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ПРЕС-ВИПУСК

До Дня працівників статистики
Щорічно 5 грудня в Україні відзначається професійне свято – День
працівників статистики.
У сучасних умовах соціально-економічних перетворень важко
переоцінити роль органів державної статистики, оскільки об’єктивна та
достовірна статистична інформація є необхідною умовою ефективного
розвитку країни.
Гідний внесок у розвиток статистичної галузі належить працівникам
органів державної статистики Дніпропетровщини, які виконують свою роботу,
демонструючи високий професіоналізм, досвід та вміння, витримку та
наполегливість, відданість улюбленій справі.
Одним з основних пріоритетів діяльності органів державної статистики
було і залишається повне та своєчасне задоволення потреб усіх користувачів
статистичної інформації. На даний час їх коло досить широке й охоплює
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, комерційні та
некомерційні організації, навчальні заклади, науково-дослідні установи,
засоби масової інформації та пересічних громадян.
З метою забезпечення гласності статистичних даних проводиться широка
інформаційна, роз’яснювальна та публікаційна робота. За результатами
державних статистичних спостережень готуються різноманітні статистичні
публікації: експрес-випуски, буклети, доповіді, бюлетені, збірники. Засобам
масової інформації надається всебічна статистична інформація з різних
актуальних
питань
розвитку
економіки
та
суспільного
життя
Дніпропетровщини.
Для вдосконалення системи виробництва статистичних продуктів і
послуг, популяризації статистичної діяльності, поширення статистичних даних
та активної взаємодії з користувачами статистичної інформації проводяться
анкетні опитування, організовуються семінари, круглі столи, наради тощо.

У мережі Інтернет функціонує веб-сайт Головного управління статистики,
де розміщуються оперативні дані, статистичні показники у динаміці,
публікації та аналітичні матеріали, а також широкий спектр інформації для
звітуючих підприємств.
Важливою справою для працівників статистики є зміцнення партнерських
взаємовідносин з респондентами. Для зменшення звітного навантаження на
респондентів державні статистичні спостереження переважно переведені із
суцільної основи на вибіркову, щорічно скорочується кількість статистичних
форм. Проводяться наради і семінари щодо обліку та звітності, надаються
консультацій з питань методології складання форм звітності тощо. З метою
спрощення для підприємств і організацій процедури звітування успішно
функціонує електронна система звітності, якою користується переважна
більшість респондентів, у поточному році рівень звітування в електронному
вигляді досяг 75%.
Наразі триває процес подальшої адаптації української статистики до
відповідних міжнародних норм. Колектив працівників статистики
Дніпропетровської області і надалі сприятиме формуванню найсучаснішої
інформаційної системи, орієнтуючись на міжнародні стандарти діяльності та
широку доступність інформації.
Щиро вітаємо з професійним святом усіх колег, працівників статистичних
служб інших установ, підприємств та організацій, науковців, викладачів та
всіх фахівців, що займаються питаннями статистики, та висловлюємо щиру
подяку за плідну співпрацю.
Бажаємо всім миру, злагоди та віри у краще майбутнє!
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