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ЗВІТ 

про результати діяльності  

Головного управління статистики у Вінницькій області  

за 2017 рік 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

1. 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 територіальні органи 

державної статистики – відділи статистики у районах (далі ВС у районах), які є  його 

відокремленими підрозділами. 

 

Місія Головного управління статистики – реалізація державної політики у сфері 

розвитку національної статистики в регіоні.  

 

 Мета діяльності Головного управління статистики – надання неупередженої 

інформації щодо економічного і соціального розвитку Вінницької області. 

 

Основні документи, що регулюють діяльність Головного управління 

статистики: 

–  Закон України "Про державну статистику"; 

–  Положення про Головне управління статистики; 

–  Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року; 

–   План державних статистичних спостережень. 

2. Напрями діяльності Головного управління статистики 

 

Основні завдання, визначені у Положенні про Головне управління статистики  

(далі – Положення), згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на 

період до 2017 року та на виконання Плану державних статистичних спостережень на 

2017 рік, Головне управління статистики здійснювало за такими основними напрямами: 

– організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-

економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією у Вінницькій області 

та її районах; 

– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного 

доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи 

органів державної статистики; 

– установлення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку  з 

респондентами державних статистичних спостережень; 

– впровадження науково обґрунтованої статистичної методології, удосконалення 

звітно-статистичної документації та статистичної інфраструктури; 

– удосконалення та впровадження інформаційних технологій збирання, 

опрацювання й передачі статистичної інформації;  

 – удосконалення системи управління персоналом. 
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ІІ. Основні підсумки діяльності 

 

1. Організація та проведення державних статистичних спостережень 
 

У 2017 році колектив Головного управління статистики працював відповідно  

Комплексної програми роботи Головного управління статистики у Вінницькій області на 

2017 рік та згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2017 рік, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017р. №175-р, 

та на виконання Закону України «Про державну статистику». 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень у 2017 році Головне 

управління статистики  проводило 85 державних статистичних спостережень. Інформація 

збиралась за 99 формами статистичної і фінансової звітності та анкетами для проведення 

спеціально організованих статистичних спостережень 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  

 

У 2017 році органи державної статистики Вінницької області отримали від 

респондентів та опрацювали 264,1 тис. статистичних звітів. Було виконано  

447 статистичних робіт. За галузями статистики найбільшу кількість статистичних робіт 

виконано зі статистики сільського, лісового, рибного господарства та навколишнього 

середовища – 79 (18%); промисловості – 61 (14%); соціальної статистики – 50 (11%); 

транспорту та зв’язку 46 – (10%); внутрішньої торгівлі – 45 (10%). Всі роботи виконані 

якісно та вчасно передані на державний рівень, зауважень з  Держстату щодо якості їх 

виконання не було. 

 

2. Поширення інформації та комунікації 

 

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. 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Удосконалення інформаційного наповнення веб-сайту сприяло зростанню його 

популярності. Кількість відвідувань офіційного веб-сайту Головного управління 

статистики за 2017 рік становила більше 290 тис. 

Протягом 2017 року для користувачів статистичної інформації було підготовлено 

та розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління статистики 262 експрес-

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

статистики (82), статистики виробництва та послуг (72), статистики торгівлі та енергетики 

(55). Також, на обласному рівні було підготовлено та оприлюднено 172 статистичних 

бюлетеня (більше всього підготовлено бюлетенів із соціальної статистики – 51, 

статистики сільського господарства та навколишнього середовища – 35, статистики 

виробництва та послуг – 25). Відділами Головного управління статистики для 

користувачів статистичної інформації було оприлюднено 40 доповідей, найбільше 

доповідей підготовлено відділом публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи (32).   

У 2017 році було підготовлено 27 статистичних збірників («Внесення мінеральних, 

органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2017 року в 

сільськогосподарських підприємствах Вінницької області», «Фермерські господарства 

Вінниччини у 2016 році», «Сільське господарство Вінниччини», «Торгівля Вінницької 

області»,  «Житлове та соціально-культурне будівництво на Вінниччині», «Інвестиції та 

будівельна діяльність на Вінниччині», «Діяльність суб’єктів господарювання 

Вінниччини», «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва  

Вінниччини», «Розвиток освіти на Вінниччині у 2016 році», «Жінки і чоловіки на 

Вінниччині», «Туризм на Вінниччині», «Соціальний рівень життя населення», 

«Економічна активність населення області у 2016 році»,  «Праця Вінниччини у 2016 році»,  

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємств області у 2016 році», «Паливно-

енергетичні ресурси області у 2016 році», «Торгівля Вінницької області у 2016 році», 

«Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Вінницької області», 

«Соціально-економічне становище домогосподарств Вінницької області у 2016 році», 

«Населення Вінниччини», «Розподіл постійного населення Вінницької області за статтю 

та віком», «Вінниччина в цифрах за 2016 рік», «Доходи та витрати населення Вінницької 

області», «Місце Вінницької області в економіці України», «Валовий регіональний 

продукт, випуск та валова додана вартість у Вінницькій області», «Статистичний 

щорічник Вінниччини за 2016 рік», «Регіони Вінницької області»). Окрім того, для 

користувачів статистичної інформації підготовлено 39 буклетів, 12 інфографік різної 

тематики, довідник «Промислові підприємства Вінницької області», каталог статистичних 

публікацій на 2018 рік. На офіційному веб-сайті Головного управління статистики у 

розділі «Статистична інформація» було розміщено 541 статистичний матеріал. 

У 2017 році органи державної статистики Вінницької області плідно взаємодіяли із 

засобами масової інформації області (далі – ЗМІ).  

Найбільш тісно Головне управління статистики співпрацювало з такими обласними 

та районними  ЗМІ:  газетами «Трудова слава», «Слово Придністров`я», «Томашпільський 

вісник», «Колос», «Шаргородщина»; Вінницькою обласною телерадіокомпанією 

«ВІНТЕРА», радіокомпанією "Місто над Бугом", ТРК «Новини Крижопілля», 

Хмільницьким районним радіомовленням; із департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації; з  

інформаційними сайтами РДА в Крижопільському, Томашпільському, Тростянецькому та 

Хмільницькому районах; з електронними ЗМІ: «VINBAZAR», «VLASNO», «Вінниця OK», 

«ВІННИЦЯ. Info»,  «Like.News», «depo ВІННИЦЯ», «Моя Вінниця», «V DAILY», 

«РЕАЛ», «20 хвилин». 

За 2017 рік у  ЗМІ було оприлюднено 485  інформаційних повідомлень з окремих 

актуальних питань. Працівники органів державної статистики Вінницької області 95 разів 

виступали на радіо з інформаційними повідомленнями. За участю ЗМІ було проведено  

2 круглих столи на теми: «Соціально-економічне становище Вінницької області у 2016 

році та місце області серед регіонів України» та «Основні показники соціально-

економічного розвитку м.Вінниці та окремих міст-обласних центрів». 
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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», «ЄДРПОУ»,  

«Доступ до публічної інформації» та ін. 

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

визначеного законом терміну, з метою забезпечення права на отримання публічної 

інформації протягом 2017 року Головним управлінням статистики було опрацьовано та 

надано відповідей на 243 запити. Запити на адресу органів  державної  статистики 

Вінницької області надходили від громадян (57), юридичних осіб (139), засобів масової 

інформації (2) та громадських організацій (45). 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України "Про звернення 

громадян" та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 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 2017 рік в органах державної статистики Вінницької області було зареєстровано  

175 звернень від громадян. Із них від громадян поштою надійшло  117 заяв, на особистому 

прийомі розглянуто 55 звернень, від місцевих органів  державної влади  надійшло  

3 звернення. 

 Серед звернень громадян 96,6% складали заяви (клопотання),  3,4% – пропозиції. 

 За результатами розгляду питання, зазначені у 154 (88,0%) зверненнях були 

вирішені позитивно, на 21 (12,0%) звернення  надано роз’яснення. 

 Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: надання 

статистичної інформації – 42 (24,0%),  інформація з Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України – 10 (5,7%), надання роз’яснень з питань застосування 

статистичної методології – 1 (0,6%),  праця і заробітна плата – 79 (45,1%),  кадрові 

питання – 43 (24,6%). 

  За звітний період до Головного управління статистики надійшло 10 звернень від 

громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.  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. 

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян розміщена на 

інформаційному стенді та на веб-сайті Головного управління статистики. 

У рамках вивчення потреб користувачів та з метою надання роз’яснень стосовно 

методології та організації проведення державних статистичних спостережень, формування 

та використання статистичних показників, популяризації статистичної продукції тощо, у 

2017 році проведено 16 круглих столів, підготовлено 248 матеріалів рекламного та 

інформаційного характеру та надано 11 листів роз’яснювального характеру. Крім цього, 

Головним управлінням статистики було проведено самостійно 6 анкетних опитувань 

користувачів статистичної інформації зі статистики: населення та міграції, внутрішньої 

торгівлі, туризму, споживчих цін та багатогалузевої статистики. Спільно з Держстатом 

проведено 4 анкетних опитування користувачів. У ході проведення анкетних опитувань 

було опитано 124 користувача, у тому числі на районному рівні – 22. Повідомлення про 

результати анкетних опитувань розміщувались на веб-сайтах  Головного управління 

статистики та Держстату. 63 користувачам статистичної інформації були надіслані 

повідомлення про результати їх анкетних опитувань.   
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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. 

 

3. Взаємодія 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 2017 році анкетне 

опитування було проведено за 17 формами державних статистичних спостережень. За 

результатами опитування 180 респондентів, пропозиції щодо удосконалення звітно-

статистичної документації відповідних державних статистичних спостережень направлено 

на державний рівень.  

  На виконання наказу Держкомстату України від 08.07.2010р. № 261 «Про 

забезпечення функціонування системи електронної звітності в органах державної 

статистики» в Головному управлінні статистики виконуються роботи з впровадження 

системи електронної звітності, що дозволяє спростити процедуру та підвищити 

оперативність подання статистичної та фінансової звітності. За результатами діяльності по 

впровадженню системи електронної звітності в органах державної статистики Вінницької 

області у 2017 році до Головного управління надійшло 91,8 тис. електронних 

статистичних звітів, що склало 60,5% від загальної кількості фактично прийнятих 

статистичних звітів. Під час подання електронної звітності респонденти  використовують 

програмні продукти М.Е. Dос, Арт-звіт, iFin, 1-С, Соната, Приват24 та автоматизовану 

систему «Єдине вікно подання електронної звітності». 

Протягом 2017 року Головне управління статистики продовжувало практику 

прийому звітів за принципом «Єдиного вікна», метою якого є посилення взаємодії органів 

державної статистики з респондентами та встановлення з ними партнерських відносин. 

У 2017 році до «Єдиного вікна» Головного управління статистики надійшло   

98,5 тис. статистичних звітів від 15,7 тис. респондентів. 

Прийом звітів за принципом «Єдиного вікна» дозволив респондентам подавати 

звіти пакетом, що значно зменшує витрати їх часу. 

В рамках встановлення партнерських відносин із респондентами та забезпечення 

достовірності первинних статистичних даних органами державної статистики області 

широко практикується проведення нарад і семінарів із питань обліку та звітності, надання 

консультацій стосовно методології складання державної статистичної звітності, 

підготовка оглядових листів за результатами проведення державних статистичних 

спостережень тощо. 

Управліннями (відділами) Головного управління статистики та його 

відокремленими підрозділами було проведено 104 наради з респондентами державних 

статистичних спостережень з питань методології та заповнення форм державної 

статистичної і фінансової звітності. З числа усіх проведених нарад з респондентами 

державних статистичних спостережень 99 – це інструктивні наради з питань 

запровадження нових/унесення змін до чинних державних статистичних спостережень. 

Протягом 2017 року було здійснено 38 заходів з надання допомоги (консультативної 

підтримки) респондентам щодо проведення державних статистичних спостережень з 

безпосередніх відвідувань респондентів працівниками органів державної статистики 

Вінницької області. 

Працівники Головного управління статистики прийняли участь у 40 нарадах з 

респондентами, проведеними іншими службами області, а саме: Головним управлінням 

юстиції у Вінницькій області, Центром ліцензування закладів освіти (з працівниками 

закладів освіти), Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 

Вінницької ОДА, Вінницьким відокремленим підрозділом установи «Центр розвитку 

місцевого самоврядування», Вінницькою міською радою, райдержадміністраціями. 
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Респондентам державних статистичних спостережень протягом  

2017 року було надіслано 11222 листа, з яких: 11179 – повідомлень (нагадувань, 

відповідей) респондентам про участь у державних статистичних спостереженнях та  

43 інструктивних та методичних листа, що вміщують пояснення стосовно методології 

проведення державних статистичних спостережень та відповідного статистичного 

інструментарію. 

За результатами проведення державних статистичних спостережень управліннями 

(відділами) статистики Головного управління статистики та його відокремленими 

підрозділами за 2017 рік підготовлено 617 оглядових листів респондентам. Із числа всіх 

оглядових листів для респондентів державних статистичних спостережень, листи, що 

містили інформацію "зворотного зв'язку", були відправлені 477 респондентам. 
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 4 анкетних опитувань респондентів, за 

результатами яких отримано й опрацьовано 144 анкети. Анкетні опитування респондентів 

проводились по статистичних формах: №1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про 

адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної 

відповідальності», №29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських 

культур, плодів, ягід та винограду", №29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду", №2-тп (повітря) «Звіт про 

охорону атмосферного повітря». 

 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. Розвиток інформаційних технологій 

 
Протягом 2017 року Головне управління статистики прийнято участь у проведенні 

дослідних експлуатацій програмного забезпечення комплексів електронної обробки 

інформації за 4 статистичними роботами (ф. № ІНН (один раз на два роки) “Обстеження 

інноваційної діяльності підприємства за період 2014-2016рр.”, програмне забезпечення 

для введення звітів на районному рівні за ф.ф. № 11-мтп (річна), № 4-сг (річна), № 37-сг 

(місячна). 

Головне управління статистики продовжує виконання робіт з впровадження 

Інтегрованої системи статистичної інформації в діяльність органів державної статистики 

області, а саме: у 2017 року здійснено промислову експлуатацію за статистичними 

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

юридичних осіб), № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (для фізичних осіб), №6-сільрада 

(річна), у III кварталі 2017 року було проведено апробацію промислової експлуатації 

форми № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива" за 2016 рік. 

 

5. 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 
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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 2017 рік; 

– Програми зайнятості населення до 2020 року; 

 – Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва м. Вінниці; 

 –  Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області до 

2020 року; 

 – Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 

до 2021 року. 

 

 

ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення 

 

1. Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання 

кадрів  

  
 Станом на 01.01.2018 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 01.01.2018 року 

працювало 272 особи при штаті 277 посад.  

          Серед загальної кількості працюючих питома вага жінок залишилась на рівні 

попереднього  року, і  становить 91% (247 осіб), з них державних службовців -                      

жінок 94 %.  

Статус державних службовців мали 199 осіб, або 73 % від фактичної чисельності 

працівників Головного управління статистики, з яких 61 особа обіймає 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 2017 році  кількість працівників з вищою освітою ступеня 

магістра (спеціаліста) складає 223 особи (82%). Кількість державних службовців керівного 

складу та спеціалістів з вищою освітою ступеня магістра (спеціаліста) залишилась на тому 

ж рівні і складає 193 особи (97%). Із загальної чисельності державних службовців та 

працівників, які виконують функції з обслуговування, що мають вищу освіту 194 

працівники, або 75,5 %  мають відповідну освіту. Із загальної чисельності державних 

службовців, які займаються статистичною діяльністю, 13,8% мають статистичну освіту 

будь-якого освітньо-кваліфікаційного рівня. Дві або більше вищі освіти мають 32 

державних службовці (16,0 % їх загальної чисельності)  та 1 працівник, який виконує 

функції з обслуговування, 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, 86 % (171 особа) усіх держслужбовців мають стаж 

роботи в системі більше 10 років, з них керівників – 59 осіб (97 % із загальної чисельності 

усіх керівників), а понад 20 років -  майже 48 %  державних службовців, в тому числі      

64 %  керівників. 
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           Аналіз вікового складу державних службовців Головного управління статистики у 

Вінницькій області свідчить про те, що  питома вага кількості молодих працівників віком 

до 35 років в загальній кількості державних службовців складає лише 14 % тобто 27 осіб, 

а працівників віком від 46 до 55 років – 42% (84 особи). 

       Коефіцієнт плинності кадрів в цілому по Головному управлінню статистики у 

Вінницькій області у 2017 році зменшився з 6,7 % до 4,0 %. Що стосується державних 

службовців Головного управління статистики, то коефіцієнт плинності кадрів в 

порівнянні з 2016 роком зменшився з 4,2% до 3,0. У категорії керівників  за 2016 рік  

плинності кадрів не було, про те у 2017 році він складає 4,8 %. В категорії  спеціалістів 

коефіцієнт плинності кадрів значно зменшився, а саме, якщо у 2016 році він складав       

9,3 % , то у 2017 році -  2,1 % .   

            За сумлінне виконання своїх обов’язків, високі досягнення при виконанні завдань, 

покладених на органи державної статистики та з нагоди святкування професійного свята – 

Дня працівників статистики 46 працівників Головного управління статистики у 

Вінницькій області були нагороджені урядовими та відомчими відзнаками. З них:  

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – 1 працівника, Грамотою Державної 

служби статистики –  1 працівника,  Подякою Державної служби статистики України –       

2 працівники,  медаллю «За відданість справі» – 2 працівники і  Почесною грамотою  

Центральної Ради профспілки ВПС працівників державної статистики –  1 працівника, 

Почесною грамотою Вінницької облдержадміністрації та обласної ради – 5 працівників, 

Вінницької міської ради – 2 працівники, Почесною грамотою департаменту 

співробітництва та регіонального розвитку – 13 працівників. Крім того, з нагоди ювілею 

Почесною грамотою Головного управління статистики нагороджено 9 працівників органів 

державної статистики Вінниччини.  

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

Президента України, нормативними документами та рекомендаціями Нацдержслужби та 

Державної служби статистики України, Головним управлінням статистики у Вінницькій 

області в 2017 році здійснювались заходи по вдосконаленню процесу організації навчання 

кадрів, зокрема підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління 

статистики у Вінницькій області.  

         Всього в Головному управлінні статистики у Вінницькій області у 2017 році 

підвищили рівень своєї  кваліфікації за програмами професійних, тематичних семінарів та 

шляхом самоосвіти 102 працівника, що складає 42 % від загальної чисельності фактично 

працюючих державних службовців та працівників, які виконують функції з 

обслуговування. Зокрема, підвищили кваліфікацію з видачею відповідних документів 

(свідоцтв та сертифікатів) 36 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 п. р. наставництво було  застосовано до 4 нових працівників, до 

2 працівників, які були переведені на вищі посади  та до 2 працівників, які перебували в 

довгострокових відпустках, зокрема, по догляду за дитиною і повернулися до виконання 

своїх обов’язків. 

2. Запобігання та протидія корупції 

 

У Головному управлінні статистики протягом звітного періоду  2017 року антикорупційні 

заходи здійснювалися відповідно до Плану заходів Головного управління статистики у 

Вінницькій області щодо запобігання корупції на 2017 рік, затвердженого начальником 

управління  3 січня 2017 року.  

Протягом поточного року постійно проводилась методично-роз’яснювальна робота серед 

державних службовців структурних та відокремлених підрозділів управління, зокрема, значну 

увагу приділено «Роз’ясненням щодо застосування окремих положень Закону України «Про 

запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», методології оцінювання 



 9 

корупційних ризиків у діяльності органів 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 або місцевого самоврядування, та прирівняних до 

них осіб, які були розміщено на мережевому диску для ознайомлення усіх працівників.  

Державним службовцям відокремлених підрозділів надіслано ряд вказівок, доведено до 

відома інформацію, що надсилалась з Держстату, а також надано консультації та роз’яснення 

згідно з нормативно-правовими актами Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Упровдож звітного періоду 2017 року проводились системні заходи  профілактично-

роз’яснювального характеру з державними службовцями і посадовими особами управління, які 

спрямовані на формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних діянь 

та інших видів правопорушень, підвищення особистої відповідальності, дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, недопущення використання державними службовцями своїх 

повноважень в корисливих цілях.   

Так, за 2017 рік  було проведено  79 семінарів,   63 заняття,  участь в яких взяло понад 

1123 співробітника управління. Для працівників відокремлених підрозділів консультативна 

допомога надавалась по телефону і засобами електронної пошти.     

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  2017 року 

на навчання з питань запобігання корупції було направлено 7 державних службовців. 

На виконання визначених Парламентом та Урядом завдань з підвищення рівня стандартів 

доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень 

та зобов’язань, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»  працівників органів 

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

організацій, за розпорядженням голови обласної державної адміністрації, затвердженим від 25 

жовтня 2017 року №739,  головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції 

приймав участь в проведеному семінарі-тренінгу і успішно пройшов підсумкове комплексне 

тестування. 

З метою реалізації заходів щодо запобігання та виявлення корупції, завідувач сектору 

запобігання та виявлення корупції приймала участь в роботі конкурсної комісії з відбору 

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Головному управлінні 

статистики. 

Питання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства постійно виносились 

на засідання колегій. 

           З метою надання допомоги щодо заповнення декларацій працівниками Головного 

управління статистики у Вінницькій  області, впродовж січня-березня 2017 року в кожному 

структурному підрозділі проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог та порядку заповнення 

декларацій електронної форми, а також забезпечення працівників відповідними методичними 

матеріалами.  

      Постійно протягом 2017 року з метою виявлення чинників, що можуть призвести до 

корупційних правопорушень проводилась робота щодо експертизи проектів нормативно-

правових актів локального характеру, організаційно-розпорядчих документів, договорів тощо, 

підготовлених структурними підрозділами Головного управління статистики у Вінницькій 

області. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління 

статистики підготовлено звіт за  2017 рік з відповідними заходами щодо їх усунення. 

                    На виконання доручення Голови Державної служби статистики України від 19.12.2016  

№24-4/47-16 та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 

№126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 

«Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», 

робочою групою було визначено  та  прийнято рішення про проведення оцінки корупційних 

ризиків в діяльності управління. 
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Наказом Головного управління статистики «Про утворення Комісії з оцінки корупційних 

ризиків» від 16.01.2017 №17  затверджено положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків 

у Головному управлінні статистики у Вінницькій області та утворено її постійний персональний 

склад у кількості одинадцяти осіб. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління 

статистики у Вінницькій області Комісією з оцінки корупційних ризиків підготовлено опис 

ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків 

корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо 

заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків та відповідно їх усунення 

з урахуванням пріоритетності завдань. 

       На веб-сайті Головного управління статистики у Вінницькій  області в рубриці 

«Запобігання проявам корупції» постійно розміщуються актуальні нормативно-правові акти 

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

Особлива увага приділялась вивченню питання запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів. Зокрема, на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в рубриці 

«Запобігання проявам корупції» опубліковано Методичні рекомендації з питань запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затверджені Рішенням  

Національного агентства з питань запобігання корупції № 2 від 14 липня 2016. 

Сектором запобігання та виявлення корупції були здійснені організаційні заходи щодо 

забезпечення подання співробітниками  Е-Декрарацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування та станом на 01.04.2017 року 208 осіб, а саме - 

державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи, які наділені посадовими 

повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-

господарських функції Головного управління статистики, 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. Водночас було проінформовано Національне агентство з питань 

запобігання та виявлення корупції по факту неподання декларації працівником, який звільнився 

в 2016 році. 

Із 27  осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави станом 

на 31.12.2016 року та були зобов’язанні подати декларації за період не охоплений раніше 

поданими деклараціями, подали 26 осіб.   

     Постійно проводиться робота щодо інформування працівників щодо необхідності 

подання повідомлення  про суттєвої зміни у майновому стані  та про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента у суб’єкта декларування, в порядку передбаченому 

статтею 52 «Додаткові заходи фінансового контролю» ЗУ «Про запобігання корупції». 

     Зобов’язання державних службовців Головного управління статистики  категорій «Б» та 

«В» невідкладно, але не пізніше десятиденного терміну з моменту відкриття суб’єктом 

декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, суттєвої 

зміни у майновому стані суб’єкта декларування, в порядку передбаченому статтею 52 

«Додаткові заходи фінансового контролю» ЗУ «Про запобігання корупції», було виконано та 

подано на сайт Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції Національне 

агентство з питань запобігання та виявлення корупції повідомленнями дванадцятьма 

державними службовцями Головного управління статистики. 

  Керівництвом Головного управління статистики проводяться системні заходи щодо 

посилення роботи, спрямованої на запобігання та протидію корупції в органах державної 

статистики, забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства.     
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3. Результати фінансової діяльності, використання коштів державного 

бюджету 

  
Діяльність Головного управління статистики у Вінницькій області у 2017 році 

здійснювалася відповідно до Плану державних статистичних спостережень, у межах 

затверджених кошторисних призначень та згідно із затвердженим штатним розписом.  

Відповідно до чинного законодавства, фінансова діяльність  Головного управління 

статистики у 2017 році здійснювалась за такими бюджетними програмами: 

КПКВ 1207010 «Керівництво та управління у сфері статистики» 

КПКВ 1207030 «Обстеження умов життя домогосподарств». 

Для здійснення функціональних повноважень органу державної статистики на   

2017 рік було затверджено видатків державного бюджету на суму 33 339,6 тис.грн., з  яких  

31 822,8 тис.грн. – по загальному фонду,  1 516,8 тис.грн. – по спеціальному фонду, у тому 

числі субвенція – 108,5 тис.грн.  

Станом на 31.12.2017 року дебіторська та кредиторська заборгованості по установі 

відсутні.  

Протягом 2017 року Головне управління статистики не здійснювало депозитних 

операцій та операцій в іноземній валюті, не використовувало іноземних грантів. 

 

 

 

 

Начальник Головного управління  

 статистики у Вінницькій області                                                                              
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