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Про Головне управління статистики 
 

Головне управління статистики у Чернівецькій області (далі – Головне 

управління статистики) є територіальним органом Державної служби 

статистики України (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, згідно з пріоритетами 

Стратегії розвитку державної статистики на період до 2023 року, на виконання 

Плану державних статистичних спостережень на 2020 рік і Технологічної 

програми Головного управління статистики на 2020 рік, здійснювало свою 

діяльність за такими основними напрямами:  

– організація і проведення державних статистичних спостережень;  

– забезпечення якості, відкритості та доступності статистичної інформації;  

– установлення партнерських відносин із респондентами державних 

статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження;  

– упровадження новітніх інформаційних технологій збору, обробки та 

поширення статистичної інформації;  

– забезпечення користувачів статистичною інформацією у зрозумілій 

формі, у зручний спосіб, відповідно до їх потреб; 

– удосконалення системи управління персоналом, підготовки та 

навчання кадрів, запобігання та виявлення корупції. 
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I. Основні напрямки діяльності 
 

Організація та проведення державних статистичних спостережень 
 

Організація та 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 чотири 
основних процеси: збирання, обробка, аналіз та поширення. 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень у 2020 році 
Головним управлінням статистики проведено 72 державних статистичних 
спостережень. Інформація збиралась за 99 формами державних статистичних 
спостережень за різними розділами та тематикою статистики. 

Усього у звітному періоді отримано від респондентів та опрацьовано  
165,3 тис. первинних звітів.  

Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) проводилися з таких 
питань: обстеження умов життя домогосподарств (УЖД), обстеження робочої 
сили (ОРС) та обстеження сільськогосподарської діяльності населення у 
сільській місцевості (СГД) у 109 населених пунктах сільської місцевості та на 16 
територіальних одиницях вибірки в міській місцевості області.  

Так, у 2020 році в області прийняло участь в обстеженні 225 
домогосподарств з питань умов їхнього життя, 2285 – з питань обстеження 
робочої сили та 731 домогосподарство – з питань сільськогосподарської 
діяльності населення у сільській місцевості.  

З метою вивчення можливості впровадження обстежень населення 
шляхом проведення вебопитувань на виконання доручення Голови Держстату 
фахівцями з інтерв’ювання Головного управління статистики проведено 
опитування в 1399 домогосподарствах області щодо ставлення та можливості 
населення взяти участь у вищезазначених обстеженнях.  

Працівники Головного управління статистики прийняли участь у семінарах 
(у режимі відеоконференцій) з питань упровадження й організації вибіркових 
обстежень населення на основі застосування САРІ/САWІ, упровадження 
обстеження домогосподарств «Статистика доходів і умов життя в 
Європейському Союзі» (EU-SILK), а також з питань методології й організації 
проведення у 2021 році модуля обстеження робочої сили щодо трудової 
діяльності волонтерів у рамках проєкту Міжнародної організації праці.  

Крім того, у липні–серпні 2020 року проведено 1-ий етап тестування 
функціоналу збирання даних державного статистичного спостереження ОУЖД 
за формами №1-УЖД та №2-УЖД через «Кабінет респондента». 
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З метою вивчення цінової ситуації здійснювалося спостереження за 
змінами споживчих цін (тарифів) на споживчому ринку області. Спостереження 
проводиться з 2020 року тільки в місті Чернівцях. Інформація щодо цін 
(тарифів), отримана за допомогою безпосередньої реєстрації на базових 
підприємствах, є первинною базою для розрахунків індексу споживчих цін 
(ІСЦ). Споживчий набір товарів (послуг)-представників, на підставі якого 
здійснюється спостереження за змінами цін (тарифів) і розраховується ІСЦ, є 
єдиним для всіх регіонів країни (328 найменувань). 

За окремим дорученням Голови Держстату здійснювалась позапланова 
щоденна реєстрація цін на основні соціальнозначущі товари для цілей 
моніторингу цін в умовах поширення коронавірусної хвороби та щотижнева – 
на товари протиепідемічного призначення.  

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 2021 року кількість суб’єктів ЄДРПОУ в області становила 
17314 одиниць, у тому числі юридичних осіб – 16356. Протягом 2020 року до 
ЄДРПОУ внесено 713 суб’єктів, що на 46 менше, ніж у 2019 році. Вилучено з 
реєстру – 333 суб’єкти. 

Упродовж 2020 року з ЄДРПОУ було надано 246 відомостей та 
підготовлено 72 відповіді на запити. 

 
Участь в удосконаленні державних статистичних спостережень 
 

З метою подальшого вдосконалення методології збирання та оброблення 
статистичної інформації, покращення організації державних статистичних 
спостережень, оптимізації їх кількості, підвищення якості статистичних даних та 
адаптації національних методологічних засад статистики до вимог міжнародних 
та європейських стандартів Головне управління статистики брало активну участь 
у роботах, пов’язаних із здійсненням інвентаризації державних статистичних 
спостережень. У 2020 році на адресу Держстату було направлено 36 пропозицій 
та зауважень із удосконалення 19 державних статистичних спостережень.  

У жовтні-листопаді 2020 року працівники Головного управління статистики 
приймали участь у засіданнях робочої групи в режимі відеоконференції з 
питань проведення Інвентаризації державних статистичних спостережень на 
2022 рік.  
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Упровадження та використання сучасних інформаційних технологій 
 

У 2020 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 із супроводження системи електронної 
звітності органів державної статистики та «Кабінету респондента», 
респондентам надавались консультації та роз’яснення щодо роботи в цих 
системах.  

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 2020 році введено в промислову 
експлуатацію наступні державні статистичні спостереження: «Стан ділової 
активності підприємств»; «Звіт про використання інструментів електронної 
демократії органами державної влади та місцевого самоврядування» за 
ф.№1ЕД (річна); «Звіт про умови праці на підприємствах» за ф.№ 1-ПВ (умови 
праці) (один раз на два роки); «Звіт про площі, валові збори та урожайність 
сільськогосподарських культур» за ф. №4-сг (річна); «Звіт про виробництво 
продукції тваринництва та забезпеченість їх кормами» за ф. №24-сг (місячна); 
«Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні 
підприємства» за ф.№ 11-заг (квартальна); «Звіт про наявність 
сільськогосподарської техніки» за ф.№ 10-мех (1 раз на 2 роки); «Звіт про ціни 
на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам» за фф.№1-
ціни (електроенергія) (піврічна) та 1-ціни (газ) (піврічна). 

Забезпечено роботу системи електронного безпаперового документообігу 
органів державної статистики «Megapolis.DocNet» та оновлення її версії. Станом 
на 01 січня 2021 року до цієї системи підключено 90,2% робочих місць 
працівників Головного управління статистики. 

За 2020 рік у СЕД ОДС зареєстровано 1689 вхідних документів, 3036 
вихідних та 1210 внутрішніх. 

Крім того, відповідно до Плану заходів з реалізації Концепції розвитку 
електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 22.08.2018 № 617-р (зі змінами), забезпечено підключення 
до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

Забезпечено функціонування комп’ютерного та серверного обладнання, 
антивірусного захисту робочих станцій та серверів. У вересні 2020 року на 
робочих станціях було встановлено антивірусну програму ESET Endtpoint 
Sekurity 7.3.2036.0. 
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Крім цього, на виконання п.7 Плану першочергових заходів, необхідних 
для забезпечення виконання внутрішніх правил поводження з ІТС для 
працівників органів державної статистики, у частині реєстрації носіїв інформації 
користувачів ІТС ОДС були здійснені роботи щодо реєстрації (зняття з 
реєстрації) та блокування носіїв інформації користувачів ІТС на 53 робочих 
станціях з операційними системами Windows 7 та 10. 

 
Установлення партнерських відносин 

із респондентами державних статистичних спостережень 
 

У роботі з респондентами пріоритетним напрямком залишається вивчення 
звітного навантаження на них. З цією метою у 2020 році Головним управлінням 
статистики проведено анкетне опитування респондентів за 31 формою 
державних статистичних спостережень. В опитуванні взяли участь 308 
респондентів (у 2019 році – за 8 формами та 91 респондент). 

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 2020 році було проведено 
5 нарад із респондентами з питань запровадження нових або внесення змін до 
чинних форм державних статистичних спостережень, надіслано 9 листів із 
зазначених питань та 2826 повідомлень респондентам про їх участь у 
державних статистичних спостереженнях. 

З метою забезпечення своєчасного та якісного складання респондентами 
форм ДСС, а також з’ясування проблемних питань, які виникають у працівників 
підприємств при їх заповненні, проведено 602 заходи з надання допомоги 
(консультативної підтримки) респондентам з питань складання статистичних 
даних, з них 38 – з безпосереднім відвідуванням підприємств та підготовлено 
200 листів для респондентів за результатами проведення державних 
статистичних спостережень (включно із тими, що містять інформацію 
«зворотного зв’язку»). На вебсайті Головного управління статистики створено 
розділ «Консультаційна підтримка» для респондентів. 

Для підвищення рівня інформованості респондентів державних 
статистичних спостережень та ефективної організації збирання статистичних 
даних з використанням сучасних засобів телекомунікації на офіційному вебсайті 
Головного управління статистики функціонує сервіс щодо отримання 
респондентами переліків форм державних статистичних спостережень та 
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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 налічувала станом на 1 січня 2021 року понад 3 тис. електронних 
адрес. З метою налагодження партнерських стосунків та зворотного зв’язку з 
респондентами, крім телефонного зв’язку, застосовувались такі сучасні канали 
комунікації, як youtube-канал, Telegram, Viber, WhatsApp.  

З метою виявлення шляхів покращення процесу збирання первинних 
даних та актуальної контактної інформації було проведено анкетне опитування 
респондентів на тему «Виявлення шляхів покращення процесу збирання 
первинних даних». Анкета була розроблена за допомогою сервісу Google Form 
та розміщена на офіційній вебсторінці Головного управління статистики. В 
опитуванні взяли участь 50 респондентів. 

Збільшується кількість респондентів області, які надають перевагу 
сучасному та зручному способу подання звітів за допомогою системи 
електронної звітності. 

У 2020 році майже 3,5 тис. респондентів прозвітувало до Головного 
управління статистики в електронному вигляді. Ними було подано понад 39 тис. 
статистичних звітів.  

Частка звітів, що подавались в електронному вигляді, у цілому за 2020 рік 
становила 81,0%. Вона коливалась від 78,0% у І кварталі до 87,6% у  
IV кварталі. 

З метою залучення респондентів до електронного звітування агітаційно-
роз’яснювальні матеріали були розміщені в усіх організаційних та 
інформаційних листах, які направлялися респондентам. Ці ж матеріали були 
розміщені на офіційній вебсторінці Головного управління статистики та на 
сторінках у соціальних мережах. 
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ПЗ «Кабінет респондента» 
 

У 2020 році було продовжено роботу безкоштовного програмного 
забезпечення «Кабінет респондента», дію якого запровадив Держстат 
безпосередньо на своєму офіційному сайті у 2019 році. Із запровадженням у 
дію цього сервісу в респондентів області з’явилась можливість надавати 
статистичну звітність у будь-який час цілодобово, на безкоштовній основі, 
отримувати актуальні макети статистичних бланків, календар подання звітності 
та кваліфіковану інформаційну підтримку з боку працівників органів державної 
статистики. 

Станом на 31.12.2020 року сервісом скористались 1003 унікальних 
респонденти Чернівецької області, від яких отримано 13770 звітів (на 
31.12.2019 року – 610 респондентів та 5406 звітів). 

З метою підтримки партнерських відносин та координації процесу 
взаємодії з респондентами, у ПЗ «Кабінет респондента» визначено 
відповідальних осіб за надання методично-консультативної допомоги 
респондентам з питань функціонування даного ПЗ. Контактні телефони осіб 
було розміщено на вебсайті Головного управління статистики.  

Для забезпечення консультативної підтримки широкого кола респондентів 
одночасно були підготовлені, записані, змонтовані та розміщені на youtube 
каналі покрокові відеоінструкції щодо роботи в «Кабінеті респондента». 
Відеоінструкції були розміщені на вебсайті та на сторінці facebook Головного 
управління статистики. Головні управління статистики інших областей України 
також скористались ними та поширили на своїх сторінках facebook. Розробники 
ПЗ розмістили ці відеоінструкції в «Кабінеті респондента».  

Станом на 31 грудня 2020 року відео отримало близько 17 тис. переглядів. 
Можна сказати, що цим кроком зроблено суттєвий внесок в роботу з надання 
методично-консультативної допомоги респондентам не тільки Чернівецької 
області, а і всієї України.  

Для респондентів, у яких відсутні технічні можливості для звітування в 
електронному вигляді, на окремих робочих станція налаштовано доступ до ПЗ 
«Кабінет респондента», де респонденти могли самостійно або скориставшись 
допомогою спеціалістів подати статистичні звіти в електронному вигляді.  

Для зв’язку з респондентами щодо роботи ПЗ «Кабінет респондента» 
запроваджено модуль «Чат», де реалізована можливість в онлайн-режимі 
отримувати кваліфіковані відповіді від спеціалістів Головного управління 
статистики щодо вирішення питань, які виникають у процесі формування та 
подання електронної звітності.  

Спеціалістами Головного управління станом на 31.12.2020 року надано 342 
консультації щодо подання електронної звітності. 
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Забезпечення відкритості та доступності статистичної інформації 

 

З метою інформування органів державної влади, місцевого 
самоврядування та громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної 
та екологічної ситуації в області у 2020 році Головним управлінням статистики 
підготовлено 22 статистичних збірники, 99 статистичних бюлетенів, 28 
доповідей, а також розміщено на вебсайті 149 експрес-випусків з різних галузей 
статистики та 656 матеріалів у розділі «Статистична інформація». 

Основним джерелом поширення інформації є вебсайт Головного 
управління статистики. Протягом 2020 року вебсайт відвідало понад 15 тис. 
користувачів. 

На цьому інтернетресурсі у вільному доступі розміщується вся статистична 
інформація та публікації, які готуються відповідно до плану державних 
статистичних спостережень.  

Для зручності користувачів на вебсайті представлено річний та щомісячний 
календарі оприлюднення інформації, каталог статистичних публікацій.  

Головне управління статистики у 2020 році постійно працювало над 
удосконаленням інформаційного наповнення вебсайту. Для більш зручного 
користування була змінена структура вебсайту, забезпечено упорядкування 
наповнення рубрик та розділів, використані сучасні засоби візуалізації. Сайт 
Головного управління статистики став більш доступним та цікавим. На сайті 
з’явилися слайди з інфографікою та графіками.  

Крім цього, було розширено тематики та обсяги інформації наступних 
розділів: «Про Головне управління», «Діяльність»; «Для користувачів», «Для 
респондентів», «Для ЗМІ», «Нормативно-правова база», «Методологія та 
класифікатори», «Корисна інформація», «Анкетні опитування», «Публікації», 
«Доступ до публічної інформації». 
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Комунікаційні заходи 

 
Головним управлінням статистики проводилась значна робота щодо 

висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах 
масової інформації.  

Так, у 2020 році щомісячно готувалося повідомлення для засобів масової 
інформації «Про соціально-економічне становище Чернівецької області», яке 
постійно оприлюднювалося на вебсайті Головного управління статистики, а 
також розміщувалося на його сторінках у соціальних мережах «Facebook» та 
«Twitter».  

Крім цього, 26 разів повідомлення на своїх вебсайтах оприлюднили такі 
засоби масової інформації як інформаційне агентство «Буковина онлайн», сайт 
міста Чернівців 0372ua та газета «Версії». 

Продовжувалась співпраця з пресслужбами Чернівецької обласної 
державної адміністрації, Чернівецької обласної ради та Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. На їх офіційних вебсайтах 
повідомлення «Про соціально-економічне становище Чернівецької області» 
оприлюднено 36 разів. 

Також протягом 2020 року підготовлено 129 пресвипусків із окремих 
актуальних питань соціально-економічного становища області та м.Чернівців. 
Пресвипуски розміщувалися на власному вебсайті та надавалися засобам 
масової інформації, які ними були оприлюднені 604 рази. Також працівники 
Головного управління статистики 53 рази виступали на радіо з інформаційними 
повідомленнями. 

Щоквартально у 2020 році на головній сторінці вебсайту проводилась 
інтернетконференція «Про соціально-економічне становище Чернівецької 
області». 

З метою популяризації статистичної діяльності, створення позитивного 
іміджу органів статистики, підвищення рівня довіри користувачів до офіційної 
статистичної інформації упродовж звітного року проводились заходи для 
користувачів, спрямовані на підвищення статистичної грамотності. Проводилися 
майстер-класи по користуванню вебсайтом Головного управління статистики, 
демонструвалися можливості пошуку інформації, презентувалися останні 
статистичні публікації, демонструвалися відео-презентації. На вебсайті 
Головного управління створено новий розділ «Доступно про статистику». 

У 2020 році Головним управлінням статистики проведено для користувачів 
6 нарад (семінарів), підготовлено 42 листи рекламного характеру щодо 
підготовки й оприлюднення статистичних продуктів та 36 тематичних матеріалів 
для розміщення в розділі «Інфографіка» вебсайту.  
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На запити користувачів статистичної інформації протягом 2020 року 
підготовлено 383 відповіді щодо отримання статистичних продуктів 
(інформації) та 4 відповіді щодо роз’яснень з питань статистичної методології та 
проведення державних статистичних спостережень. 
 

Проведення анкетних опитувань користувачів 
 

З метою визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних 
даних Головним управлінням статистики спільно з Держстатом проведено  
17 анкетних опитувань користувачів, зокрема зі статистики: 

 населення; 
 доходів та умов життя; 
 ринку праці; 
 освіти; 
 зовнішньої торгівлі; 
 внутрішньої торгівлі; 
 енергетики; 
 сільського, лісового та рибного господарства; 
 будівництва; 
 капітальних інвестицій; 
 туризму. 
Усього було отримано та опрацьовано 27 анкет. Результати опитувань 

розміщені на офіційних вебсайтах Держстату та Головного управління 
статистики в розділі «Анкетні опитування». 
 
 

Доступ до публічної інформації 
 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної інформації 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2020 році 
Головне управління статистики надало відповіді на 70 запитів (у 2019 році – на 
60 запитів), у тому числі на 37 запитів від фізичних осіб, на 20 – від юридичних 
осіб, на 7 – від засобів масової інформації та на 6 – від громадських організацій. 
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Звернення громадян 
 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення 
громадян», на виконання Указу Президента України від 07.02.08 №109/2008 
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування» та Інструкції з діловодства зі зверненнями 
громадян у Головному управлінні статистики, Головне управління статистики у 
2020 році проводило відповідну роботу щодо неухильного забезпечення 
реалізації конституційних прав громадян на звернення. 

Упродовж 2020 року отримано та зареєстровано 22 звернення громадян. 
Поштою надійшло 5 звернень, 17 звернень зареєстровано під час особистого 
прийому громадян. Отримані звернення стосувались наступних питань: кадрові 
питання – 4; надання статистичної інформації – 4; надання роз’яснень щодо 
застосування статистичної методології – 9; надання інформації з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України – 5. 

Усі питання, з якими зверталися громадяни, вирішувались невідкладно. 
Серед звернень громадян 100% складали заяви (клопотання), пропозицій, 
скарг не зареєстровано. 

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в 
Головному управлінні статистики забезпечена робота телефонної «гарячої 
лінії». 

На виконання наказу Голови Держстату від 27 травня 2020 року № 155 
«Про заходи щодо забезпечення діяльності органів державної статистики з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Головним управлінням статистики на 
період карантину тимчасово припинено особистий прийом громадян 
керівництвом та організовано отримання поштової кореспонденції через 
стаціонарну поштову скриньку. Крім того, проведено інформування громадян 
шляхом розміщення оголошення на вході будівлі Головного управління 
статистики, на офіційному вебсайті та на його сторінках у соціальних мережах 
про зміни в організації особистого прийому громадян керівництвом Головного 
управління статистики під час карантину. 

Натомість на виконання Закону України від 28 жовтня 2015 року «Про 
внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо 
електронного звернення та електронної петиції» у робочий час організовано 
звернення громадян на електронну пошту gus@cv.ukrstat.gov.ua. 

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян щоквартально 
розміщується на вебсторінці Головного управління статистики та надається 
Чернівецькій обласній державній адміністрації. 
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ІI. Розвиток людського капіталу 

 

Кадровий склад державних службовців та освітній рівень персоналу 

 

Станом на 01 січня 2021 року в Головному управлінні статистики фактично 
працювали 122 працівники. Статус державного службовця має 91 працівник 
або 74,6% від фактичної чисельності працівників. 

На посадах державних службовців переважно працюють жінки – 86 осіб 
(94,5%), зокрема серед працівників керівного складу – 92,0%, серед спеціалістів 
– 95,5%.   

Позитивним залишається показник якісного складу державних службовців 
за рівнем освіти. Так, усі держслужбовці управління мають вищу освіту ступеня 
магістра (спеціаліста). Дві вищі освіти ступеня магістра (спеціаліста) мають 16 
держслужбовців, або 17,6% від загальної кількості держслужбовців.  

Крім того, 89 держслужбовців (97,8%) з вищою освітою ступеня магістра 
(спеціаліста) мають відповідні фахові спеціальності, у т.ч. статистичну освіту – 5 
осіб, економічну освіту – 72 особи, іншу відповідну освіту – 12 осіб. 

Переважна більшість державних службовців, а саме 83 держслужбовці, 
при розподілі за стажем роботи в системі, мають стаж роботи більше 10 років. 
Серед керівників їх частка складає 96,0%, серед спеціалістів – 89,4%. Понад 20 
років працює 40 держслужбовців, що складає 43,9% від загальної кількості 
держслужбовців. Серед керівників їх частка складає 68,0%, серед спеціалістів – 
34,8%. 

Що стосується вікового складу, то 6,6% держслужбовців Головного 
управління статистики мають вік до 35 років, від 35 до 45 років – 45,0%, від 46 
до 55 років – 29,7%. Також у Головному управлінні статистики працює 17 
держслужбовців у віці понад 55 років, що складає 18,7% від загальної кількості 
держслужбовців, у т.ч 2 держслужбовці, які досягли встановленого 
законодавством пенсійного віку.  

У зв’язку із набранням чинності 17 квітня 2020 року Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 
щодо призупинення норми Закону України «Про державну службу» в частині 
конкурсного добору на посади державної служби конкурси на заміщення 
вакантних посад державної служби в Головному управлінні статистики не 
проводились. Натомість призначено на вакантну посаду головного спеціаліста 
(категорія «В») 1 особу відповідно до ч.3 с.87 ЗУ «Про державну службу» 
(протягом 6 місяців з дня звільнення) без проведення конкурсу. 
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Усього протягом 2020 року в Головне управління статистики було прийнято 
на роботу 3 особи, у т. ч. на посади держслужбовців категорії «В» – 1 особу, на 
посади працівників, які виконують функції з обслуговування – 1 особу та на 
посаду робітника – 1 особу. 

Кількість звільнених з роботи працівників протягом звітного періоду склала 
8 осіб, у т.ч. 5 держслужбовців. Із загальної кількості звільнених за власним 
бажанням звільнилось 3 працівники, у т. ч. 2 держслужбовці (у зв’язку із 
виходом на пенсію), 4 працівники – за угодою сторін (у т.ч. 2 держслужбовці) та 
1 держслужбовець – у зв’язку з досягненням 65 річного віку. 

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 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року  
№591), із змінами, у жовтні-грудні 2020 року проведено оцінювання результатів 
службової діяльності державних службовців категорії «Б» і «В» Головного 
управління. 

Усього оцінюванню підлягали 84 держслужбовці (з урахуванням 
начальника Головного управління), у т.ч. 25 державних службовців категорії «Б» 
та 59 державних службовців категорії «В». Не підлягали оцінюванню  
7 держслужбовців, у т.ч. 6 держслужбовців у зв’язку з перебуванням у 
відпустках для догляду за дитиною та 1 держслужбовець як такий, що 
працював на займаній посаді у звітному році з визначеними йому завданнями 
менше трьох місяців.  

За результатами оцінювання 22 держслужбовці отримали відмінну оцінку, 
62 – позитивну оцінку.  

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-2019-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-2019-%D0%BF#n13
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Підвищення професійного рівня 

 

У Головному управлінні статистики у 2020 році проведено ряд заходів 
щодо підвищення рівня професійної компетентності працівників. 

Відповідно до Плану підвищення рівня професійної компетентності 
працівників Головного управління статистики на 2020 рік проведене внутрішнє 
навчання держслужбовців, а саме був організований 1 тематичний постійно 
діючий семінар з питань запобігання та протидії проявам корупції, в якому 
прийняли участь 10 держслужбовців. 

У Чернівецькому регіональному центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій підвищили 
свою кваліфікацію: 

– за спеціальною короткостроковою програмою «Нормативно-правові 
засади професійного навчання публічних службовців» – 1 держслужбовець 
(категорія «Б»)/0,3 ЄКТС; 

– за спеціальною короткостроковою програмою «Ділова українська мова у 
публічному управлінні» – 17 держслужбовців (категорії «В»)/0,3 ЄКТС; 

– за спеціальною короткостроковою програмою «Лідерство на публічній 
службі: сутність та сучасні моделі» – 25 держслужбовців (категорії «Б»)/0,3 
ЄКТС; 

– за спеціальною короткостроковою програмою «Нормативно-
процедурний аспект проходження державної служби» – 44 держслужбовці        
(у т.ч. 3 держслужбовці категорії «Б» та 41 держслужбовець категорії «В»)/ 
0,3 ЄКТС. 

В Українській школі урядування підвищили свою кваліфікацію за 
загальними короткостроковими програмами: 

– «Визначення результатів оцінювання службової діяльності державних 
службовців у 2020 році: алгоритм дій» – 45 держслужбовців (у т.ч. 36 категорії 
«В», 9 категорії «Б»)/0,5 ЄКТС; 

– «Практичний курс української мови (за новою редакцією українського 
правопису)»– 2 держслужбовці (у т.ч. 1 категорії «Б»)/0,67 ЄКТС; 

– «Культура державної служби» – 1 держслужбовець категорії «Б»/0,6 
ЄКТС. 

У Національній академії статистики, обліку та аудиту у дистанційному 
режимі підвищили кваліфікацію 8 держслужбовців за спеціальною 
професійною програмою, а саме: 

– «Аналіз даних» – 4 держслужбовці категорії «В»; 
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– «Обробка даних» – 4 держслужбовці (у т.ч. 3 держслужбовці категорії 
«Б»). 

У Державному університеті «Житомирська політехніка» за загальною 
професійною (сертифікатною) програмою для державних службовців категорії 
«Б» підвищили кваліфікацію 17 держслужбовців категорії «Б»/3 ЄКТС. 

Разом з тим держслужбовці Головного управління статистики відповідно 
до складених індивідуальних програм професійного розвитку на 2020 рік та за 
власною ініціативою підвищували свій рівень професійної компетенції шляхом 
самоосвіти. Найпоширенішими видами самоосвіти були онлайн-навчання на 
освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, участь у конференціях, 
круглих столах, фахових семінарах, тренінгах та навчання на робочому місці 
(самостійне вивчення нормативно-правових актів, наукової та фахової 
літератури, проведення та участь в презентації, здійснення наставництва тощо). 

Так, онлайн-навчання на освітній е-платформі Prometheus пройшли 85 
фактично працюючих держслужбовців (100%).  

Найпоширенішими темами онлайн-навчання у 2020 році були: «Цифрова 
грамотність державних службовців на базі інструментів Google», курс з 
кібербезпеки «Кіберняня», «Боротьба з корупцією», «Базовий курс із цифрової 
грамотності», тощо. 

У 2020 році 2 держслужбовці (у т.ч. 1 категорії «Б») здобули другу 
(відповідну) вищу освіту у магістратурі Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування». Крім того, 1 державний службовець категорії «В» вступив на 
навчання до Приватного вищого навчального закладу «Буковинський 
університет» для отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Комп’ютерні 
науки». 

Відповідно до Положення про наставництво в органах державної 
статистики, затвердженого наказом Держстату від 30.12.2015р. № 376, у 
Головному управлінні статистики протягом 2020 року до 1 держслужбовця 
категорії «В» застосовувалось наставництво, як до новоприйнятого працівника.  
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ІІI. Інші аспекти діяльності 

 

Результати фінансової діяльності, 
управління об’єктами державної власності 

 

Видатки державного бюджету у 2020 році для Головного управління 
статистики (з урахуванням змін) були затверджені в обсязі 23,1 млн.грн, у тому 
числі видатки загального фонду становили 22,4 млн.грн, спеціального – 
0,7 млн.грн, у тому числі за бюджетними програмами: 

«Керівництво та управління у сфері статистики» – 20,9 млн.грн, з яких 
видатки загального фонду бюджету – 20,2 млн.грн, спеціального фонду 
бюджету – 0,7 млн.грн, з яких 0,3 млн.грн становить плата за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 
0,4 млн.грн – плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 
відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна», 0,002 млн.грн – надходження бюджетних установ від реалізації 
установленому порядку майна (крім нерухомого майна). 

Видатки загального фонду у 2020 році за видами бюджетної класифікації 
складали: 

«Керівництво та управління у сфері статистики» 
–  на оплату праці та нарахування на неї – 96,9%; 
–  на оплату енергоносіїв – 2,4%; 
–  на утримання органів державної статистики – 0,7%. 
«Статистичні спостереження та переписи» – 2,0 млн.грн, видатки на 

оплату праці та нарахування на неї. 
«Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, 

витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх  
життя» – 0,2 млн.грн. 

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 
01.01.2021 року становила 6,6 тис.грн, з яких 1,2 тис.грн – заборгованість 
респондентів за надані статистичні послуги; 5,4 тис.грн – передплата 
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періодичних видань на 2021 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 01.01.2021р. відсутня.  

На виконання наказу Держстату від 17 грудня 2019 року №402 «Про 

затвердження Політики керування ризиками органів державної статистики» у 
Головному управлінні статистики була проведена робота щодо їх виявлення, 
ідентифікації, оцінки ризиків, визначення способів реагування на них, 
розроблено план заходів з їх усунення та зменшення впливу ризиків на 
діяльність Головного управління статистики. У грудні 2020 року на колегії 
Головного управління статистики було розглянуто питання про виконання 
Плану заходів з усунення ризиків та зменшення їх впливу на діяльність 
Головного управління статистики у Чернівецькій області за 2020 рік. 

З метою ефективного використання державного майна, яке перебуває на 
балансі Головного управління статистики, згідно із узгодженими пропозиціями 
Держстату було передано на приватизацію об’єкт нерухомого майна у 
м.Сокиряни загальною площею 459,4 кв.м. 

В адміністративній будівлі Головного управління статистики протягом 2020 
року були проведені такі роботи та заходи: 

 здійснено заміну вхідних дверей на металопластикові у 
робочі кабінети третього поверху;  

 здійснено поточний ремонт діючих кондиціонерів та 
встановлено три нових; 

 проведено поточний ремонт центрального входу до 
адміністративної будівлі з оформленням бренд-стіни; 

 продовжувалась заміна світильників на енергозберігаючі; 
 розпочато поточний ремонт місць загального користування із 

заміною комунікацій та сантехнічного обладнання, з встановленням 
бойлеру для підігріву води; 

 здійснено придбання засобів для проведення 
протиепідемічних заходів у Головному управлінні статистики в умовах 
карантину. 
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Правова та антикорупційна діяльність 

 

Головним спеціалістом-юрисконсультом у межах наданих повноважень 
протягом звітного року було опрацьовано проєкти наказів та інших документів з 
питань діяльності Головного управління статистики, розробниками яких є 
структурні підрозділи, а також документи, що надходили від інших органів 
виконавчої влади, проведено юридичну експертизу договорів фінансово-
господарського характеру перед поданням їх на підпис начальнику Головного 
управління статистики.  

Протягом звітного періоду опрацьовано 52 накази Головного управління 
статистики з основної діяльності, 269 наказів з кадрових питань (особового 
складу), а також 92 основних договори та 15 додаткових фінансово-
господарського характеру. 

Відділом судово-претензійної роботи управління правового забезпечення 
Держстату у віддаленому (дистанційному) режимі з 14 по 17 грудня 2020 року 
було проведено планову безвиїзну (документальну) перевірку стану правової 
роботи в Головному управління статистики за період з 01 січня 2017 року по 
01 грудня 2020 року. 

За результатами перевірки складено Довідку від 21 грудня 2020 року, в 
якій надано рекомендації відносно поліпшення стану правової роботи в 
Головному управлінні статистики. 

У Головному управлінні статистики систематично здійснювались заходи, 
спрямовані на запобігання та виявлення корупції.  

З метою проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та 
протидії корупції та у відповідності до плану заходів на 2020 рік у І кварталі 
2020 року проведено 5 нарад-семінарів на тему: «Про порядок здійснення 
заходів фінансового контролю у 2020 році», відповідно до закону України «Про 
запобігання корупції». У них взяли участь 85 державних службовців. Листи 
роз’яснювального характеру щодо декларування у 2020 році також були 
надіслані за місцем проживання 10 працівникам Головного управління, які 
звільнилися з державної служби у 2019 році та знаходилися у відпустці по 
догляду за дитиною. 

Усім суб’єктам декларування Головного управління, які зверталися, було 
надано допомогу щодо заповнення декларації особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік. 
Завдяки цим заходам 95 працівників Головного управління заповнили і вчасно 
подали декларації. Інформацію щодо подання державними службовцями 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування за 2019 рік, надано сектору запобігання та виявлення корупції 
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Держстату. Щодо всіх декларацій проведено контроль на своєчасність подання, 
який засвідчив, що всі декларації подано вчасно. 

Протягом 2020 року здійснювався постійний контроль за поданням 
декларацій особами, які звільнялися з державної служби. За звітний період з 
державної служби в Головному управлінні звільнилося 5 працівників, які вчасно 
подали декларації. 

Упродовж 2020 року повідомлень про корупційні правопорушення на 
електронну пошту та пряму телефонну лінію Головного управління статистики 
не надходило. Не отримано звернень підприємств, установ та організацій, 
фізичних осіб–підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо 
фактів корупції. 

Питання щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства в 
Головному управлінні статистики щоквартально розглядалося на апаратних 
нарадах. Крім цього, питання про дотримання законодавства з питань 
запобігання корупції розглянуто на колегії Головного управління в липні 2020 
року.  

За звітний період корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з 
корупцією, працівниками Головного управління не допускалися, до 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень ніхто не 
притягувався. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник                                                               Тетяна САРЧИНСЬКА 
 

 


