
 1 

ЗВІТ 

про результати діяльності  

Головного управління статистики у Вінницькій області  

за 2018 рік 

 

 

Про Головне управління статистики 

 

Головне управління статистики у Вінницькій області (далі – Головне управління 

статистики) є територіальним органом державної статистики і безпосередньо 

підпорядковується Державній службі статистики України (далі Держстат).  
Головне управління статистики утворюється Держстатом і є складовою частиною 

єдиної системи органів державної статистики України.   

Головному управлінню статистики підпорядковуються 15 відділів статистики у 

районах, які є  його відокремленими підрозділами. 

 

 Мета діяльності Головного управління статистики – надання всебічної та 

об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та 

екологічної ситуації у Вінницької області та її районах і забезпечення нею органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості. 

Основні документи, що регулюють діяльність Головного управління 

статистики: 

–  Закон України "Про державну статистику"; 

–  Положення про Головне управління статистики; 

–  Проект програми розвитку державної статистики на період до 2023 року; 

–  План державних статистичних спостережень. 

 

Напрями діяльності Головного управління статистики 

 

Основні приоритетні завдання та функції Головного управління статистики 

визначені у Положенні про Головне управління статистики у Вінницькій області, 

затвердженому наказом Державної служби статистики України від 21.08.2017 № 209. 

Згідно з пріоритетами Проекту програми розвитку державної статистики на період 

до 2023 року на виконання Плану державних статистичних спостережень на 2018 рік, 

Головне управління статистики здійснювало свою діяльність за такими основними 

напрямами: 

– організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-

економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією у Вінницькій області 

та її районах; 

– впровадження інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі 

статистичної інформації; 

– установлення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку з 

респондентами державних статистичних спостережень; 

– відкритість і доступність статистичної інформації, виробництво об’єктивної та 

неупередженої статистичної інформації;  

– підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів державної статистики, 

моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до 

статистичних даних; 

– розвиток людського капіталу органів державної статистики Вінницької області, 

підготовка та навчання кадрів. 
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І. Основні підсумки діяльності 

 

1. Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 

У 2018 році колектив Головного управління статистики працював відповідно  

Технологічної програми роботи Головного управління статистики у Вінницькій області на 

2018 рік та згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2018 рік, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018р. № 364-р.  

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень у 2018 році Головне 

управління статистики провело 80 держстатспостережень. Інформація збиралась за  

111 формами держстатспостережень за різними розділами і тематиками статистики, 

зокрема:  

 

–   населення та міграція –   інформаційне суспільство 

–   ринок праці –   ціни 

–   доходи та умови життя –   енергетика 

–   населені пункти та житло –   промисловість 

–   освіта –   сільське, лісове та рибне господарство 

–   охорона здоров'я –   капітальні інвестиції 

–   соціальний захист –   будівництво 

–   правосуддя  –   транспорт 

–   політична та інша суспільна   

     діяльність 

–   зовнішньоекономічна діяльність 

–   внутрішня торгівля 

–   культура –   діяльність підприємств 

–   туризм –   наука та інновації 

–   навколишнє середовище  

 

Усього в 2018 році було здійснено 526 статистичних робіт. Всі роботи було 

виконано у повному обсязі та своєчасно передано до Держстату. 

Загальна кількість опрацьованої статистичної та фінансової звітності, яка надійшла 

до Головного управління статистики у 2018 році, склала 395,8 тис. звітів. 

 

2. Впровадження інформаційних технологій 
 

У 2018 році Головне управління статистики виконало дослідні експлуатації 

програмного забезпечення комплексів електронної обробки інформації за двома 

статистичними роботами ("Міжгалузева статистика" (Підприємництво), "Виробництво 

продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх 

кормами"  № 24 (річна) і № 24-сг (місячна)”). 

Головне управління статистики продовжує виконання робіт з впровадження 

Інтегрованої системи статистичної інформації в діяльність органів державної статистики, 

а саме: у 2018 році здійснено промислову експлуатацію за статистичними формами  

№ 4-мтп (місячна), № 4-мтп (річна), № 1-кб (місячна), № 1-торг (нафтопродукти) 

(місячна) (для юридичних осіб), № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (для фізичних осіб), 

№ 6-сільрада (річна), № 2К-Б (квартальна), № 50-сг (річна). 

На виконання наказу Держстату від 14.06.2018 № 102 «Про впровадження системи 

електронного документообігу органів державної статистики» Головне управління 

статистики упровадило електронну систему управління документами (далі - СЕД) та 
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забезпечило безпаперовий документообіг з використанням електронного цифрового 

підпису. Всього до СЕД підключено 41% робочих місць користувачів від їх загальної 

кількості.    

Також, у 2018 році в Головному управлінні статистики виконано підключення до 

Єдиної інформаційно-аналітичної системи фінансово-господарської діяльності органів 

державної статистики на базі комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації 

підприємства «IS pro» та здійснено до неї міграцію відповідних даних.     

Крім того, у звітному році Головне управління статистики отримало можливість 

доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства-Казначейство» 

Державної казначейської служби України та подання фінансової та бухгалтерської 

звітності в електронному вигляді в автоматизованій системі «Є-звітність». 

 

3. Установлення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку з    

    респондентами 
 

 У роботі з респондентами пріоритетом є зменшення звітного навантаження. З цією 

метою Держстатом запроваджено систему постійного моніторингу звітного навантаження 

на респондентів та зворотного зв’язку з ними, в якому Головне управління статистики 

приймає участь шляхом проведення анкетного опитування. У 2018 році анкетне 

опитування було проведено за 8 формами державних статистичних спостережень. За 

результатами опитування 68 респондентів на державний рівень були направлені 

пропозиції щодо удосконалення звітно-статистичної документації відповідних державних 

статистичних спостережень.  

  У 2018 році в Головному управлінні статистики продовжувались роботи з 

подальшого впровадження та розвитку системи електронної звітності, що дозволило 

спростити процедуру та підвищити оперативність подання респондентами статистичної та 

фінансової звітності.  

За результатами діяльності по впровадженню системи електронної звітності в 

органах державної статистики Вінницької області у 2018 році до Головного управління 

статистики надійшло 103,7 тис. електронних статистичних звітів, що склало 68,7% від 

загальної кількості фактично прийнятих статистичних звітів (150,9 тис. звітів). При 

поданні електронної звітності респондентами  було використано програмні продукти  

М.Е. Dос, Арт-звіт, iFin, 1-С, Соната, Приват24 та автоматизована система «Єдине вікно 

подання електронної звітності» Державної фіскальної служби України.  

Починаючи з червня 2018 року  Головне управління статистики приймало участь у 

заходах з підготовки до введення у дослідну експлуатацію програмного забезпечення 

«Кабінет респондента» для безкоштовного подання статистичної звітності до органів 

державної статистики України у 2019 році, а саме: здійснювало тестування вищевказаного 

програмного забезпечення, надавало практичну допомогу пілотній групі респондентів, що 

приймали участь у цьому тестуванні, та узагальнювало результати тестування.   

Також, у 2018 році Головне управління статистики було залучено Держстатом до 

тестування шаблонів форм електронної звітності згідно Регламенту підготовки форм 

державних статистичних спостережень та фінансової звітності до приймання їх органами 

державної статистики в електронному вигляді та забезпечило відповідне тестування за 

трьома формами державних статистичних спостережень, які заплановані до приймання в 

електронному вигляді у 2019 році (ф.ф. № 1-Б (піврічна) «Звіт про взаєморозрахунки з 

нерезидентами»,  № 1-от (один раз на рік) «Звіт дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку за літо 20_ року», № 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження зернових і 

зернобобових та олійних культур на перероблення та зберігання»).  

Структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики 

було проведено 125 нарад з респондентами державних статистичних спостережень з 

питань методології та заповнення форм державної статистичної і фінансової звітності. 

Більшість нарад (109 – 87,2%) було проведено на районному рівні. З числа всіх 

проведених нарад з респондентами державних статистичних спостережень 105 – наради з 
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питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних статистичних 

спостережень.  

Працівниками органів державної статистики Вінницької області протягом  

2018 року було надіслано 11815 повідомлень (нагадувань, відповідей) респондентам про 

участь у державних статистичних спостереженнях (організаційного характеру) та 41 лист 

з питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних статистичних 

спостережень.  

Протягом 2018 року фахівцями Головного управління статистики здійснено  

185 заходів з надання допомоги (консультативної підтримки) респондентам, з них 158 

заходів з надання допомоги (консультативної підтримки) респондентам (з безпосереднім 

відвідуванням підприємства).  

За результатами проведення державних статистичних спостережень структурними 

підрозділами Головного управління статистики та відділами статистики у районах 

протягом 2018 року було підготовлено 1314 оглядових листів (включно із тими, що 

містять інформацію «зворотного зв’язку»).  

Для забезпечення ефективності взаємодії респондентів з органами державної 

статистики у Вінницькій області в ході проведення державних статистичних спостережень 

та з’ясування їх готовності до використання сучасних інформаційних засобів, Головним 

управлінням статистики було проведено 8 анкетних опитувань. За результатами яких було 

опрацьовано 1264 анкети. Анкетні опитування проводились із структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств за ф. № 1-підприємнтцтво (річна) – взяли участь  

70 респондентів, № 1-підприємництво (коротка) (річна) – 45 респондентів, із статистики 

виробництва та послуг за ф. № 2 – інвестиції (квартальна) – 50 респондентів, ф. № 51 – 

авто (місячна) – 30 респондентів, ф. № 31–авто (квартальна) – 30 респондентів; а також, 

вивчалась думка респондентів державних статспостережень щодо подання звітності до 

органів державної статистики в електронному вигляді – 769 респондентів, анкета з питань 

складання звітності та визначення шляхів покращення організаційної роботи щодо 

проведення державного статистичного спостереження за формою № 1–ціни (пром) 

(місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» – 20 респондентів та анкета 

щодо оптимізації співпраці Головного управління статистики у Вінницькій області з 

респондентами державних статистичних спостережень – 250 респондентів. 

 Для оперативного інформування респондентів про форми та терміни опрацювання 

статистичної звітності, зміни в методології, вся необхідна інформація розміщується на 

веб-сайті  Головного управління статистики, інформаційних стендах в управлінні. 

З метою полегшення організації порядку та своєчасності надання державної 

статистичної звітності, оперативності інформування респондентів в Головному управлінні 

статистики за допомогою програмних засобів здійснюється формування індивідуального 

переліку форм статистичної та фінансової звітності для кожного підприємства (установи, 

організації), який розміщено на веб-сайті Головного управління статистики і постійно  

оновлюється. 

 

4. Відкритість і доступність статистичної інформації 

 

Основним джерелом поширення інформації є веб-сайти Головного управління 

статистики у Вінницькій області (http://www.vn.ukrstat.gov.ua) та Держстату 

(http://www.ukrstat.gov.ua). 

На вище вказаних інтернет-ресурсах у вільному доступі розміщується статистична 

інформація та публікації, які готуються відповідно до Плану державних статистичних 

спостережень. 

За 2018 рік для користувачів статистичної інформації було підготовлено  

322 експрес-випуски, з них 315 було розміщено на  веб-сайті Головного управління 

статистики. Більше всього таких експрес-випусків було оприлюднено із соціальної 

статистики (116), статистики виробництва та послуг (57), статистики сільського, лісового, 

рибного господарства та навколишнього середовища (53). Також, на обласному рівні було 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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підготовлено та оприлюднено 189 статистичних бюлетенів (найбільше підготовлено 

бюлетенів із соціальної статистики – 53, статистики сільського, лісового, рибного 

господарства та навколишнього середовища – 35, статистики виробництва та послуг – 29). 

Працівниками Головного управління статистики для користувачів статистичної 

інформації підготовлено 40 доповідей, 27 статистичних збірників. Найбільше збірників (6) 

підготував відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи: «Вінниччина в 

цифрах за 2017 рік», «Місце Вінницької області в економіці України за 2017 рік», 

«Доходи та витрати населення Вінницької області за  

2017 рік», «Статистичний щорічник Вінниччини за 2017 рік», «Валовий регіональний 

продукт, випуск та валова додана вартість по Вінницькій області», «Регіони Вінницької 

області». Ще для користувачів статистичної інформації було підготовлено 1100 інших 

матеріалів (673 статистичних матеріалів було розміщено на офіційному веб-сайті 

Головного управління статистики у розділі «Статистична інформація»,  підготовлено  

44 буклети, 25 інфографік різної тематики, довідник «Промислові підприємства 

Вінницької області», каталог офіційних статистичних публікацій на 2019 рік тощо). 

Для забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації 

активно використовувались можливості веб-сайту Головного управління статистики. На 

ньому розміщувалась інформація за всіма галузями статистики в різних форматах – від 

оперативних даних у формі експрес-випусків, статистичної інформації, прес-випусків до 

узагальненого аналізу соціально-економічного становища області.  

Постійно підтримувалось інформаційне наповнення розділів «До уваги 

респондентів», «До уваги користувачів», «Запобігання проявам корупції», «Єдиний 

державний реєстр підприємств та організацій України», «Доступ до публічної інформації» 

та ін. 

Удосконалення інформаційного наповнення веб-сайту сприяло зростанню його 

популярності. Кількість відвідувань офіційного веб-сайту Головного управління 

статистики за 2018 рік становила більше 243 тис. Протягом року фахівцями Головного 

управління статистики було надано 12 відповідей на онлай-запитання користувачів. 

 
5. Співпраця із засобами масової інформації  
 

Протягом 2018 року у засобах масової інформації (далі – ЗМІ) було оприлюднено  

17 повідомлень "Соціально-економічне становище регіону/району (міста)" та підготовлено 

240 прес-випусків з окремих актуальних питань, які розміщені на веб-сайті Головного 

управління статистики. Працівники органів державної статистики 97 разів виступали на 

радіо з інформаційними повідомленнями. З представниками ЗМІ був проведений круглий 

стіл «Соціально-економічне становище Вінницької області у І півріччі 2018 року та місце 

серед регіонів України» та надане інтерв’ю «Статистичне дослідження умов життя 

населення (домогосподарств) та його результати». 

 
6. Доступ до публічної інформації 
 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та 

визначеного законом терміну, з метою забезпечення права на отримання публічної 

інформації протягом 2018 року Головним управлінням статистики було опрацьовано та 

надано відповідей на 200 запитів – на обласному рівні та 35 запитів – на районному рівні. 

Запити на адресу органів  державної  статистики Вінницької області надходили від 

фізичних осіб (78), юридичних осіб (133), засобів масової інформації (1) та громадських 

організацій (23). 
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7. Проведення семінарів, круглих столів та анкетних опитувань з   

    користувачами статистичної інформації  
 

У рамках вивчення потреб користувачів статистичної інформації та з метою 

надання роз’яснень стосовно методології та організації проведення державних 

статистичних спостережень, формування та використання статистичних показників, 

популяризації статистичної продукції тощо, у 2018 році проведено 5 семінарів зі 

статистики діяльності підприємств, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, 

соціальної статистики та з питань поширення статистичної інформації. Також, було 

проведено 16 круглих столів, найбільше з яких проведено зі статистики промисловості.  

Крім цього, Головним управлінням статистики було проведено самостійно  

7 анкетних опитування користувачів статистичної інформації щодо їх інформаційних 

потреб та оцінки якості отриманої статистичної інформації; щодо задоволення 

статистичними продуктами, які випускає Головне управління статистики; щодо 

визначення міри їх задоволення фондом бібліотеки Головного управління статистики; 

щодо показників зі статистики соціального захисту, наведених у статистичному збірнику 

"Жінки і чоловіки на Вінниччині"; щодо статистичної інформації у статистичному 

збірнику «Діяльність суб’єктів господарювання  Вінниччини»; щодо статистичної 

інформації у статистичному збірнику «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого 

та мікропідприємництва Вінниччини»; щодо показників зі статистики інвестицій 

зовнішньоекономічної діяльності та 7 – спільно з Держстатом щодо показників з питань 

статистики праці; щодо показників чисельності та складу населення; щодо витрат і 

ресурсів домогосподарств; щодо продажу і запасів товарів у торговій мережі підприємств; 

щодо продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС; щодо продукції сільського 

господарства у постійних цінах; щодо показників статистики наукових досліджень і 

розробок. До анкетних опитувань було залучено 222 користувача. Також,  

15 повідомлень для користувачів про результати їх анкетних опитувань розміщені на веб-

сайті Головного управління статистики (у т. ч. гіперпосилання на сайт Держстату) та надіслані 

їм.  

Реалізація зазначених заходів дала можливість вивчити думку різних категорій 

користувачів стосовно якості та доступності статистичної інформації, побудови діалогу, 

зміцнення партнерських відносин та визначення шляхів поліпшення взаємодії. 

 

8. Надання відповідей на звернення громадян 
 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення 

громадян" та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Головним 

управлінням статистики проводилась робота щодо розгляду звернень громадян та 

вирішувались порушені ними питання.  

 За 2018 рік в органах державної статистики Вінницької області зареєстровано  

129 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшло – 61 заява, на 

особистому прийомі розглянуто – 68 звернень. 

 Серед звернень громадян 95,3% складали заяви (клопотання),  4,7% – пропозиції. 

 За результатами розгляду питання, зазначені у 95 (73,6%) зверненнях були 

вирішені позитивно, на 34 (26,4%) надано роз’яснення. 

 Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: надання 

статистичної інформації – 36 (27,9%),  надання роз’яснень щодо отримання інформації з 

Єдиного державного реєстру підприємств  та організацій України – 12 (9,3%), надання 

роз’яснень із  застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів) –  

1 (0,8%),  праця і заробітна плата – 39 (30,2%),  кадрові питання – 28 (21,7%), діяльність 

підприємств та установ – 13 (10,1%). 

  За звітний період до Головного управління статистики надійшло 10 звернень від 

громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 
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 Розгляд звернень від громадян  було здійснено у відповідності до визначених 

законодавством термінів. Повторних звернень  не надходило. 

 З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному 

управлінні статистики постійно діє „гаряча телефонна лінія” та ведеться облік 

повідомлень громадян. 

Щоквартально на інформаційному стенді та веб-сайті Головного управління 

статистики поновлювалась інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян. 

 

9. Інформаційне забезпечення моніторингу обласних та державних програм та   

    стратегій 
 

Головне управління статистики у Вінницькій області активно працює з обласними 

та державними програмами економічного і соціального розвитку Вінницької області та 

м.Вінниці, на виконання Розпоряджень і Доручень керівництва обласної державної 

адміністрації, рішень місцевих органів влади за результатами їхніх засідань колегій, нарад 

тощо.   

Результати державних статистичних спостережень використовувались для 

інформаційного забезпечення моніторингу обласних та державних програм, зокрема: 

– Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік; 

– Програми зайнятості населення до 2020 року; 

 – Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва м. Вінниці на 2017-2020 роки; 

 –  Регіональної програми розвитку малого та середнього  підприємництва на  

2018 рік; 

 – Обласної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання домашньому 

насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та попередження 

торгівлі людьми на період до 2021 року; 

 – Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, 

розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року; 

 – Програми  сприяння залученню інвестицій у м. Вінниці на 2018-2020 роки. 

 

ІІ. Розвиток людського капіталу 

 

1. Удосконалення системи управління персоналом 
  

 Станом на 01.01.2019 року система держстатистики Вінницької області об’єднує 

апарат Головного управління (керівництво, 4 управління, 13 відділів, сектор режимно-

секретної  роботи, сектор запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питань 

правової роботи та головний спеціаліст з питань захисту інформації), а також   15 відділів 

статистики у районах.  

 В цілому в органах держстатистики Вінницької області станом на 01 січня  

2019 року працювало 268 осіб.  

 Серед загальної кількості працюючих питома вага жінок залишилась на рівні 

попереднього  року, і  становить 91% (244 осіб), з них державних службовців -                      

жінок   94,5%.  Тобто, на державній службі працює лише 5,5% чоловіків. 

Статус державних службовців мали 201 особа, або 75 % від фактичної чисельності 

працівників Головного управління статистики, з яких 63 особи обіймають посади 

керівників та 138 - спеціалістів, що складає відповідно 31% і 69% від загальної кількості 

державних службовців. 

 Аналіз якісного складу всіх працівників Головного управління статистики за 

рівнем освіти показує, що у 2018 році  кількість працівників з вищою освітою ступеня 

магістра (спеціаліста) складає 223 особи  (83%). Кількість державних службовців 

керівного складу та спеціалістів з вищою освітою ступеня магістра (спеціаліста) складає 

196 осіб (97,5%). Із загальної чисельності державних службовців та працівників, які 

виконують функції з обслуговування, що мають вищу освіту 195 працівників, або 78%  
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мають відповідну освіту. Дві або більше вищі освіти мають 33 державних службовці 

(16,4% їх загальної чисельності), 9 державних службовців мають ступінь магістра 

державного управління. Два працівники продовжують навчатись у різних закладах освіти, 

зокрема 1 державний службовець – в аспірантурі Національної академії статистики, 

обліку та аудиту за спеціальністю «Статистика».  

       Проаналізувавши склад державних службовців органів державної статистики у 

Вінницькій області за стажем роботи, можна зробити висновок, що ця галузь є однією із 

найбільш стабільних в області. Так, 87% (175 осіб) усіх держслужбовців мають стаж 

роботи в системі більше 10 років, з них керівників – 62 осіб (98% із загальної чисельності 

усіх керівників), а понад 20 років –  майже 49%  державних службовців, в тому числі  62%  

керівників. 

           Аналіз вікового складу державних службовців Головного управління статистики 

свідчить про те, що  питома вага кількості молодих працівників віком до 35 років в 

загальній кількості державних службовців складає лише 10% тобто 20 осіб, а працівників 

віком від 46 до 55 років – 37,3%  (75 осіб). 

          Коефіцієнт плинності кадрів в цілому по  Головному управлінню статистики у 

 2018 році зменшився з 4,0% до 2,6%. Що стосується державних службовців Головного 

управління статистики, то коефіцієнт плинності кадрів в порівнянні з 2017 роком 

зменшився з 3,0% до 2,0%. Якщо у 2017 році плинність кадрів категорії керівників 

складала 4,8%, то у 2018 році  плинності кадрів у цій категорії посад не було. В категорії  

спеціалістів коефіцієнт плинності кадрів дещо збільшився, а саме, якщо у 2017 році він 

становив  2,1% , то у 2018 році – 3,6% .   

                    

2. Підготовка та навчання кадрів 
 

         Згідно з Законом України “Про державну службу”, відповідними указами 

Президента України, нормативними документами та рекомендаціями Нацдержслужби та 

Державної служби статистики України, Головним управлінням статистики в 2018 році 

здійснювались заходи по вдосконаленню процесу організації навчання кадрів, зокрема 

підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління статистики  

            Всього в Головному управлінні статистики у 2018 році підвищили рівень своєї  

кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних семінарів та шляхом 

самоосвіти 127 працівників, що складає 52% від загальної чисельності фактично 

працюючих державних службовців та працівників, які виконують функції з 

обслуговування. Зокрема, підвищили кваліфікацію з видачею відповідних документів 

(свідоцтв та сертифікатів) 55 державних службовців та 1 працівник, який виконує функції 

з обслуговування.  

         Згідно з Положенням про наставництво в органах державної статистики, 

затвердженого Наказом Державної служби статистики України від 30.12.2015 № 376, з  

метою забезпечення можливості фахового підвищення кваліфікації безпосередньо на 

робочому місці, протягом  2018 року наставництво було  застосовано до 3 нових 

працівників, які опанували програму Вступного навчального курсу. 

 

ІІІ. Інші аспекти діяльності Головного управління статистики 

 

1. Результати фінансової діяльності, використання коштів державного  

    бюджету та облік об’єктів нерухомого майна 
 

 У 2018 році фінансова діяльність Головного управління статистики здійснювалася 

за бюджетними програмами: 

 

– КПКВ 1207010 «Керівництво та управління у сфері статистики»; 

– КПКВ 1207030 «Обстеження умов життя домогосподарств». 
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Видатки державного бюджету у 2018 році для Головного управління статистики 

(з урахуванням змін) були затверджені в обсягах на суму 47 312,7 тис.грн, у тому числі 

видатки загального фонду складали 45 803,9 тис.грн та спеціального – 1 508,8 тис.грн, з 

яких 510,7 тис.грн становить плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю, 35,1 тис.грн – надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності, 850,0 тис.грн – плата за оренду майна бюджетних 

установ, 24,5 тис.грн – від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) та 88,5 тис.грн – субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.  

У порівнянні з 2017 роком видатки загального фонду державного бюджету були 

збільшені на 13 981,0 тис.грн, або 43,9%, на заробітну плату, оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв, капітальні видатки тощо. 

Співвідношення видатків загального фонду у 2018 році: 

– оплата праці та нарахування на неї – 96,15%; 

– оплата енергоносіїв – 2,56; 

– утримання органу державної статистики – 0,79% 

– обстеження умов життя домогосподарств – 0,5%. 

В умовах обмежених бюджетних видатків Головним управлінням статистики 

проводився моніторинг використання фінансових ресурсів та управління ними, за 

результатами якого були внесені зміни до кошторису установи, що дозволило забезпечити 

розрахунки в повному обсязі за спожиті енергоносії та комунальні послуги. 

Станом на 01.01.2019 на балансі Головного управління статистики обліковується 

22 об’єкти нерухомого майна загальною площею 17105,35 м2, з яких будівлі 

(адміністративні приміщення) становлять 11 об’єктів загальною площею 7744,35 м2. 

З метою ефективного використання державного майна, яке перебуває на балансі 

Головного управління статистики, протягом 2018 року згідно узгоджених пропозицій 

Держстату, інших органів, уповноважених управляти державним майном, було передано 

2 об’єкти нерухомого майна загальною площею 988,7 м2, зокрема: до сфери управління 

інших органів 1 об’єкт 577,8 м2, здійснено приватизацію 1 об’єкту площею 410,9 м2. Крім 

того, станом на 01.01.2019 передано в оренду 2411 м2 у відповідності до 43 укладених 

договорів оренди. 

 

2. Запобігання та протидія корупції 
 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових 

актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів на 2018 рік, в Головному 

управлінні статистики протягом 2018 року здійснювалися антикорупційні заходи з питань 

запобігання, виявлення, протидії проявам корупції та послаблення негативного впливу 

корупційних ризиків. 

У Головному управлінні статистики протягом звітного періоду постійно 

проводилась методично-роз’яснювальна робота серед державних службовців структурних 

та відокремлених підрозділів управління, зокрема, значну увагу було приділено 

«Роз’ясненням щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції» стосовно заходів фінансового контролю», методології оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності органів державної влади, спеціальним обмеженням щодо осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

методичним рекомендаціям з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави.  

Упродовж  звітного періоду  проводились системні заходи  профілактично-

роз’яснювального характеру з державними службовцями і посадовими особами 

управління, які спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

підвищення особистої відповідальності, дотримання вимог антикорупційного 
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законодавства, недопущення використання державними службовцями своїх повноважень 

в корисливих цілях.  

З цією метою, в  звітному періоді було проведено 23 семінари, 12 навчань,  

18 тренінгів, участь в яких взяло понад 517 державних службовців. 

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій на базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів 

області для підвищення рівня знань антикорупційного законодавства державних 

службовців управління, протягом 2018 року на навчання з питань запобігання корупції 

було направлено  48  державних службовців. 

Питання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства постійно 

виносились на засідання колегій. 

Сектором запобігання та виявлення корупції були здійснені організаційні заходи 

щодо забезпечення подання працівниками Головного управління статистики Е-Декрарацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 

2017 рік і станом на 01.04.2018 року, всі працівники (державні службовці категорії «Б» та   

«В» і посадові особи у складі 224 осіб) виконали свій обов’язок. 7 осіб, які припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 

дотримуючись вимог фінансового контролю Закону України  «Про запобігання корупції»,  

подали декларації  в електронній формі через офіційний  веб-сайт Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

Порушень в частині несвоєчасного подання або неподання працівниками 

Головного управління статистики Е-Декларацій не зафіксовано.    

На веб-сайті Головного управління статистики в рубриці «Запобігання проявам 

корупції» постійно розміщуються актуальні нормативно-правові акти антикорупційного 

законодавства, методичні, аналітичні матеріали, доступні у мережі Інтернет.  

 

 

 

Начальник Головного управління  

статистики у Вінницькій області                                                                              
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