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Про Головне управління статистики у Вінницькій області
Головне управління статистики у Вінницькій області (далі – ГУС у
Вінницькій області) є територіальним органом Державної служби статистики
України (Держстат), яке в межах наданих повноважень здійснює реалізацію
державної політики у сфері статистики у регіоні.
ГУС у Вінницькій області підпорядковане Держстату, є юридичною
особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів
державної статистики.
У своїй діяльності ГУС у Вінницькій області керується Конституцією
та законами України, указами Президента України й актами Кабінету
Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й
дорученнями Голови Держстату, Програмою розвитку державної статистики
до 2023 року, Положенням про Головне управління статистики у Вінницькій
області, Планом державних статистичних спостережень та Технологічною
програмою державних статистичних спостережень.
Місія Головного управління статистики у Вінницькій області –
реалізація державної політики у сфері статистики у Вінницькій області з
метою забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та
суспільства всебічною та об`єктивною статистичною інформацією.
ГУС у Вінницькій області забезпечує збір, оброблення та
оприлюднення статистичної інформації щодо соціальних та економічних
тенденцій у суспільстві.
Розроблення та поширення інформації повинно відповідати
міжнародним стандартам.
Це означає, що статистичні дані є зіставленими та методологічно
обґрунтованими.
І. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
1. Організація і проведення державних статистичних спостережень
Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на
2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
09.10.2020 № 1257-р, та на виконання Технологічної програми державних
статистичних спостережень ГУС у Вінницької області на 2020 рік,
затвердженої наказом ГУС від 24.11.2020 № 101, ГУС у Вінницькій області
було проведено 72 державних статистичних спостереження, в рамках яких
збирались та опрацьовувались дані за 103 формами статистичної, фінансової
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звітності і анкетами для проведення спеціально організованих статистичних
спостережень. Усі роботи виконані у визначені терміни.
Всього у 2020 році ГУС у Вінницькій області зібрано та опрацьовано
358,0 тис. первинних звітів, з них 53,1% – статистичні та фінансові звіти,
31,7% – актові записи цивільного стану та відомості реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання, 13,7% – анкети вибіркових обстежень
населення (домогосподарств), 1,5% – бланки реєстрації цін на споживчі
товари (послуги).
2. Всеукраїнський перепис населення
На виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис
населення» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.04.2008
№ 581-р «Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення»
(зі змінами) у 2020 році продовжено виконання комплексу підготовчих
заходів до проведення у Вінницькій області Всеукраїнського перепису
населення (далі – ВПН). Зокрема:
– проінформовано керівників районних органів виконавчої влади та
голів міських/селищних рад про хід виконання підготовчих робіт до ВПН та
стан адресного господарства міських населених пунктів області. На їх адресу
направлено 84 інформаційних листи;
– здійснено повторні перевірки стану адресного господарства у
43 міських населених пунктах області. Про результати перевірок
проінформовано голів територіальних громад;
– зібрано та опрацьовано інформацію, стосовно встановлення та
затвердження меж, переліку вулиць, провулків тощо, номерів будинків, по
47 міських та 22 великих сільських населених пунктах області;
– виконано роботи по актуалізації даних 97 наборів електронних
цифрових карт, виготовлених для забезпечення проведення ВПН. Подано
46 268 заявок для усунення наявних помилок в картографічному матеріалі;
– виконано роботи по наповненню Довідника адрес по 1434 сільських
населених пунктах області із населенням менше 2800 осіб;
– забезпечено щоквартальний збір та узагальнення даних щодо стану
адресного господарства міських населених пунктів, кількості ліжко-місць,
розміщених в установах з рухомим складом населення, та кількості
мешканців, постійно проживаючих в інституційних установах.
3. Удосконалення статистичної методології
З метою подальшого удосконалення методології збирання та обробки
статистичної інформації, покращення організації державних статистичних
спостережень, оптимізації їх кількості, підвищення якості статистичних
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даних та адаптації національних методологічних засад статистики до вимог
міжнародних та європейських стандартів ГУС у Вінницькій області брало
активну участь у роботах, пов’язаних із здійсненням щорічної інвентаризації
державних статистичних спостережень, зокрема, у 2020 році до Держстату
було надано 17 пропозицій та зауважень з удосконалення 8 державних
статистичних спостережень (зі статистики діяльності підприємств, основних
засобів, капітальних інвестицій, внутрішньої торгівлі, транспорту,
навколишнього середовища, зовнішньої торгівлі товарами та послугами).
Упродовж 2020 року ГУС у Вінницькій області було проведено
апробацію 6 проєктів звітно-статистичної документації (за формами
№№ 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»,
2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність та рух необоротних активів,
амортизацію та капітальні інвестиції», 2-інвестиції (квартальна) «Звіт про
капітальні інвестиції», 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати
праці», ІНН (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності
підприємства за період 2018–2020 років», 1-ІКТ (річна) «Використання
інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2021 році». До
участі в апробації було залучено 21 підприємство Вінницької області.
4. Розвиток інформаційних технологій
Основними напрямами розвитку інформаційних технологій у 2020 році
в ГУС у Вінницькій області були:
– удосконалення системи електронної звітності;
– подальше переведення форм державних статистичних спостережень
до промислової експлуатації в Інтегрованій системі статистичної інформації
(далі – ІССІ);
– оновлення програмного забезпечення комплексів електронної
обробки інформації (далі – КЕОІ);
– забезпечення функціонування системи електронного документообігу
органів державної статистики;
–
оптимізація комп’ютерної мережі з врахуванням вимог
законодавства у сфері кіберзахисту та захисту інформації;
–
підтримка функціонування та удосконалення офіційного вебсайту
ГУС у Вінницькій області.
У звітному році продовжено впровадження в промислову експлуатацію
сервісу для електронного звітування «Кабінет респондента», що дозволяє
респондентам безоплатно в онлайн-режимі звітувати до органів державної
статистики (від респондентів надійшли звіти за 57 формами державних
статистичних спостережень).
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Крім цього, ГУС у Вінницькій області з метою удосконалення
Адміністративної частини програмного забезпечення «Кабінет респондента»
прийняло участь у:
– дослідній експлуатації функціоналу «Подача звіту через
адмінчастину», де реалізовано введення звітів, поданих респондентами на
паперових носіях, з можливістю їх вивантаження в електронному вигляді для
подальшої обробки, за 50 формами державних статистичних спостережень з
формуванням відповідних протоколів тестування, зауважень та пропозицій;
– тестуванні зручності та працездатності нового функціоналу збирання
даних за формами 1-УЖД (форма державного статистичного вибіркового
обстеження умов життя домогосподарств «Контрольна картка складу
домогосподарства»), 2-УЖД (форма державного статистичного вибіркового
обстеження умов життя домогосподарств «Запитальник основного
інтерв’ю»).
Продовжувались роботи щодо переведення форм державних
статистичних спостережень в промислову експлуатацію в ІССІ. Загалом, у
2020 році в ІССІ оброблялись дані за 28 формами державних статистичних
спостережень. Прийнято участь у тестових випробуваннях за двома формами
державних статистичних спостережень: № 51-авто (місячна) «Діяльність
підприємств наземного транспорту», № 21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію
продукції сільського господарства».
Також, ГУС у Вінницькій області провело п’ять дослідних
експлуатацій програмного забезпечення КЕОІ за формами: "Міжгалузева
статистика" (Підприємництво) двічі, №1-ПВ (місячна, квартальна) «Звіт з
праці», №51-пас (2 рази на рік) "Обстеження фізичної особи-підприємця,
який здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті") та «Природний
рух населення» (місячна).
Забезпечено функціонування в ГУС у Вінницькій області системи
електронного документообігу органів державної статистики, виконано
роботи по налаштуванню оновленої версії системи та підключенню до
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Станом на
01.01.2021р. до системи електронного документообігу органів державної
статистики підключено 70% робочих місць працівників ГУС у Вінницькій
області.
Здійснено
ряд
заходів
щодо
оптимізації
інформаційнотелекомунікаційної системи ГУС у Вінницькій області з врахуванням вимог
законодавства у сфері кіберзахисту, посилено контроль за дотриманням
працівниками установи основних правил кібергігієни та внутрішніх правил
поводження з інформаційно-телекомунікаційною системою, затверджених
наказом Держстату від 16.03.2020 №104.
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II. ВЗАЄМОДІЯ З КОРИСТУВАЧАМИ ТА РЕСПОНДЕНТАМИ
1. Взаємообмін інформаційними ресурсами
Для проведення державних статистичних спостережень ГУС у
Вінницькій області отримувало адміністративні дані за 2 угодами щодо
взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом та Вінницькою
обласною державною адміністрацією і ПАТ «Укрзалізниця».
Впродовж 2020 року, для здійснення розрахунків статистичних
показників та підготовки статистичних продуктів, ГУС у Вінницькій області
отримувало інформацію від департаментів міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку; агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів; соціальної та молодіжної політики; житлово-комунального
господарства; освіти і науки та управлінь дорожнього господарства, культури
і мистецтв, фізичної культури і спорту Вінницької обласної державної
адміністрації, а також від Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області, Вінницької обласної прокуратури, Територіального
управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області,
Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області,
Головного управління ветеринарної медицини у Вінницькій області,
Вінницького обласного центру зайнятості.
2. Зміцнення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку з
респондентами державних статистичних спостережень
Для зміцнення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку з
респондентами державних статистичних спостережень та забезпечення
достовірності первинних статистичних даних, ГУС у Вінницькій області
впродовж звітного року продовжувало проведення нарад і семінарів для
респондентів із питань обліку та звітності, надання консультацій стосовно
методології складання державної статистичної звітності, підготовку
оглядових листів за результатами проведення державних статистичних
спостережень тощо. У 2020 році працівниками ГУС у Вінницькій області
було проведено 6 інструктивних нарад з респондентами з питань
запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних
спостережень. Графік проведення нарад було розміщено на офіційному
вебсайті ГУС у Вінницькій області.
За рік респондентам направлено 4693 листа:
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– повідомлень (нагадувань) про участь у державних статистичних
спостереженнях (організаційного характеру) – 3217;
– інструктивних та методичних листів з питань запровадження
нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень – 12;
– листів за результатами проведення державних статистичних
спостережень (включно із тими, що містять інформацію «зворотного
зв’язку») – 1464.
Взаємодія з респондентами державних статистичних спостережень
відбувалась, також, через вебсайт ГУС у Вінницькій області, на якому
забезпечено:
– функціонування сервісів «До уваги респондентів», «Інформація для
респондентів», що містить довідково-методологічну інформацію, терміни
подання звітності;
– надання відповідей на запити респондентів в онлайн-режимі
(впродовж 2020 року надано 36 відповідей).
У зв’язку із запровадженням карантину відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у 2020 році респонденти подавали
статистичну та фінансову звітність до ГУС у Вінницькій області:
– в електронному вигляді за допомогою відповідних сервісів для
подання електронної звітності;
– засобами телефонного зв’язку, у вигляді сканкопій звітів,
направлених на електронну пошту, фотокопій звітів на месенджери Vіber,
Тelegram з обов’язковим офіційним підтвердженням після відміни карантину.
3. Звітне навантаження
Одним з пріоритетних завдань органів державної статистики – є
зменшення звітного навантаження на респондентів.
З цією метою Держстат щороку здійснює оцінку звітного навантаження
на респондентів, відповідно до Методики здійснення моніторингу участі
респондентів у державних статистичних спостережень,
затвердженої
наказом Держстату від 14.05.2013 № 149, ГУС у Вінницькій області у
2020 році прийняло участь у анкетному опитуванні щодо оцінки звітного
навантаження на респондентів, яке проводилось за 31 формою державних
статистичних спостережень. В анкетному опитуванні приймали участь
306 респондентів. Результати проведеного опитування були надіслані в
Держстат.
Упродовж 2020 року ГУС у Вінницькій області виконувало роботи з
подальшого впровадження та розвитку системи електронної звітності, що
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дозволило спростити процедуру та підвищити оперативність подання
респондентами статистичної та фінансової звітності.
Загальна кількість респондентів, які прозвітували та звіти яких
прийняті для подальшої обробки становила 10536 підприємств, з них в
електронному вигляді прозвітувало 7802 респондента (74,1% від загальної
кількості респондентів).
За результатами впровадження системи електронної звітності в органах
державної статистики Вінницької області до ГУС у Вінницькій області у
2020 році надійшло 118,9 тис. електронних звітів за 72 формами державних
статистичних спостережень (без урахування обстежень домогосподарств), що
склало 89,8% від загальної кількості фактично прийнятих статистичних
звітів.
Також, впродовж 2020 року респонденти мали змогу здійснювати
подання фінансової звітності в електронному вигляді за допомогою
спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення "Єдине вікно
подання електронної звітності", яке дозволяє респонденту одночасно
звітувати до органів державної статистики та Державної фіскальної служби.
4. Відкритість і доступність статистичної інформації
Основним джерелом поширення інформації є офіційний вебсайт ГУС у
Вінницькій області (http://www.vn.ukrstat.gov.ua). Протягом 2020 року
зафіксовано 315 тис. відвідувань (хітів) сайту.
Для інформування та підвищення рівня обізнаності користувачів щодо
статистичних продуктів, які готуються та поширюються ГУС у Вінницькій
області, та тематики і термінів їх оприлюднення, на головній сторінці
вебсайту щомісячно розміщується анонс оприлюднення інформації, а також
річний календар оновлення матеріалів вебсайту та Каталог статистичних
публікацій.
На цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі впродовж року у
розділах «Статистична інформація» та «Експрес-випуски» оприлюднено
901 інформаційний матеріал.
Крім того, на вебсайті розміщується широкий спектр інформації щодо
діяльності ГУС у Вінницькій області (Положення, плани, графіки, звіти про
діяльність, порядок доступу до публічної інформації, надання відомостей з
ЄДРПОУ тощо).
Поширення інформації
Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації в
регіоні у 2020 році ГУС у Вінницькій області було підготовлено:
– 24 статистичних збірники;
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– 156 статистичних бюлетенів;
– 41 доповідь;
– 30 буклетів.
З метою подання великого обсягу різної інформації в організованому і
зручному для сприйняття вигляді статистичні дані представлялись у вигляді
інформаційної графіки. Так, протягом 2020 року у рубриці «Інфографіка»
оприлюднено 37 відповідних матеріалів за напрямками: публікації,
тематична інфографіка та до святкових дат.
Крім того, результати державних статистичних спостережень
використовувались для інформаційного забезпечення моніторингу обласних
та державних програм, зокрема:
– Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на
2020 рік;
– Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва м. Вінниці на 2017-2020 роки;
– Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької
області на період до 2020 року;
– 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.
З метою інформаційного забезпечення виконання Програми
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік та
завдяки підтримці Вінницької обласної державної адміністрації та обласної
Ради, ГУС у Вінницькій області було надано додаткових статистичних робіт,
не передбачених Планом державних статистичних спостережень на 2020 рік,
на суму 88,1 тис.грн в кількості – 2195 одиниць статистичних продуктів
(статистичні видання, аналітичні довідки тощо).
Також, ГУС у Вінницькій області тісно співпрацювало з Вінницькою
міською об’єднаною територіальною громадою, міськими та районними
радами, райдержадміністраціями Вінницької області. Впродовж 2020 року на
виконання «Програми економічного і соціального розвитку Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» департаментам
економіки і інвестицій, фінансів Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади було надано додаткових статистичних робіт на суму
14,8 тис.грн в кількості – 214 одиниць. Міським та районним радам,
райдержадміністраціям Вінницької області протягом звітного року надано
додаткових статистичних робіт на суму 108,5 тис.грн в кількості –
1105 одиниць.

Звіт про результати діяльності за 2020 рік
10

5. Статистика в смартфоні
З метою вдосконалення зручності доступу користувачів до
офіційної статистичної інформації Держстат розробив мобільний
додаток «Статистика в смартфоні», в тестуванні якого приймали участь
працівники ГУС у Вінницькій області.
Двомовний (українська та англійська) додаток, має зручний інтерфейс і
надає можливість оперативно отримувати офіційну державну статистичну
інформацію з наборів даних Держстату, розміщених на Єдиному державному
вебпорталі відкритих даних data.gov.ua.
Офіційна державна статистична інформація згрупована за темами
(ВВП, населення, ринок праці, ціни, промисловість, сільське господарство,
будівництво, транспорт, торгівля та інші), які відображаються в головному
меню. Простий інтерфейс дозволяє швидко візуалізувати обрану інформацію.
Про зручності використання мобільного додатку «Статистика в
смартфоні» користувачів статистичної інформації інформували в листах –
відповідях на запити.
Також, відповідне повідомлення розміщено на головній сторінці
вебсайту ГУС у Вінницькій області.
6. Доступ до публічної інформації
З метою забезпечення права громадян на отримання публічної
інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» протягом 2020 року ГУС у Вінницькій області було опрацьовано
та надано відповіді на 151 запит. Запити на адресу ГУС у Вінницькій області
надходили від юридичних осіб (83), від фізичних осіб (53), від громадських
організацій (12) та засобів масової інформації (3). На всі запити відповіді
надані у визначений чинним законодавством термін.
Крім того за результатами діяльності з цього напрямку щомісячно
складався звіт та розміщувався на вебсайті ГУС у Вінницькій області.
7. Проведення анкетних опитувань користувачів
З метою визначення та задоволення потреб користувачів у
статистичних даних у 2020 році ГУС у Вінницькій області було проведено
самостійно 2 анкетних опитування користувачів зі статистики діяльності
підприємств та 17 опитувань – спільно з Держстатом, зокрема зі статистики:
ринку праці, енергетики, населення, внутрішньої та зовнішньої торгівлі,
сільського, лісового та рибного господарства, обстежень умов життя
домогосподарств, освіти, будівництва, капітальних інвестицій, туризму. До
анкетних опитувань було залучено 110 користувачів. Результати анкетних
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опитувань були розміщені на вебсайті ГУС у Вінницькій області (розділ
«Анкетні опитування»).

8. Комунікаційні заходи
Для зміцнення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку з
ключовими користувачами статистичної інформації, впродовж 2020 року
ГУС у Вінницькій області було проведено одну інтернет-конференцію,
5 семінарів та 16 круглих столів (зі статистики промисловості, діяльності
підприємств, капітальних інвестицій, внутрішньої торгівлі, цін, сільського
господарства, праці, зовнішньої торгівлі товарами, з питань поширення
статистичної інформації в суспільстві).
В заходах приймали участь представники органів державної влади
департаментів міжнародного співробітництва та регіонального розвитку;
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів; молодіжної та
соціальної політики Вінницької облдержадміністрації, економіки та
інвестицій Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та
Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області,
управління Держпраці у Вінницькій області.
Крім цього, була проведена значна робота з висвітлення результатів
проведених державних статистичних спостережень у засобах масової
інформації (далі – ЗМІ). Впродовж 2020 року були направлені в редакції
друкованих та інтернет-видань, а також розміщені у розділі вебсайту
«Інформація для ЗМІ» повідомлення про соціально-економічне становище
Вінницької області (12) та міста Вінниці (12), 237 прес-випусків з
різноманітної тематики.
Працівники ГУС у Вінницькій області 70 раз виступали на радіо та
телебаченні з інформаційними повідомленнями. З представниками ЗМІ був
проведений круглий стіл «Соціально-економічне становище Вінницької
області у І півріччі 2020 року та місце серед регіонів України».
Інформація ГУС у Вінницькій області найчастіше публікувалася в
інтернет-виданнях: На Парижі, Vежа, Vinnytsia Press Point, Вінницька хвиля,
Vinnytsia.today, Бізнес Вінниці.
9. Звернення громадян
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
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державної влади та органів місцевого самоврядування” ГУС у Вінницькій
області проводилась робота щодо розгляду звернень громадян та
вирішувались порушені громадянами питання.
За 2020 рік в ГУС у Вінницькій області зареєстровано 59 звернень від
громадян. Із них від громадян поштою надійшла – 51 заява, на особистому
прийомі розглянуто – 8 звернень.
За результатами розгляду питання, зазначені у 57 (96,6%) зверненнях
були вирішені позитивно, на 2 (3,4%) надано роз’яснення.
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались:
надання статистичної інформації – 8 (13,6%), надання роз’яснень щодо
отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України – 2 (3,4%), праця і заробітна плата – 23 (38,9%), кадрові
питання – 24 (40,7%), діяльність підприємств та установ – 2 ( 3,4%).
ІII. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЕЙ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
На виконання Указу Президента України від 30.09.2019 № 722/2019
«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» Головним
управлінням статистики у Вінницькій області у 2020 році в рамках
виконання Держстатом розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.08.2019 №686-р «Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей
сталого розвитку у 2020 році», в межах своїх повноважень, прийнято участь
у забезпеченні Держстатом моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку
(далі – ЦСР). Зокрема, на вебсайті ГУС у Вінницькій області оприлюднено
окремі індикатори ЦСР (показники «кількість зайнятих працівників у
суб’єктів середнього та малого підприємництва за видами економічної
діяльності», «обсяг перевезених вантажів за видами транспорту», «кількість
перевезених пасажирів за видами транспорту», «питома вага дослідників із
науковим ступенем віком до 40 років, у загальній кількості дослідників віком
до 40 років»).
IV. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
1. Кадровий склад державних службовців та освітній рівень
персоналу
1) Штатна чисельність
Станом на 01 січня 2021 року в ГУС у Вінницькій області працювало
202 особи при штаті 210 посад.
Статус державних службовців мали 139 осіб, або 69 % від фактичної
чисельності працівників ГУС у Вінницькій області, з яких 36 осіб обіймають
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посади керівників та 103 - спеціалістів, що складає відповідно 26 % і 74 % від
загальної кількості державних службовців.
В звітному періоді прийнято на роботу 4 нових працівники. З них
2 працівники, які здійснюють функції з обслуговування та 2 робітники. У
ГУС у Вінницькій області протягом звітного періоду було звільнено
15 працівників, з яких 11 державних службовців. Із числа звільнених
державних службовців 3 особи, які займали керівні посади та 8 осіб спеціалістів.
Коефіцієнт плинності кадрів в цілому по ГУС у Вінницькій області
у 2020 році майже не змінився у порівнянні з минулим роком та становить
3,8%. Що стосується державних службовців, то коефіцієнт плинності кадрів в
порівнянні з 2019 роком збільшився з 2,3% до 4,0%. У категорії керівників
плинність кадрів відсутня, проте у категорії спеціалістів цей показник
складає 6,0%.
Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців у
ГУС у Вінницькій області, порівняно з 2019 роком не змінилася та становить
94,2 % їх загальної кількості. Посади керівників зайняті жінками на 91,7%,
спеціалістів – на 95,1%.
Стосовно розподілу держслужбовців за стажем роботи в системі, то
3,6% працюють у ГУС у Вінницькій області до 5 років, 6,5% – від 5 до
10 років і 89,9% – понад 10 років. Крім того, 66,7% керівників та 52,4%
спеціалістів працюють понад 20 років.
Що стосується вікового складу державних службовців, то 7,2% із них
мають вік до 35 років, 34,5% – від 36 до 45 років, 36,0% – від 46 до 55 років,
22,3% - від 56 до 65 років.
Щодо освітнього рівня персоналу, то у 2020 році кількість працівників
з вищою освітою ступеня магістра (спеціаліста) складає 162 особи (80 % їх
загальної кількості). Кількість державних службовців з вищою освітою
ступеня магістра (спеціаліста) складає 136 осіб (97,8 %) і лише 3 спеціаліста
(2,2%) – з вищою освітою ступеня молодшого бакалавра та бакалавра. Дві
або більше вищі освіти має 31 працівник, з них - 30 державних службовців
(22 % їх загальної чисельності), зокрема, 9 державних службовців мають
ступінь магістра державного управління.
2) Оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В»
Відповідно до ст. 44 Закону України «Про державну службу», у ГУС у
Вінницькій області проведено оцінювання результатів службової діяльності
державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б"
і "В". Підлягали оцінюванню 131 державний службовець. Із загальної
кількості державних службовців, які підлягали оцінюванню, «відмінно»
отримали 12 державних службовців (9,2% із загального числа оцінених),
«позитивно» – 119 державних службовців (90,8%). Оцінкою «негативно» не
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оцінено жодного державного службовця. Зауважень чи скарг щодо
результатів оцінювання від державних службовців ГУС у Вінницькій області
не надходило.
3) Підвищення рівня професійної компетентності працівників органів
державної статистики
У ГУС у Вінницькій області протягом звітного року підвищили рівень
своєї професійної компетенції за загальними та спеціальними професійними
(сертифікатними)
програмами
та
короткостроковими
програмами
100% державних службовців. Підвищення кваліфікації за загальними та
спеціальними професійними (сертифікатними) програмами пройшли
30 державних службовців (22,4% їх загальної кількості) ГУС у Вінницькій
області, за короткостроковими програмами – 104 державні службовці
(77,6%).
Пройшли
навчання
за
програмами
спеціалізованих
короткострокових навчальних курсів 2 державні службовці, та 2 державні
службовці успішно завершили рівень А1-А2 англійської мови. Крім того, усі
134 фактично працюючі державні службовці (100%) пройшли онлайн курс
«Цифрова грамотність для державних службовців».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого
2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного
навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх
перших заступників та заступників посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад» ГУС у Вінницькій області забезпечено набрання
усіма державними службовцями одного та більше кредиту ЄКТС протягом
2020 року.
V. ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
1. Результати
державної власності

фінансової

діяльності,

управління

об’єктами

Управління фінансами
Видатки державного бюджету у 2020 році для ГУС у Вінницькій
області (з урахуванням змін) були затверджені в сумі 39 909,2 тис.грн
(38 953,3 тис.грн за загальним фондом та 955,9 тис.грн за спеціальним
фондом).
1) Співвідношення фактичних видатків загального фонду:
– оплата праці та нарахування на неї – 37032,1 тис.грн (86,35 %);
– оплата енергоносіїв – 1039,9 тис.грн (2,42%);
– утримання органу державної статистики – 143,1 тис.грн (10,61%);
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– обстеження умов життя домогосподарств – 284,6 тис.грн (0,62%).
2) Співвідношення фактичних видатків спеціального фонду:
–
використання коштів, отриманих як надходження від плати за
послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством –
535,1 тис.грн (88,0 %);
– субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів –
73,0 тис.грн (12 %).
В умовах обмежених бюджетних видатків ГУС у Вінницькій області
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.
Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним та
спеціальним фондом за видатками станом на 01.01.2021 відсутня.
Станом на 01.01.2021 на балансі ГУС у Вінницькій області перебуває
12 об’єктів нерухомого майна загальною площею 11 840,8 м2, з яких
4 об’єкти – будівлі (адміністративні приміщення) загальною площею 5260 м2
та 1 об’єкт – захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття
цивільного захисту) площею 36,8 м2.
Утримання майна
У зв’язку із оптимізацією органів державної статистики, з метою
ефективного використання державного майна, яке перебуває на балансі ГУС
у Вінницькій області, протягом 2020 року згідно узгоджених пропозицій
Держстату, інших органів, уповноважених управляти державним майном,
було передано 10 об’єктів нерухомого майна (6 адмінбудівель та 4 земельні
ділянки) до сфери управління інших органів та 1 об’єкт (адмінбудівлю) було
приватизовано у відповідності до процедури малої приватизації. Крім того,
станом на 01.01.2021 передано в оренду 698,04 м 2 площ адміністративних
будівель у відповідності до 13 укладених договорів оренди.
В адмінбудівлі ГУС у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця,
вул. Хмельницьке шосе, 15, протягом 2020 року були проведені такі роботи
та заходи:
–
проведено експертизу кошторисної документації на здійснення
«Капітального ремонту системи теплозабезпечення в будівлі ГУС у
Вінницькій області по вул. Хмельницьке шосе, 15 в м. Вінниця» з метою
впровадження комплексу технічних енергозберігаючих заходів, спрямованих
на скорочення споживання енергоресурсів;
–
здійснено технічне обслуговування системи протипожежного
спостереження в адмінбудівлі;
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–
проведено 100% технічне обслуговування наявних засобів
пожежогасіння та придбання додаткових протипожежних засобів
(вогнегасників);
–
закуплено енергозберігаючі світильники та частково замінено
наявні світильники на енергозберігаючі;
–
проведено щорічні планові заходи та роботи з обслуговування
адмінбудівлі ГУС у Вінницькій області та покращення умов праці
співробітників;
–
проведено часткову модернізацію системи опалення будівлі
(встановлення сучасних радіаторів опалення);
–
продовжено
роботи
щодо
моніторингу
цілодобового
відеоспостереження за холом на першому поверсі та прилеглою територією
адмінбудівлі ГУС у Вінницькій області;
–
здійснено закупівлю засобів, спрямованих на запобігання
виникненню та поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARC-CoV-2.
2. Запобігання та протидія корупції
Впродовж 2020 року у ГУС у Вінницькій області забезпечено
виконання плану заходів запобігання та виявлення корупції на 2020 рік,
реалізовано заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків та
послаблення їх негативного впливу в діяльності установи.
Мінімізовано корупційні ризики шляхом проведеного аналізу за
напрямками діяльності відділу управління персоналом, створення річного
плану державних закупівель та проведення процедур допорогових
закупівель, управління фінансовими та матеріальними ресурсами тощо.
У ГУС у Вінницькій області протягом звітного періоду постійно
проводилась методично-роз’яснювальна робота серед державних службовців
структурних підрозділів щодо використання «Роз’яснень щодо застосування
окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно
заходів фінансового контролю, спеціальних обмежень щодо осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, методичних рекомендацій з питань запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних
до них осіб. Загалом протягом звітного періоду 368 державних службовців
відвідали внутрішні навчальні заходи з антикорупційного напрямку, всього
було проведено 24 заняття, тренінги та семінари, спрямованих на отримання
практичних навиків.
Питання ефективної організації роботи щодо попереджень корупційних
правопорушень та порушень пов’язаних з корупцією регулярно розглядались
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на щотижневих оперативних нарадах та засіданнях колегії у лютому та квітні
2020 року з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
державними службовцями ГУС у Вінницькій області у 2019 році,
отриманих результатів заповнення та подання електронних декларацій за
2019 рік державними службовцями категорії «Б» та «В» та посадовими
особами ГУС у Вінницькій області, у липні та жовтні 2020 року – щодо
дотримання
вимог
антикорупційного
законодавства
державними
службовцями ГУС у Вінницькій області.
В локальній комп’ютерній мережі у загальному доступі постійно
розміщувались роз’яснення щодо правил заповнення електронних
декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, а, також,
застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»,
з врахуванням змін, що були внесені в антикорупційне законодавство
протягом року.
Всі державні службовці ГУС у Вінницькій області виконали свій
обов’язок щодо подання Е-Декларацій за 2019 рік достроково подавши їх до
16 березня 2020 року. Здійснені організаційні заходи дозволили своєчасно
подати декларації за попередній рік звільненими працівниками управління, а
також працівниками, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави.
Протягом 2020 року у ГУС у Вінницькій області не зафіксовано
випадків порушення вимог антикорупційного законодавства та спеціальних
обмежень для державних службовців, обвинувальних вироків або постанов за
корупційні правопорушення не надходило.
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