
План-графік 

оновлення матеріалів, розміщених на веб-сайті 

Головного управління статистики,  

на  2017 рік  
 

 
Відповідальні за 

підготовку матеріалів 

Період, за який 

оновлюється 

інформації 

Дата оновлення 

матеріалів  

на веб-сайті 

Діяльність Головного управління 

Плани та графіки роботи 

Витяг з Комплексної 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 

2018 грудень 29 

Звіти про діяльність 

Звіт про діяльність Головного 

управління статистики 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної діяльності 

2016 березень 

Звіт про використання коштів 

державного бюджету  

Управління фінансово–

економічного 

забезпечення, 

бухгалтерського обліку 

та звітності 

2016 січень 

Звіт про роботу зі зверненнями 

громадян 

Управління персоналу 

та документального 

забезпечення 

ІV квартал 2016 січень 05 

І квартал 2017 квітень 05 

ІІ квартал 2017 липень 05 

ІІІ квартал 2017 жовтень 05 

Запобігання проявам корупції 

План заходів Головного 

управління статистики щодо 

запобігання і протидії корупції  

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

2017 січень 

Доступ до публічної інформації 

Звіт про надходження 

інформаційних запитів 

відповідно до Закону України 

“Про доступ до публічної 

інформації” 

Відділ поширення 

інформації, комунікацій 

із користувачами та 

громадськістю 

грудень 2016 січень 05 

січень 2017 лютий 06 

лютий 2017 березень 06 

березень 2017 квітень 05 

квітень 2017 травень 05 

травень 2017 червень 05 

червень 2017 липень 05 

липень 2017 серпень 07 

серпень 2017 вересень 05 

вересень 2017 жовтень 05 

жовтень 2017 листопад 06 

листопад 2017 грудень 05 
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Відповідальні за 

підготовку 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 

2017 лютий 03 

Публікації Структурні підрозділи 2016, 2017 Згідно з план-

графіком 

Соціально-економічне становище  

Соціально-економічне 

становище Дніпропетровської 

області  

Відділ поширення 

інформації, комунікацій 

із користувачами та 

громадськістю 

січень–листопад 2016 січень 03 

2016 лютий 03 

січень 2017 березень 03 

січень–лютий 2017 квітень 04 

січень–березень 2017 травень 03 

січень–квітень 2017 червень 02 

січень–травень 2017 липень 04 

січень–червень 2017 серпень 03 

січень–липень 2017 вересень 04 

січень–серпень 2017 жовтень 03 

січень–вересень 2017 листопад 03 

січень–жовтень 2017 грудень 04 

Соціально-економічне 

становище м.Дніпра 

Відділ поширення 

інформації, комунікацій 

із користувачами та 

громадськістю 

січень–листопад 2016 січень 03 

2016 лютий 03 

січень 2017 березень 03 

січень–лютий 2017 квітень 04 

січень–березень 2017 травень 03 

січень–квітень 2017 червень 02 

січень–травень 2017 липень 04 

січень–червень 2017 серпень 03 

січень–липень 2017 вересень 04 

січень–серпень 2017 жовтень 03 

січень–вересень 2017 листопад 03 

січень–жовтень 2017 грудень 04 

Статистична інформація 

План-графік оновлення 

матеріалів розділу “Статистична 

інформація” 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної діяльності 

2018 грудень 29 

Статистична інформація Структурні підрозділи  Згідно з план-

графіком 

Експрес-випуски 

План-графік оприлюднення  

експрес-випусків  

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної діяльності 

2018 грудень 29 

Експрес-випуски Структурні підрозділи  Згідно з план-

графіком 

http://www.dneprstat.gov.ua/diyalnist/plan/grafik_zbirnuk2017.pdf
http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2017/grafik_2017.htm
http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/graf/index.htm
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Відповідальні за 

підготовку матеріалів 

Період, за який 

оновлюється 

інформації 

Дата оновлення 

матеріалів  

на веб-сайті 

Прес-випуски 

План-графік оприлюднення  

прес-випусків  

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної діяльності 

2018 грудень 29 

Прес-випуски Структурні підрозділи  Згідно з план-

графіком 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України 

Показники Єдиного державного 

реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ) 

Відділ ведення реєстру 

статистичних одиниць 

на 1 січня 2017 січень 13 

на 1 лютого 2017 лютий 14 

на 1 березня 2017 березень 14 

на 1 квітня 2017 квітень 12 

на 1 травня 2017 травень 12 

на 1 червня 2017 червень 13 

на 1 липня 2017 липень 12 

на 1 серпня 2017 серпень 14 

на 1 вересня 2017 вересень 12 

на 1 жовтня 2017 жовтень 12 

на 1 листопада 2017 листопад 14 

на 1 грудня 2017 грудень 12 

Анкетні опитування 

Анкетні опитування 

респондентів 

Управління збирання 

даних статистичних 

спостережень, взаємодії 

з респондентами та 

роботи з 

постачальниками 

адміністративних даних 

2017 лютий 

Анкетні опитування користувачів Відділ поширення 

інформації, комунікацій 

із користувачами та 

громадськістю 

2017 січень 

Інформація для респондентів 

Табель форм державних 

статистичних спостережень для 

підприємств, організацій та 

установ Дніпропетровської 

області 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної діяльності 

2017 січень 

Терміни подання звітності 

 

Статистичний календар подання 

звітності 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної діяльності 

лютий 2017 січень 25 

березень 2017 лютий 24 

квітень 2017 березень 24 

травень 2017 квітень 25 

червень 2017 травень 25 

липень 2017 червень 26 

серпень 2017 липень 25 

вересень 2017 серпень 23 

жовтень 2017 вересень 25 

листопад 2017 жовтень 25 

грудень 2017 листопад 24 

січень 2018 грудень 25 

http://www.dneprstat.gov.ua/diyalnist/plan/kalendar_press2017.pdf
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Відповідальні за 

підготовку матеріалів 

Період, за який 

оновлюється 

інформації 

Дата оновлення 

матеріалів  

на веб-сайті 

Пошукове вікно (перелік форм 

за кодом ЄДРПОУ) 

Відділ планування, 

координації та 

моніторингу 

статистичної діяльності, 

структурні підрозділи 

2017 січень 

Інші розділи Відповідальні 

структурні підрозділи 

 У разі потреби (або 

за наявності змін) 

 


