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5 грудня – День працівників статистики 
 

Важливим чинником у розвитку будь-якого демократичного 
суспільства є максимальне задоволення інформаційних потреб. Саме з цією 
метою і створені органи державної статистики, які займаються вивченням 
економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які 
відбуваються як в окремих регіонах, так і в країні в цілому. 

Органи державної статистики роблять вагомий вклад у соціально-
економічний розвиток країни.  Адже на їхню службу покладено надзвичайну 
важливу та відповідальну місію – не тільки збирати інформацію про те, що 
відбувається в суспільстві, але й правильно, точно обробляти, узагальнювати 
та поширювати. Адже статистична інформація – важливий інструмент, що 
має широкий спектр використання – від законодавчої та виконавчої влади до 
рядового громадянина. 

Протягом цього року працівниками органів державної статистики 
області опрацьовується понад 350  тис. звітів за 128 формами статистичної 
звітності, проводяться базові вибіркові обстеження населення 
(домогосподарств), здійснюються спостереження за змінами споживчих цін, 
ведеться Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, який 
налічує майже 26 тис. суб’єктів господарювання.  

Професійна реальність працівників статистики − це не тільки цифри, 
але й аналіз даних усіх сфер життєдіяльності нашої країни, регіону, що 
забезпечує суспільство, владу, органи місцевого самоврядування важливим 
інструментом − всебічною інформацією, необхідною для прийняття 
важливих і відповідальних управлінських рішень. З цією метою 
працівниками органів статистики готується різноманітна статистична 
інформація: від комплексних та тематичних збірників, бюлетенів, доповідей 
до прес-випусків для засобів масової інформації. Постійно оновлюється 
актуальною інформацією веб-сайт Головного управління статистики у 
Черкаській області.  

В органах статистики області працюють висококваліфіковані 
спеціалісти, які своєю напруженою щоденною працею, відповідальним 
ставленням до виконання професійних обов’язків роблять гідний внесок у 
розвиток нашої держави.  

Враховуючи значний внесок працівників статистики у розвиток 
економіки держави, в Україні 5 грудня відзначається професійне свято – 
День працівників статистики. 

Користуючись нагодою вітаємо всіх працівників і ветеранів 
статистики, наших респондентів та користувачів статистичної інформації зі 
святом. Бажаємо міцного здоров’я, особистого щастя, добробуту, мирного 
неба, оптимізму та нових трудових звершень.  
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