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До професійного свята –
Дня працівників статистики

Щорічно 5 грудня статистики України відзначають своє професійне свято.
У сучасних умовах стрімких змін і перетворень роль і значимість статистики
невпинно зростає, адже офіційна статистика є основою для прийняття важливих
управлінських рішень, від яких залежить не лише процвітання, а й майбутнє країни.
Статистична галузь не стоїть на місці, а йде в ногу з часом, постійно
розвивається, перебуває в пошуку новітніх шляхів розв’язання поставлених задач.
Однак незмінним та найважливішим завданням органів державної статистики
було і залишається повне та своєчасне задоволення потреб усіх користувачів
статистичної інформації.
Територіальним органом Державної служби статистики України
у Дніпропетровській області є Головне управління статистики.
Згуртований, дружний колектив працівників, які мають високий фаховий рівень,
досвід та вміння, працює в єдиній команді з респондентами і користувачами.
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Наразі
важливим
джерелом
офіційної
статистичної інформації є вебсайти органів
державної
статистики,
де
розміщуються
оперативні дані, статистичні показники у
динаміці, публікації, інфографіка та аналітичні
матеріали, а також широкий спектр інформації
для звітуючих підприємств.
Створена та ведеться сторінка Головного
управління статистики у мережі Facebook.

Забезпечено стабільну та якісну роботу Головного управління статистики в
умовах епідемії СOVID-19.
Telegram-канали
“Дніпростат респондентам”
“Дніпростат користувачам”

Упродовж поточного року впроваджено
сучасні засоби комунікації з респондентами та
користувачами: створені та ведуться публічні
Telegram-канали
та
Viber–спільноти
“Дніпростат респондентам” та “Дніпростат
користувачам”.

Започатковано проведення заходів з респондентами та користувачами в
онлайн-режимі за допомогою ZOOM-сервісу.
Зміцнення партнерських відносин з респондентами – важлива справа для
працівників статистики, яка ґрунтується на принципах взаємної поваги та
налагодженого взаємообміну даними, у тому числі шляхом анкетних опитувань.
У режимі відеоконференції для респондентів проводяться інструктивні наради
щодо обліку та звітності, надаються консультації з питань методології
складання звітів.

Консультативна
допомога
респондентам
Електронна звітність

Успішно функціонує система
збирання
звітності за принципом “єдиного вікна” та
безкоштовне програмне забезпечення “Кабінет
респондента”, якими користується переважна
більшість респондентів. Забезпечено високий
рівень звітування в електронному вигляді (95,3%).

З метою популяризації статистичної діяльності, створення позитивного
іміджу, підвищення рівня довіри до офіційної статистики фахівцями ГУС
проводиться широка інформаційна, роз’яснювальна та публікаційна робота,
спрямована на підвищення статистичної грамотності користувачів та
визначення рівня задоволення їх інформаційних потреб. Для широкого кола
користувачів розроблено сучасний візуальний формат представлення
статистичної інформації.
Семінари, наради, круглі
столи з користувачами
статистичної інформації,
участь у науковопрактичних конференціях

Налагоджено
неформальні
зв’язки
з
навчальними закладами обласного центру та
укладено
договори
про
співробітництво
Головного управління статистики із закладами
вищої освіти, згідно з якими проводяться спільні
заходи.

Висловлюємо вдячність підприємствам і організаціям області за
конструктивну співпрацю та розуміння важливості наданої інформації під час
проведення державних статистичних спостережень, а користувачам – за дієву
підтримку та співробітництво.
Головне управління статистики щиро вітає усіх колег і ветеранів статистики,
працівників статистичних служб інших установ, науковців та фахівців, що
займаються питаннями статистики, з професійним святом!
Бажаємо міцного здоров’я, родинного затишку, щастя та успіхів у всіх
починаннях! Миру, злагоди й добра на нашій землі!
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