
 

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики  

у Чернівецькій області за 2018 рік 

 

I. Загальна інформація 

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області (далі – Головне управління 

статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – 

Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у 

сфері статистики. 

Головне управління статистики, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою 

публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики. 

Мета діяльності Головного управління статистики – надання всебічної та 

об’єктивної статистичної інформації щодо економічного та соціального розвитку 

Чернівецької області та забезпечення нею потреб користувачів. 

Головне управління статистики, відповідно до завдань визначених Положенням про 

Головне управління статистики, на виконання Плану державних статистичних спостережень 

на 2018 рік і Комплексної програми Головного управління статистики на 2018 рік, 

здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:  

- організація і проведення державних статистичних спостережень, забезпечення 

якості та відкритості статистичної інформації;  

- установлення партнерських відносин та зворотного зв’язку із респондентами 

державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження; 

- забезпечення достовірності статистичних даних;  

- участь у впровадженні статистичної методології та удосконаленні статистичної 

інфраструктури;  

- участь у впровадженні новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання 

та передачі статистичної інформації;  

- взаємодія з користувачами статистичної інформації, моніторинг їх інформаційних 

потреб та забезпечення їх доступу до статистичних даних; 

- удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів, 

запобігання та виявлення корупції.  

 

II. Основні підсумки діяльності 

 

Організація і проведення державних статистичних спостережень 

 

Організація і проведення державних статистичних спостережень Головним 

управлінням статистики здійснюється із застосуванням процесно-орієнтовного підходу до 

організації статистичної діяльності та вироблення статистичної інформації, яка на 

територіальному рівні передбачає в основному чотири процеси: збирання, обробка, аналіз 

та поширення. 

Відповідно до плану державних статистичних спостережень у 2018 році Головним 

управлінням статистики проведено 81 державне статистичне спостереження. Інформація 

збиралась за 109 формами державних статистичних спостережень за різними розділами та 

тематикою статистики.  

Збирання та опрацювання статистичної інформації здійснювалися як на обласному, 

так і на районному рівні.  

Усього у звітному періоді органи державної статистики області отримали від 

респондентів та опрацювали 163,9 тис. первинних звітів.  

Проводились також вибіркові обстеження населення (домогосподарств) та 

спостереження за змінами споживчих цін.  

Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) проводилися з таких питань: 

обстеження умов життя домогосподарств (УЖД), обстеження економічної активності 

населення (ЕАН), сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості (СГД) у 

62 сільрадах області у сільській місцевості та у 14 територіальних одиницях вибірки міських 

поселень.  
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Так, у 2018 році в області прийняло участь в обстеженні 213 домогосподарств з 

питань умов їх життя, 1552 – з питань економічної активності населення та 723 

домогосподарства – з питань сільськогосподарської діяльності населення у сільській 

місцевості.  

У 2018 році завершено роботи з формування нової територіальної вибірки на 

наступний п’ятирічний цикл для проведення вищезазначених вибіркових обстежень 

населення у 2019–2023 роках. У 2018 році відібрано 16 територіальних одиниць для 

проведення обстеження умов життя домогосподарств і робочої сили у міських поселеннях та 

29 населених пунктів для проведення УЖД у сільській місцевості. 

З метою вивчення цінової ситуації здійснювалося спостереження за змінами 

споживчих цін (тарифів) на споживчому ринку області. Спостереження проводиться на 

вибірковій основі в містах Чернівцях, Сокирянах та Сторожинці, які відібрані Держстатом в 

залежності від чисельності міського населення. Споживчий набір товарів (послуг)-

представників, на підставі якого здійснюється спостереження за змінами цін (тарифів) і 

розраховується індекс споживчих цін, нараховував у 2018 році 328 найменувань.  

Упродовж року здійснювалось ведення адміністративної складової статистичного 

реєстру підприємств – Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ) по Чернівецькій області. Внесення відомостей щодо суб’єктів ЄДРПОУ відбувалося 

шляхом щоденного електронного обміну даними відповідно до “Порядку взаємодії суб’єктів 

інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.  

Станом на 1 січня 2019 року кількість суб’єктів ЄДРПОУ в області становила 16298 

одиниць, у тому числі юридичних осіб – 15405, без статусу юридичної особи – 893. 

Протягом 2018 року до ЄДРПОУ внесено 865 суб’єктів, що на 12 менше ніж у 2017 році. 

Вилучено з реєстру – 927 суб’єктів. 

Упродовж 2018 року з ЄДРПОУ було надано 154 відомості та підготовлено 74 

відповіді на запити. 

 

Взаємодія з респондентами 

 

У роботі з респондентами пріоритетним напрямком залишається вивчення звітного 

навантаження на них. З цією метою у 2018 році Головним управлінням статистики 

проведено анкетне опитування респондентів за 8 формами державних статистичних 

спостережень. В опитуванні взяли участь 70 респондентів (у 2017 році – за 17 формами та 

184 респонденти). 

З метою підтримки партнерських відносин з респондентами та забезпечення 

достовірності первинних статистичних даних Головне управління статистики продовжує 

практику проведення нарад і семінарів з питань обліку та звітності, надання консультацій 

стосовно методології складання державної статистичної звітності, підготовки оглядових 

листів за результатами проведення державних статистичних спостережень тощо. Так, у 

2018 році було проведено 47 нарад із респондентами, у тому числі з питань запровадження 

нових або внесення змін до чинних форм державних статистичних спостережень – 44 

наради, надіслано 11 листів з питань запровадження нових або внесення змін до чинних 

форм державних статистичних спостережень та 2188 повідомлень (нагадувань) 

респондентам про участь у державних статистичних спостереженнях (організаційного 

характеру), проведено 10 заходів з надання допомоги (консультативної підтримки) 

респондентам з безпосереднім відвідуванням підприємств. 

Для підвищення рівня інформованості респондентів державних статистичних 

спостережень та ефективної організації збирання статистичних даних з використанням 

сучасних засобів телекомунікації на офіційному веб-сайті Головного управління функціонує 

сервіс щодо отримання респондентами переліків форм державних статистичних 

спостережень та фінансової звітності www.cv.ukrstat.gov.ua, які вони мають подавати до 

Головного управління статистики протягом року. 

При здійсненні взаємозв’язку з респондентами, зокрема з метою інформування про їх 

участь у державних статистичних спостереженнях, активно використовувалась база 

електронних адрес респондентів, яка постійно оновлюється і налічує станом на 1 січня 2019 

року понад 4 тис. електронних адрес. 
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Постійно проводилась робота з підготовки листів за результатами проведення 

державних статистичних спостережень, у тому числі, що містили інформацію “зворотного 

зв’язку”. Усього у звітному році було підготовлено 698 таких листів. 

Збільшується кількість респондентів області, які надають перевагу сучасному та 

зручному способу подання звітів за допомогою системи електронної звітності. 

У 2018 році 2620 респондентів прозвітували до Головного управління статистики в 

електронному вигляді. Ними було подано понад 30 тис. звітів. 

Частка звітів, що подавались в електронному вигляді в цілому за 2018 рік становила 

50,2%. Вона коливалась від 42,4% у І кварталі до 61,5% у IV кварталі. 

З метою виявлення причин, що гальмують процес залучення респондентів до 

електронного звітування було проведено анкетне опитування респондентів із зазначеного 

питання (в опитуванні взяли участь 335 респондентів). 

 

Упровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики 

 

У 2018 році продовжувалася робота з модернізації інформаційних і комунікаційних 

технологій збору, обробки, збереження та поширення статистичних даних за процесною 

схемою обробки статистичної інформації.  

Постійно проводились роботи по супроводженню системи електронної звітності 

органів державної статистики, респондентам надавались консультації та роз’яснення щодо 

роботи в цій системі.  

Упровадження новітніх інформаційних технологій здійснювалося також шляхом 

переведення форм державних статистичних спостережень до інтегрованої системи 

статистичної інформації, яка забезпечує єдине середовище для збирання, обробки, аналізу 

та зберігання статистичної інформації. За результатами цієї роботи у 2018 році введено в 

промислову експлуатацію наступні державні статистичні спостереження: “Обстеження 

ділової активності будівельного підприємства” за ф.№ 2К-Б (квартальна); “Обстеження 

ділової активності промислового підприємства” за ф.№ 2К-П (квартальна); “Звіт про 

використання та запаси палива” за ф.№ 4-мтп (річна); “Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на підприємствах” за ф.№ 1-ІКТ (річна). 

У звітному році впроваджено систему електронного безпаперового документообігу 

органів державної статистики “Megapolis.DocNet” з використанням кваліфікованого 

електронного підпису. Станом на 01.01.2019 до цієї системи підключено 41,7% робочих 

місць працівників Головного управління статистики. 

 

Поширення інформації та комунікації 

 

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 бюлетені, 28 доповідей, а також розміщено на веб-сайті 177 експрес-випусків 

з різних галузей статистики та 742 матеріали в розділі “Статистична інформація”. 

Головним управлінням статистики проводилась робота щодо висвітлення результатів 

державних статистичних спостережень у засобах масової інформації. Так, у 2018 році 

щомісячно готувалося повідомлення про соціально-економічне становище області. Протягом 

року підготовлено 191 прес-випуск за різними галузями статистики, а також здійснено 63 

виступи на радіо.  

Основним джерелом поширення інформації є веб-сайт Головного управління 

статистики. На цьому інтернет-ресурсі розміщується різноманітна статистична інформація з 

різних галузей статистики, презентаційні версії публікацій, які готуються відповідно до 

комплексної програми Головного управління статистики, а також широкий спектр службової 

інформації про діяльність органів державної статистики. Протягом 2018 року веб-сайт 

відвідало понад 18 тис. користувачів. 

Для зручності користувачів на веб-сайті представлено календар оприлюднення 

інформації та каталог офіційних статистичних публікацій. 

Головне управління статистики постійно працює над удосконаленням інформаційного 

наповнення веб-сайту. 
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Так, у 2018 році розділ веб-сайту “Діяльність Головного управління” доповнено 

інформацією щодо опису національної моделі статистичного виробництва в органах 

державної статистики. Головну сторінку веб-сайту доповнено розділами “Електронна 

бібліотека”, “Атлас регіонів України” та інформацією про Національну академію статистики, 

обліку та аудиту. 

Продовжувалась співпраця з прес-службами обласної державної адміністрації, 

обласної ради та навчальних закладів. У такий спосіб упродовж 2018 року 35 разів 

оприлюднено повідомлення про соціально-економічне становище Чернівецької області. 

Повідомлення розміщувалося на офіційних веб-сайтах Чернівецької обласної державної 

адміністрації, Чернівецької обласної ради та Чернівецького національного університету ім. 

Ю. Федьковича.  

Також у засобах масової інформації 833 рази оприлюднено прес-випуски з окремих 

актуальних питань соціально-економічного становища Чернівецької області та м.Чернівців. 

З метою визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних даних 

Головним управлінням статистики спільно з Держстатом у 2018 році проведено 6 анкетних 

опитувань користувачів з різних галузей статистики, а саме: зі статистики населення, 

оплати праці, внутрішньої торгівлі, сільського господарства та науки.  

Усього було отримано та опрацьовано 50 анкет. Переважна більшість опитаних – 

представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Результати опитувань 

розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у розділі “Анкетні 

опитування” (гіперпосилання на веб-сайт Держстату розділ “Анкетні опитування”). 

Впродовж звітного року постійно проводилася роз’яснювальна робота серед 

користувачів статистичної інформації. Так, у 2018 році Головним управлінням статистики 

проведено 28 нарад (семінарів) та 2 засідання круглих столів, підготовлено 45 листів 

рекламного характеру щодо підготовки й оприлюднення статистичних продуктів, 7 буклетів, 

каталог офіційних статистичних публікацій, довідник будівельних підприємств Чернівецької 

області та 24 тематичних матеріали розділу “Інфографіка” для розміщення на веб-сайті.  

На запити користувачів статистичної інформації підготовлено 514 відповідей щодо 

отримання статистичних продуктів (інформації) та 4 відповіді щодо роз’яснень з питань 

статистичної методології та проведення державних статистичних спостережень. 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної інформації відповідно 

до Закону України “Про доступ до публічної інформації” у 2018 році Головне управління 

статистики надало відповіді на 68 запитів (у 2017 році – на 76 запитів), у тому числі на 30 

запитів – від фізичних осіб, на 19 – від юридичних осіб, на 15 – від громадських організацій 

та на 4 – від засобів масової інформації. 

За 2018 рік органами державної статистики області зареєстровано та розглянуто 146 

звернень громадян. Під час особистого прийому зареєстровано 131 звернення, 14 звернень 

громадян надійшло поштою та 1 звернення від місцевих органів влади.  

В основному, в зверненнях порушувались такі питання, як: надання статистичної 

інформації, надання інформації з ЄДРПОУ та кадрові питання 

 

III. Кадрове та фінансове забезпечення 

 

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки  

та навчання кадрів 

 

Станом на 01.01.2019р. в Головному управлінні статистики фактично працювали 125 

працівників на обласному рівні та 28 працівників – на районному рівні. Статус державного 

службовця має 121 працівник або 79,1% від фактичної чисельності працівників. 

На посадах державних службовців переважно працюють жінки – 110 осіб (90,9%), 

зокрема серед працівників керівного складу – 83,9%, серед спеціалістів – 93,3%.   

Переважна частина державних службовців, а саме 105 держслужбовців (86,8% від 

загальної кількості держслужбовців), при розподілі за стажем роботи в системі, мали стаж 

роботи більше 10 років. Серед керівників їх частка складала 100%, серед спеціалістів – 

82,2%. Понад 20 років в системі державної статистики працював 41 держслужбовець, що 

складало 33,9% від загальної кількості держслужбовців. Серед керівників їх частка 

складала 58,1%, серед спеціалістів – 25,6%.  
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Позитивним залишається показник якісного складу державних службовців за рівнем 

освіти. Так, вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) має 121 державний службовець, що 

становить 100% загальної кількості державних службовців. При прийнятті на держслужбу 

перевага надається особам з освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового спрямування. Так, 

97,5% державних службовців Головного управління статистики з повною вищою освітою 

мають відповідні фахові спеціальності. Повну вищу фахову освіту мають 118 

держслужбовців, у тому числі статистичну освіту – 7 держслужбовців, економічну – 93 

держслужбовця, іншу відповідну – 18 держслужбовців.  

У Головному управлінні статистики проводилися заходи щодо підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців як обласного апарату, так і районних 

підрозділів.  

Відповідно до Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників 

Головного управління статистики у Чернівецькій області на 2018 рік проведене внутрішнє 

навчання держслужбовців, а саме був проведений  

1 тематичний постійно діючий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції, в 

якому прийняли участь 10 держслужбовців. 

В Чернівецькому регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій за програмою короткотермінового семінару на тему 

“Запобігання та протидія корупції у сфері управління” підвищили свою кваліфікацію 29 

держслужбовців, у тому числі  

8 керівників. 

У навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у 

Чернівецькій області за програмою спеціалізованих короткострокових навчальних курсів 

підвищив свою кваліфікацію з питань цивільного захисту 1 держслужбовець.  

У Національній академії статистики, обліку та аудиту підвищили кваліфікацію 2 

державних службовця, в тому числі 1 – у дистанційному режимі. 

Крім того, 7 державних службовців, підвищили свою кваліфікацію шляхом участі у 

Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”. 

У 2018 році продовжувалась робота по залученню працівників Головного управління 

статистики для здобуття другої (відповідної) вищої освіти. Так, станом на 01.01.2019р. 

здобувають другу (відповідну) вищу освіту у магістратурі Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” 

3 держслужбовця, в тому числі 1 керівник. 

Відповідно до Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою КМУ 

від 16.10.2014р. №563 (із змінами), у 2018 році в Головному управлінні проведена 

перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону, стосовно 1 державного службовця категорії “В”, яка 

станом на 01.01.2019 року завершена. За результатами перевірки встановлено, що до 

зазначеного держслужбовця не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 

четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. 

Спеціальні перевірки відповідно до ст. 56 Закону України “Про запобігання корупції” 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним 

корупційним ризиком у 2018 році не проводились.  

Відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу” від  

10 грудня 2015 року №889-VIII та Типового порядку проведення оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 серпня 2017р. № 640 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2018 р. № 185), у жовтні-листопаді 2018 року проведено оцінювання результатів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2018-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-2018-%D0%BF#n11
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службової діяльності державних службовців категорії “Б” і “В” Головного управління 

статистики у Чернівецькій області. 

Всього оцінюванню підлягали 107 держслужбовців (з урахуванням начальника 

Головного управління статистики), у тому числі 29 державних службовців категорії “Б” та 78 

державних службовців категорії ”В”. Не підлягали оцінюванню 14 держслужбовців, у тому 

числі 6 держслужбовців у зв’язку з перебуванням у відпустках для догляду за дитиною та 8 

держслужбовців як такі, що працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм 

завданнями менше шести місяців.  

За результатами оцінювання 22 держслужбовця отримали відмінну оцінку, 85 – 

позитивну оцінку. Негативну оцінку не отримав ніхто. 

За результатами оцінювання службової діяльності державні службовці Головного 

управління разом за участю відділу управління персоналом та документального 

забезпечення склали індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності 

на 2019 рік. 

Також, у грудні 2018 року визначені завдання, ключові показники результативності, 

ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії “Б” та “В” на 2019 рік. Усього визначені завдання 114 

держслужбовцям (без урахування начальника Головного управління статистики) у тому 

числі категорії “Б” 30 держслужбовцям. 

 

Запобігання та протидія корупції 

 

У Головному управлінні статистики систематично здійснювались заходи, спрямовані 

на запобігання та виявлення корупції.  

Основна увага приділялася проведенню роз’яснювальної роботи та ознайомленню з 

вимогами антикорупційного законодавства та інших нормативно-правових актів. З цією 

метою у 2018 році проведено 5 нарад-семінарів, в яких прийняли участь 87 працівників 

Головного управління статистики. Крім того, прочитано 13 лекцій, на яких були присутніми 

103 слухачі постійно діючого семінару з питань запобігання та протидії проявам корупції за 

38-годинною програмою. 

Усі державні службовці Головного управління статистики вчасно подали декларацію 

особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 

рік та всі суб'єкти декларування, які звільнилися, за період, не охоплений раніше поданими 

деклараціями. 

Для запобігання виникненню конфлікту інтересів, особи, які претендували на 

зайняття посад державних службовців попереджувалися про спеціальні обмеження, 

визначені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”. 

Питання щодо виконання вимог антикорупційного законодавства в Головному 

управлінні статистики щоквартально розглядалося на виробничих нарадах. На колегії 

Головного управління у листопаді 2018 року розглянуто питання “Про дотримання 

законодавства з питань запобігання корупції”. 

За 2018 рік корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, 

працівниками Головного управління не допускалися, до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень ніхто не притягувався. 

 

Результати фінансової діяльності 

 

У 2018 році Головне управління статистики працювало за такими програмами 

класифікації видатків:  

КПКВ 1207010 “Керівництво та управління у сфері статистики”,  

КПКВ 1207030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, 

витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя”.  

Для здійснення функціональних повноважень Головного управління статистики було 

затверджено видатки на 2018 рік у сумі 27,2 млн.грн., з яких 26,5 млн.грн. – обсяги по 

загальному фонду і 0,7 млн.грн. – по спеціальному фонду.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran92#n92
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
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Протягом року проводився моніторинг ефективності використання фінансових 

ресурсів Головного управління статистики та управління ними шляхом унесення змін до 

кошторису видатків, що дозволило забезпечити розрахунки в повних обсягах за спожиті 

енергоносії та комунальні послуги, а також з домогосподарствами, які брали участь в 

обстеженні умов їхнього життя.  

Здійснювався постійний контроль за виконанням плану заходів із зменшення обсягів 

дебіторської та погашення кредиторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за коштами спеціального фонду станом на 01.01.2019р. 

становить 5,6 тис. грн. – передплата періодичних видань на 2019 рік. Кредиторська 

заборгованість за коштами спеціального фонду склала 7,7 тис. грн. – завдаток за останній 

місяць оренди.  

Дебіторська і кредиторська заборгованість за коштами загального фонду станом на 

01.01.2019р. відсутня. 
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