності та для 

забезпечення підвищення комфортності й поінформованості респондентів 

щодо проведення державних статистичних спостережень в Головному 
управлінні статистики та  усіх його відокремлених підрозділах у районах і 

містах області функціонує система приймання звітів за принципом “єдиного 
вікна”. У програмному комплексі “Реєстрація звітів підприємств (єдине 

вікно)” передбачена можливість: реєстрації звітів; перегляду 
зареєстрованих звітів; формування довідки щодо форм звітності, за якими 

необхідно звітувати підприємству. Упродовж 2017 року у такий спосіб до 
органів статистики області прозвітувало 15 тис. респондентів, що  на 9,8% 

менше, ніж торік. Перш за все це обумовлено активізацією підприємств 
щодо подання звітності в електронному вигляді. 

Для інформування респондентів про проведення ДСС на головній 

сторінці веб-сайту Головного управління статистики розміщено Сервіс для 

респондентів, який дає можливість за ідентифікаційним кодом суб’єкта 

господарювання отримати інформацію про необхідність подання звітності 

до органу державної статистики, терміни, перелік та бланки форм, 

інструкції та роз’яснення щодо складання статистичної звітності. Кількість 

звернень респондентів до Сервісу щорічно зростає і у 2017 році склала 60 

тис. запитів (у 2016 році – 49,5 тис.). 

Для встановлення партнерських відносин із респондентами та 
забезпечення достовірності первинних статистичних даних Головне 

управління статистики продовжує практику проведення нарад і 
семінарів щодо обліку та звітності, надання консультацій з питань 

методології складання форм ДСС тощо. Так, упродовж звітного року 

підрозділами статистики було проведено 311 інструктивних нарад; 
направлено підприємствам, установам і організаціям області 7504 листи, з 

них: організаційного характеру – 1688, інструктивних та методичних – 673 
(у т. ч. з питань запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС – 

449), оглядових – 5105. Також з метою надання практичної допомоги 
(консультативної підтримки) респондентам щодо проведення ДСС було 

здійснено 171 захід з питань складання звітності за формами    
№ 1-підприємництво  (річна)  та № 1-підприємництво (коротка) (річна),  

№ 7-ПВ (один раз на чотири роки), № 4-сг (річна), № 29-сг (річна). 



З метою сприяння покращенню підприємницького клімату і 

зменшенню навантаження на суб’єктів господарської діяльності перевірки 

достовірності звітних даних у 2017 році органами державної статистики не 
проводились. 

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

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

відповідальності було притягнуто 17 осіб. Сума накладених штрафів 
становила 3,4 тис. грн. 

 

Удосконалення і впровадження новітніх інформаційних технологій  
у галузі статистики 

 

У рамках реалізації Стратегії-2017 продовжувалася робота з 

модернізації інформаційних і комунікаційних технологій збору, обробки, 

збереження та поширення статистичних даних.  

Впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики 

у звітному році здійснювалося шляхом оновлення комплексів електронної 

обробки інформації (КЕОІ), подальшої розробки та вдосконалення 

програмних продуктів, впровадження інтегрованої системи статистичної 

інформації (ІССІ). 

У 2017 році у Головному управлінні статистики пройшли дослідну 

експлуатацію 11 КЕОІ за формами: № 2-тр (річна) “Звіт про роботу 

автотранспорту”,  № ІНН  (річна)  “Обстеження  інноваційної  діяльності 

підприємства за період 2014–2016 років”, № 1-АП (річна) “Звіт про розгляд 

справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до 

адміністративної відповідальності”, № 10-зез (квартальна) “Звіт про прямі 

іноземні інвестиції”, № 13-зез (квартальна) “Звіт про прямі інвестиції за 

кордон”, № 1-ІКТ (річна) “Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на підприємствах”, № 2-3 нк (річна) “Звіт вищого навчального 

закладу на початок навчального року”, № 1-громадська організація (річна) 

“Звіт про діяльність громадської організації”, № 1-ПВ (квартальна) “Звіт з 

праці”, № 4-сг (річна) “Посівні площі сільськогосподарських культур під 

урожай”, № 11-МТП (річна) “Звіт про постачання та використання енергії”. 

Фахівцями Головного управління статистики здійснювались заходи 

щодо удосконалення програмного забезпечення КЕОІ (на обласному та 

державному рівнях) за формами № 3-торг (квартальна) “Звіт про продаж і 

запаси товарів у торговій мережі” та №1-опт (квартальна) “Звіт про продаж 

і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”.  

Продовжувалась робота з подальшого впровадження ІССІ, яка 

забезпечує єдине середовище для збирання, обробки, аналізу та 

зберігання статистичної інформації. У звітному році переведено у 

промислову експлуатацію в ІССІ форми № 6-сільрада (річна) “Звіт про 

об’єкти погосподарського обліку” та № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) 

“Про продаж світлих нафтопродуктів і газу”. 

 



ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення 
 

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та 

навчання кадрів 

Протягом звітного року робота з персоналом у Головному управлінні 

статистики здійснювалась відповідно до затвердженого Плану роботи з 
кадрами на 2017 рік, яким передбачались заходи щодо реалізації 

законодавчих актів про державну службу та законодавства про працю, 
заходи по забезпеченню підвищення рівня професійної компетентності 

працівників, а також відповідних указів Президента, постанов Уряду, 
наказів та рекомендацій Нацдержслужби України, наказів Держстату з 

кадрової роботи та державної служби.  
Штатним розписом Головного управління статистики на 2017 рік було 

передбачено на обласному рівні 10 управлінь, 8 самостійних відділів і  
2 самостійні сектори, на районному рівні –  2 управління, 10 самостійних 

відділів та 3 самостійні сектори.  

Станом на 1 січня 2018 року у Головному управлінні статистики у 
Дніпропетровській області фактично працювало 448 осіб. Із загальної 

чисельності працюючих 358 (або 79,9%) – державні службовці, з них  
90 осіб обіймають посади керівників, 268 осіб – спеціалістів; 69 (або 

15,4%) – працівники, які виконують функції з обслуговування; 21 (або 
4,7%) – інші (робітники, прибиральники, сторожа тощо). 

Висока питома вага жінок-державних службовців традиційна для 
органів державної статистики, і у Головному управлінні вона становить 

96,1%. Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 92,2%, 
спеціалістів – на 97,3%. 

Щодо освітнього рівня, то станом на 01.01.2018  вищу освіту ступеня 
магістра (спеціаліста) мають 367 осіб (або 81,9% усіх працюючих), з них 

більшість – державні службовці (338 або 94,4% всіх держслужбовців); 
вищу освіту ступеня бакалавра (молодшого бакалавра) мають  

50 працівників (або 11,2%), у тому числі 20 (або 5,6%) – державні 

службовці. 
Дві або більше вищих освіти мають 80 державних службовців, один 

державний службовець має науковий ступінь кандидата економічних наук. 
У 2017 році 4 державні службовці Головного управління статистики 

вступили на заочну форму навчання до: 
–  Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

спеціальність “Публічне управління та адміністрування” (2 працівники); 
–  Дніпропетровського державного технічного університету, 

спеціальність “Облік та оподаткування”; 
–  Київського біблійного інституту. 

У звітному періоді п’ять державних службовців отримали вищу освіту, 
у т. ч. три – другу вищу освіту (за спеціальністю “Правознавство” у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та  
спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” (2) у 

Дніпровському національному університеті). Два державні службовці 

отримали вищу освіту ступеня спеціаліста за спеціальністю “Менеджмент” 
(Національна металургійна академії України) і “Фінанси та кредит” 

(Університет митної справи та фінансів). 



Розподіл державних службовців за стажем роботи в Головному 

управлінні статистики наступний: більше 10 років в системі державної 

статистики працюють 244 особи (або 68,2% від загальної чисельності 
держслужбовців), з них 84 особи – керівники; у тому числі більше 20 років 

– 129 осіб, з них на керівних посадах – 47 осіб. Частка молоді (осіб до 35 
років) серед державних службовців у 2017 році становила 21,5%, а осіб у 

віці 56–65 років – 15,6%. 
Упродовж 2017 року з державної служби звільнено 7 державних 

службовців, з них 6 – за власним бажанням, 1 державний службовець – у 
зв’язку із закінченням строку призначення на посаду. Плинність кадрів в 

Головному управлінні статистики склала 3,8%. 
Згідно з Положенням про наставництво в органах державної 

статистики, затвердженим наказом Держстату від 30.12.2015 № 376, 
протягом 2017 року було застосовано наставництво до 20 державних 

службовців, 6 із яких опанували програму “Вступний навчальний курс для 
нових працівників органів державної статистики”. 

Відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу”, з 

урахуванням вимог Типового порядку проведення оцінювання результатів 
службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640, та з метою впорядкування 
процедури проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців структурних та відокремлених підрозділів Головного 
управління статистики, наказом від 06.12.2017 № 62 затверджено Порядок 

проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В” 

Головного управління статистики.  
У грудні 2017 року для усіх державних службовців Головного 

управління статистики визначені завдання і ключові показники 
результативності, ефективності та якості службової діяльності на 2018 рік з 

урахуванням посадових обов’язків, а також дотримання загальних правил 
етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції. 

 

Запобігання та протидія корупції 
 

Порушень вимог законодавства України у сфері протидії та боротьби з 
корупцією у 2017 році державними службовцями в Головному управлінні 

статистики не виявлено. 
Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” постійно 

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

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

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

основі проводиться роз’яснювальна робота стосовно заповнення та 
подання електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру. 

Всі державні службовці Головного управління статистики своєчасно 
подали декларації за 2016 рік за формою та у терміни, що визначені 

Національним агентством з питань запобігання корупції. 



У 2017 році в Головному управлінні статистики закінчено проведення 

спеціальних перевірок з метою реалізації Закону України “Про очищення 

влади”. Станом на 1 січня 2018 року стосовно 369 осіб складено довідки 
про результати перевірки та проведено перевірку стосовно 6 працівників, 

прийнятих за результатами конкурсу на посади державних службовців. У 
ході перевірок порушень вимог чинного законодавства не виявлено. 

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

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

запобігання корупції, а також інформація зворотного зв’язку. 
 

Результати фінансової діяльності,  

використання коштів державного бюджету 
 

Фінансування діяльності Головного управління статистики 

здійснювалося за такими бюджетними програмами: 

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

доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх 
життя”. 

Затверджені у кошторисах обсяги видатків за загальним фондом 
державного бюджету на 2017 рік (з урахуванням змін) склали 49 087,7 тис. 

грн, за спеціальним фондом – 1 104,3 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 2017 році склали 867,2 тис. грн, у 
тому числі 490,6 тис. грн отримано за послуги, що надаються органами 

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

статистичних спостережень та надання органами державної статистики 

послуг на платній основі” у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.08.2011 № 820; від оренди майна надійшло 372,5 тис. грн; від 

реалізації майна – 4,1 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за коштами спеціального фонду склала  

6,7 тис. грн – це передплата періодичних видань на І півріччя 2018 року. 
Кредиторська заборгованість за коштами спеціального фонду на кінець 

звітного року відсутня. 
 

 


