
Звіт про результати діяльності 
Головного управління статистики у 
Дніпропетровській області

Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Дніпропетровській області
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статистичні звіти, отримані від респондентів

фінансові звіти, отримані від респондентів

адміндані, отримані на підставі Угод про 
взаємообмін інформаційними ресурсами та 
листів-запитів

дані щодо обстежень домогосподарств,
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Державні статистичні 
спостереження (ДСС)



211,2
252,8

224,6

71,7
83,4 91,8

0

20

40

60

80

100

0

50

100

150

200

250

300

2018 2019 2020

Функціонування системи 
електронної звітності

Кількість статзвітів Кількість респондентів

Частка електронних звітів
у загальній кількості звітів

%
% %

тис.
тис.

тис.

тис. тис. тис.

Початок дослідної 
експлуатації

ПЗ "Кабінет 
респондента" –

лютий 2019 року, 
постійної експлуатації –

01 січня 2021 року

Заходи щодо підвищення рівня інформованості респондентів

Надіслано респондентам

повідомлення (нагадування, відповіді) щодо участі у ДСС

інструктивних та методологічних листів

оглядових листів щодо якості поданих звітів

Здійснено тис. заходів з надання консультативної допомоги з питань 
складання статистичних звітів за формами ДСС; проведено  інструктивну 
нараду з питань обліку та звітності

Проведено анкетне опитування респондентів стосовно витраченого часу та 
складності заповнення 32 форм ДСС (спільно із Держстатом )

Робота безкоштовного 
програмного забезпечення 
"Кабінет респондента", од.

Кількість респондентів

Кількість звітів



матеріали розділу

"Статистична інформація"

матеріалів розділу

"Експрес-випуски"

матеріалів розділу

"Пресвипуски"

матеріалів розділу

"Інфографіка"

матеріалів розділу

"Соціально-економічне
становище"

матеріали розділу

"Публікації"

публікацій

Події на сторінці

підписників

сторінку вподобали особи



інтерв’ю заступника начальника ГУС на  телеканалі "Дніпро ТВ"

публікацій  на  сторінках  інтернет-видань

повідомлення  озвучено  в  ефірі  обласного радіо 

експрес-випусків

збірники



відповіді щодо статистичної інформації

відповідь щодо роз’яснень з питань 

статистичної методології та проведення ДСС

відповідей на запити на публічну

інформацію

відповідей на звернення громадян

проведено анкетних опитувань (спільно із Держстатом)

проведено семінарів

підготовлено буклети, листів рекламного  характеру 

щодо випуску статистичних продуктів



2018 2019 2020

Питома вага держслужбовців 
за освітнім ступенем магістра 

(спеціаліста), %

Станом на кількість працюючих у Головному управлінні статистики – 317 осіб, 
з них 232 (або 73%) –

194 104

Кількість держслужбовців
за стажем роботи більше 10 років

в системі, осіб

більше 10 років

більше 20 років

Підготовка та навчання кадрів у 2020 році

державні службовці отримали
другу вищу освіту ступеня магістра

працівників пройшли задокументоване
підвищення кваліфікації

працівник отримав диплом  за  успішне
завершення рівня А1-А2 англійської мови
(соціальний проєкт з вивчення іноземних
мов "Lingva.Skills")

96% жінки

97% мають вищу освіту   
ступеня магістра 
(спеціаліста)

35% мають дві 
або більше освіти

84% мають стаж 
роботи більше 
10 років

13% осіб у віці 
до 35 років

22% осіб у 
віці 56-65 років



69%

30%

1%

від послуг на платній основі
від оренди майна
від реалізації майна

Надходження спеціального фонду 
у 2020 році склали тис. грн

1

1 Відповідно до постанови КМУ від 08.11.2000 № 1659 "Про затвердження 
Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами 
державної статистики послуг на платній основі" у редакції постанови КМУ 
від 03.08.2011 № 820

проведено заміну 2 вікон  та 
встановлено  6 кондиціонерів
виконано поточні ремонти 6 кімнат
частково замінено люмінесцентні 
світильники та інші лампи на 
світлодіодні

Затверджені у кошторисах обсяги
видатків за загальним фондом
державного бюджету на 2020 рік
(з урахуванням змін) склали

тис. грн, за спеціальним
фондом – тис. грн

Упродовж 2020 року передано та приватизовано
загальною площею 

: 
до сфери управління інших органів, 
уповноважених управляти державним майном, 
передано 2 об’єкти загальною площею 1 073 м2

завершено приватизацію 3 об’єктів загальною
площею 691,08 м2


