
Звіт про виконання комплексної програми  

Головного управління статистики  

на 2018 рік 

 
Відповідно до Регламенту Головного управління статистики, затвердженого наказом 

Головного управління статистики від 19.05.2017р. №67, наказу Головного управління 

статистики від 25.06.2018р. №103 “Про затвердження комплексної програми Головного 

управління статистики у Чернівецькій області на 2018 рік” та плану роботи колегії 

Головного управління статистики на І квартал 2019 року сектором планування, координації 

та моніторингу статистичної діяльності проведено моніторинг виконання комплексної 

програми Головного управління статистики за 2018 рік (далі – Програма). 

Програма сформована за розділами І “Державні статистичні спостереження” та ІІ 

“Інші види статистичної діяльності” відповідно до уніфікованого макету, 

запропонованого Держстатом, з використанням процесної схеми на підставі 

Класифікатора процесів та елементів процесів статистичного виробництва, за якими і 

здійснено аналіз його виконання. 

 
Частина І “Державні статистичні спостереження” 

 
В рамках виконання Комплексної програми на 2018 рік, структурними та 

відокремленими підрозділами Головного управління статистики у Чернівецькій області 

було проведено 81 державне статистичне спостереження за 109 формами статистичної і 

фінансової звітності. Усього в звітному періоді від респондентів отримано 163,9 тис. 

первинних звітів. Було проведено апробацію 2 проектів звітно-статистичної 

документації. 

Упродовж 2018 року здійснювалась робота з респондентами, а саме: було 

проведено 47 нарад (семінарів) із респондентами, з них 44 наради (семінари) з питань 

запровадження нових або внесення змін до чинних форм державних статистичних 

спостережень, надіслано 2188 повідомлень (нагадувань, відповідей) респондентам про 

участь у державних статистичних спостереженнях (організаційного характеру), 

підготовлено 698 листів за результатами проведення державних статистичних 

спостережень (включно із тими, що містять інформацію “зворотного зв'язку”) та 

проведено 10 заходів з надання допомоги (консультативної підтримки) респондентам. 

Також було проведено 2 анкетних опитування респондентів державних статистичних 

спостережень (без урахування анкетного опитування щодо визначення звітного 

навантаження на респондентів), в яких опитано 374 респонденти. 

З метою уточнення потреб Головне управління статистики прийняло участь у 6 

анкетних опитуваннях користувачів статистичної інформації проведених спільно з 

Держстатом, в яких опитано 50 користувачів статистичної інформації. 

Для забезпечення доступності статистичних даних для широкого загалу Головне 

управління статистики проводить активну роботу з засобами масової інформації та 

регулярно оновлює статистичну інформацію на веб-сайті, зокрема, було розміщено 203 

матеріали для засобів масової інформації (12 повідомлень та 191 прес-випуск), здійснено 

63 виступи на радіо, проведено 4 інтернет-конференції та надано 1 інтерв’ю. 

З метою інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та 

громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в 

області у 2018 році органи державної статистики області підготовили 21 статистичний 

збірник, 104 статистичних бюлетеня, 28 доповідей, а також 177 експрес-випусків з 

різних галузей статистики. 

Крім того, впродовж року було підготовлено 820 інших матеріалів для користувачів 

статистичної інформації, зокрема: матеріалів розділу “Статистична інформація” − 742, 

листів рекламного характеру – 45, тематичних матеріалів розділу “Інфографіка” − 24, 

буклетів − 7, 1 каталог видань, 1 довідник. На запити користувачів щодо надання 

статистичної інформації надано 514 відповідей та 4 роз’яснення з питань статистичної 

методології та проведення державних статистичних спостережень. Також, проведено 28 

нарад і семінарів та 2 засідання круглого столу з користувачами статистичної інформації. 

 

 

 



Частина ІІ. Інші види статистичної діяльності 

 

У 2018 році було здійснено підготовчі роботи для формування проекту 

комплексної програми Головного управління статистики у Чернівецькій області на 2019 

рік та сформовано щоквартальні плани роботи колегії Головного управління статистики 

на 2019 рік. Постійно проводився моніторинг виконання Програми.  

На виконання ІІ частини Програми у 2018 році проведено 1 анкетне опитування 

респондентів державних статистичних спостережень щодо визначення звітного 

навантаження на респондентів, в яких опитано 70 респондентів.  

Головним управлінням статистики проводилась робота щодо координації 

діяльності районних відділів статистики, здійснювався моніторинг статистичної 

діяльності щодо результатів роботи відокремлених підрозділів Головного управління 

статистики. Були проведені аудити з різних питань діяльності та комплексна експертна 

оцінка результатів діяльності відділу статистики у Кіцманському районі. 

Також щоквартально здійснювався моніторинг статистичної діяльності щодо 

результатів роботи структурних підрозділів Головного управління статистики.  

Здійснювалось ведення та контроль автоматизованої системи обліку витрат на 

виконання статистичних робіт. Щомісячно на веб-сайті Головного управління статистики 

оприлюднювався звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону 

України “Про доступ до публічної інформації”.  

За підсумками 2018 року, фактів невиконання комплексної програми не 

зафіксовано, зауважень щодо якості виконаних заходів з центрального рівня не 

надходило. 
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