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У 2018 році з питань умов життя домогосподарств 

обстежувалося сімей, 

з економічної активності – , 

щодо сільськогосподарської діяльності населення 

в сільській місцевості – домогосподарство 

Статистичне спостереження за змінами цін (тарифів) на 

товари (послуги) проводилося у 5 містах області: 



офіційне джерело статистичної
інформації в регіоні

Для зручності користувачів підтримується
інформаційна робота у соціальній мережі

«FACEBOOK»

Кількість відвідувань
веб-сайту за 2018 рік −

тис.

експрес-випуски

бюлетенів про соціально-економічне становище 

Дніпропетровської області

таблиць у розділі «Статистична інформація»

прес-випусків 

повідомлення про соціально-економічне 

становище Дніпропетровської області та м. Дніпра



експрес-випуски, бюлетенів, економічну доповідь, збірників

повідомлень про соціально-економічне становище 

міст та районів області

прес-випуски щодо різних аспектів розвитку економіки, 

соціальної сфери та суспільного життя регіону

в ефірі радіо та телебачення повідомлень

Статистична інформація оприлюднювалась в 

мережі Інтернет на сайтах: vgorode.ua, 

gorod.dp.ua, dniprograd.org, dnepr.comments.ua, 

dnepr.info, dnepronews.com.ua, dp.vgorode.ua, 

dv-gazeta.info, kp.ua, krnews.ua, kstati.dp.ua, 

litsa.com.ua, mnenie.dp.ua, sobitie.com.ua, 

34.ua, 056.ua



запити 
на отримання публічної 

інформації 

відповідей на запити щодо отримання 
статистичної інформації, 

з них - на запити державних органів влади

звернення 
громадян

буклетів 
листів щодо випуску 

статистичних видань

нарад, семінарів, 
«круглих столів» з фахівцями державних 
органів, науковцями, учнівською молоддю 

та студентами

анкетних опитувань
щодо вивчення попиту та 

задоволення потреб користувачів 
статистичної інформації
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Кількість респондентів Кількість звітів

З метою надання практичної допомоги респондентам 
у складанні форм ДСС було здійснено заходи 

Проведено анкетних опитувань з питань щодо

взаємодії респондентів з органами державної статистики

Заходи щодо підвищення рівня 

інформованості респондентів

лист щодо необхідності звітування до органів
державної статистики 

інструктивних та методологічних листів щодо
заповнення форм ДСС 

оглядових листів за результатами 
проведення ДСС

Функціонування системи 

електронної звітності, тис.



95,5% жінки

94,6% мають вищу освіту
ступеням магістра (спеціаліста)

22,9% мають дві або більше
освіти

67,4% мають стаж роботи

більше 10 років

19% осіб у віці до 35 років

18,4% осіб у віці 56-65 років

Статус державного службовця мають 353 особи: керівники 

категорії «Б» - 25,8%, спеціалісти категорії «В» - 74,2%

353 
державних 

службовця

працівників пройшли задокументоване 

підвищення кваліфікації 

 Національна академія статистики, обліку та аудиту

 Навчально-методичний центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського 

національного університету ім. Олеся Гончара

 Університет митної справи та фінансів

 Навчально-методичний центр цивільного захисту


