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2017 2018 2019

89 88 76

123 117 108

Державні статистичні 
спостереження (ДСС)

Кількість проведених ДСС Кількість форм ДСС

ОРГАНІЗАЦІЯ  І  ПРОВЕДЕННЯ  ДЕРЖАВНИХ  СТАТИСТИЧНИХ  СПОСТЕРЕЖЕНЬ

2017 2018 2019

305,5 296,8 304,5

220,0 201,2 206,0

125,0 120,0 112,6

Кількість опрацьованих звітів респондентів,
адміністративних даних, тис.

статистичні адміндані фінансові 

95,7

97,7

100,8
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З питань умов життя домогосподарств в області

обстежувалося 395 сімей, щодо сільськогосподарської

діяльності населення в сільській місцевості – 1431, з
питань робочої сили – 5539 домогосподарств

Статистичне спостереження за змінами цін
(тарифів) на товари (послуги) проводилося

у 5 містах області: Дніпро, Кривий Ріг,
Кам’янське, Новомосковськ, Cинельникове



ВЗАЄМОДІЯ  З  РЕСПОНДЕНТАМИ
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Функціонування системи 
електронної звітності

Кількість статзвітів

Частка електронних звітів у загальній кількості звітів

% %
%

тис.
тис.
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362

861

1243

2844
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6328

167

342

449

846

1011

1202

Кількість респондентів Кількість звітів

Заходи щодо підвищення рівня інформованості респондентів
Проведено 

251 
інструктивну 

нараду з 
питань обліку 

та звітності

Здійснено 2343
заходи з надання 
консультативної 

допомоги 
респондентам з 

питань складання 
статистичних звітів 

за 32 формами 
ДСС

Надіслано
повідомлення/ 

нагадування щодо 
участі у ДСС 

інструктивних та 
методологічних листів

оглядових 
листів за результатами 

проведених ДСС 



ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

60
"Інфографіка"625

"Статистична інформація"

236
"Експрес-випуски"

149
"Прес-випуски"

У  2019  році  на  вебсайті  розміщено

24
"Соціально-економічне 
становище"

37
"Публікації"

@Dneprstat

підписників

вподобань

постів
у 2019 році

Для зручності  користувачів  підтримується 
інформаційна  робота  у  соціальній  мережі 

"FACEBOOK"



ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У 2019 році 
підготовлено

256 експрес-
випусків

107 бюлетенів

25 збірників

90 економічних 
доповідей

У ЗМІ за даними 
статистичних

розробок 
оприлюднено

29 повідомлень 
про соціально-

економічне 
становище міст та 

районів області

395 прес-випусків 
щодо різних 

аспектів розвитку 
економіки, 

соціальної сфери 
та суспільного 
життя регіону

158 повідомлень 
озвучено в  ефірі 

радіо та 
телевізійних 

програм



ВЗАЄМОДІЯ  З  КОРИСТУВАЧАМИ  СТАТИСТИЧНОЇ  ІНФОРМАЦІЇ

Задоволення потреб користувачів

86 відповідей на запити на 
публічну інформацію

12 відповідей на 
звернення громадян

надано 

1355 відповідей щодо отримання 
статистичної інформації,

з них 960 – на запити органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування

Вивчення потреб користувачів 

проведено 8 анкетних опитувань 
щодо вивчення попиту та 
задоволення потреб користувачів
статистичної інформації, 

опитано 115 користувачів

Популяризація статистичної
інформації

проведено

152 тематичні зустрічі 

(наради, семінари, "круглі столи") 
з фахівцями державних органів, 

викладачами та студентами,       
учнівською молоддю 

підготовлено

66 буклетів

265 листів рекламного характеру 

щодо випуску статистичних видань



Станом на 01 січня 2020 року 
кількість працюючих у Головному 
управлінні статистики - 320 осіб, 
з них 238 – державні службовці

2017 2018 2019

94,4 94,6
97,1

Питома вага держслужбовців 
за освітнім ступенем магістра 

(спеціаліста), %

РОЗВИТОК  ЛЮДСЬКОГО  КАПІТАЛУ

9,7

29

21,4

39,9

Розподіл держслужбовців
за стажем роботи в системі, %

до 5 років 5-10 років 10-20 років понад 20 років

Підготовка та навчання кадрів у 2019 році:

8 працівників отримали  вищу  освіту  ступеня магістра  

за  спеціальністю "Публічне  управління  та  адміністрування"

171 працівник  пройшов  задокументоване  підвищення  кваліфікації

2 працівника отримали диплом  за  успішне завершення рівня А1-А2 

англійської мови (соціальний проєкт з вивчення іноземних мов "Lingva.Skills")

94,1% жінки

33,2% мають дві 
або більше  освіти

22,3% осіб у віці

до 35 років

17,4% осіб у віці

56-65 років

61,3% мають стаж 
роботи більше 10 років238 

державних 

службовців


