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      Головне управління статистики у Черкаській області (далі – Головне 
управління статистики) є складовою єдиної системи органів державної 
статистики України і у межах наданих йому повноважень здійснює реалізацію 
державної політики в галузі статистики, забезпечує функціонування єдиної 
системи обліку і звітності у регіоні, керуючись Законом України “Про 
державну статистику”. 

У 2015 році відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне 
управління статистики, згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної 
статистики на період до 2017 року, затвердженою розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 145-р, та на виконання Плану 
державних статистичних спостережень на 2014–2015 роки, Головне управління 
статистики здійснювало свою діяльність за такими пріоритетними напрямами: 

– організація і проведення державних статистичних спостережень; 
– розвиток статистичної інфраструктури; 
– установлення партнерських стосунків із респондентами державних 

статистичних спостережень, забезпечення достовірності статистичних даних; 
– взаємодія з користувачами статистичної інформації, забезпечення їх 

вільного доступу до статистичних даних, забезпечення відкритості роботи 
органів державної статистики; 

– удосконалення та впровадження статистичної методології; 
– удосконалення та впровадження новітніх інформаційних технологій у 

галузі статистики; 
– удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання 

кадрів, запобігання та протидія корупції; 
– фінансова діяльність. 

 
Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 

На виконання Комплексної програми Головного управління статистики 
на 2015 рік проведення державних статистичних спостережень в області 
здійснювалось за 128 формами статистичної звітності, 10 формами фінансової 
звітності та 12 анкетами для проведення спеціально організованих 
статистичних спостережень. У ході проведення державних статистичних 
спостережень опрацьовано 370,7 тис. первинних звітів від респондентів. 

Крім збирання звітності від респондентів за формами статистичної та 
фінансової звітності, з метою вивчення думки керівників щодо економічного 
становища та перспектив розвитку підприємств, Головним управлінням 
статистики на постійній основі проводились обстеження ділової активності 230 
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промислових, сільськогосподарських підприємств, будівельних, торгівельних 
та транспортних організацій.  

Основною інформаційною базою для комплексного дослідження рівня 
матеріального добробуту та зайнятості різних соціальних груп населення є 
вибіркові обстеження умов життя домогосподарств, економічної активності 
населення та обстеження сільськогосподарської діяльності населення в 
сільській місцевості, метою проведення яких є одержання інформації про склад 
та структуру робочої сили, напрямків діяльності населення, вимірювання рівня 
зайнятості та безробіття та впливу на життєвий рівень домогосподарств (сімей) 
багатьох показників соціально-економічного розвитку. У 2015р. взяли участь в 
обстеженні: 384 домогосподарства з питань дослідження умов їхнього життя, 
2240 – з питань економічної активності населення та 1002 домогосподарства з 
питань сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості.  

Спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) на споживчому 
ринку області проводилось відповідно до споживчого набору, що нараховувало 
335 найменувань товарів (послуг)-представників (серед них 132 продовольчих 
товари, 147 – непродовольчих та 56 послуг). Спостереження проводилось у 
містах Черкаси, Умань, Сміла, Канів і Звенигородка, які були відібрані 
Держстатом залежно від чисельності міського населення, представництва у 
соціально-економічному і географічному положенні регіонів, фактору 
насиченості споживчого ринку товарами і послугами.  

З метою забезпечення належної якості проведення державних 
статистичних спостережень, працівниками структурних підрозділів Головного 
управління статистики зі спеціалістами районної ланки із застосуванням 
інтернет-технологій проведено 3 інструктивні наради, в тому числі 2 – з питань 
запровадження нових або внесення змін до чинних державних статистичних 
спостережень, надіслано 124 інструктивних та методичних листи щодо 
розробки звітності Управліннями, Відділами статистики у районах, з них 38 – з 
питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних 
статистичних спостережень. 

З питань організації проведення вибіркових обстежень умов життя 
домогосподарств та спостереження за змінами цін (тарифів) підготовлено 4 
програми навчальних курсів з питань вибіркових обстежень населення 
(домогосподарств), що були проведені Головним управлінням статистики з 
фахівцями з інтерв'ювання, 2 інструктивних та методичних листи з питань 
проведення вибіркових обстежень населення й актуалізації списків адрес 
домогосподарств, проведено 1 нараду з питань організації та проведення 
статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари 
(послуги) та 8 індивідуальних інструктажів реєстраторів цін.  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 
2008 року № 581-р "Про проведення у 2016 році Всеукраїнського перепису 
населення" (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 
вересня 2013 року № 699-р), Календарного плану робіт на 2015 рік з підготовки 
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до Всеукраїнського перепису населення, затвердженого наказом Держстату від 
15 травня 2015 року № 120, Головне управління статистики продовжило 
здійснення комплексу заходів по підготовці до проведення Всеукраїнського 
перепису населення. Здійснювалась актуалізація квартальних списків будинків 
у міських поселеннях, списків сільських населених пунктів, картографічного 
матеріалу, уточнювались межі міських населених пунктів. Разом з тим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1323-р 
«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 
2008 року № 581-р» проведення Всеукраїнського перепису населення 
перенесено на 2020 рік. 

Крім того, для покращення функціонування процесів статистичного 
виробництва використовувались матеріали спеціальних анкетних опитувань 
респондентів та дані, отримані за результатами їх опрацювання. У 2015 році 
Головним управлінням статистики проведено 2 анкетних опитування респондентів: 
1 – за дорученням Держстату щодо визначення рівня звітного навантаження на 
респондентів під час заповнення ними форм державних статистичних спостережень 
та 1 – щодо вивчення думки респондентів з питань складання звітності та 
визначення шляхів покращення організаційної роботи щодо проведення 
державного статистичного спостереження за ф.№3-торг (квартальна, річна) та 
виявлення нереалізованих можливостей зміцнення партнерських стосунків з 
респондентами. Отримано й узагальнено 340 заповнених анкет. Матеріали 
проведених анкетних опитувань респондентів були використані під час проведення 
інвентаризації звітно-статистичної документації, необхідної для проведення 
державних статистичних спостережень. 

 
Розвиток статистичної інфраструктури 
 

Головні пріоритети розвитку статистичної інфраструктури протягом 2015 
року були пов’язані з продовженням впровадження у статистичну діяльність 
роботи щодо єдиної ідентифікації одиниць державних статистичних 
спостережень.  Проводилась робота щодо єдиної ідентифікації місцевих 
одиниць, основною метою якої є забезпечення ефективного управління 
процесом статистичного виробництва шляхом забезпечення єдиних 
ідентифікаційних характеристик статистичної одиниці в усіх державних 
статистичних спостереженнях. Ця робота проводиться, перш за все, стосовно 
статистичної одиниці «місцева одиниця» (далі – МО), ідентифікаторами якої є 
індивідуальний код місцевої одиниці та адреса. Роботи з актуалізації переліку 
МО здійснюються відповідно до Регламенту виконання робіт з актуалізації 
переліку МО на основі даних державних статистичних спостережень, 
затвердженого наказом Держкомстату від 18.11.2011 №302. 

У зв’язку з цим проведено щомісячну актуалізацію переліку місцевих 
одиниць на підставі даних державних статистичних одиниць. Також проведено 
спеціальне обстеження реєстру статистичних одиниць щодо уточнення переліку 
місцевих одиниць. 
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Одним із основних завдань, покладених на Головне управління 
статистики, є ведення адміністративної складової Реєстру статистичних 
одиниць – Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(надалі – ЄДРПОУ), автоматизованої системи збирання, накопичення та 
опрацювання даних про юридичних осіб усіх форм власності та організаційно-
правових форм господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 
що знаходяться на території області, а також відокремлених підрозділів 
юридичних осіб, що знаходяться за її межами. Ведення ЄДРПОУ здійснюється 
відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.01.1996р. №118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.06.2005р. № 499 (зі змінами)). 

Станом на 1 січня 2016 року в ЄДРПОУ по Черкаській області значилось 
25911 суб‘єктів. Протягом 2015 року до ЄДРПОУ включено 1358, вилучено 388 
юридичних осіб. Для підвищення достовірності даних ЄДРПОУ здійснювалась 
щоденна передача та постійна актуалізація відомостей про державну реєстрацію, 
постановку на облік і зняття з обліку юридичних осіб, що надходили від державних 
реєстраторів на обласний та районний рівні. Протягом року проводилось 
інформаційно-довідкове обслуговування місцевих органів державної влади, 
територіальних органів міністерств, відомств, інших центральних органів 
виконавчої влади в області та районах даними з ЄДРПОУ відповідно до укладених 
угод та на підставі 123 запитів. Крім того надано відомості з ЄДРПОУ іншим 
користувачам на підставі 940 запитів, на районному рівні – на підставі 1186 запитів. 

 
Установлення партнерських стосунків із респондентами державних 

статистичних спостережень, забезпечення достовірності статистичних даних 
 

Установлення партнерських взаємовідносин з респондентами  залишалось 
пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики, визначеним 
Стратегією розвитку державної статистики на період до 2017 року.  

Для оперативного інформування респондентів щодо проведення 
державних статистичних спостережень на головній сторінці офіційного веб-
сайту Головного управління статистики у Черкаській області функціонують та 
постійно підтримуються в актуальному стані сервіси: 

– «Інформація респондентам», де розміщено календар подання форм 
державних статистичних спостережень та фінансової звітності у поточному 
році, щомісячно оновлюється графік подання статистичної та фінансової 
звітності респондентами та щоквартально – графік проведення інструктивних 
нарад щодо порядку складання статистичної звітності. Для покращення якості 
складання статистичної звітності респондентами на веб-сайті розміщений огляд 
типових помилок за формами статистичної звітності та загальні вимоги до 
складання звітності та також оголошення щодо змін у статистичній звітності;  

– «Пошук за кодом ЄДРПОУ» дозволяє отримати перелік форм 
статистичної та фінансової звітності, за яким підприємство повинно звітуватись 
в поточному році до органів державної статистики; 
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– «Звітна документація», де респондент може ознайомитись із альбомом 
форм державних статистичних спостережень і за бажанням самостійно 
здійснити друк звітно-статистичної документації;  

– «Електронна звітність», де викладена інформація про можливості 
подання статистичної звітності засобами електронного зв’язку. 

Для спрощення звітування респондентами до органів статистики області 
успішно функціонує система збирання державної статистичної та фінансової 
звітності за принципом «єдиного вікна» та організаційною схемою взаємодії 
«працівник органу державної статистики – респондент». У «єдиному вікні» 
респонденти мають можливість отримати звітно-статистичну документацію, 
інформаційне повідомлення щодо участі у державних статистичних 
спостереженнях та консультаційну послугу щодо роз’яснення порядку та термінів 
подання звітності. Система збирання статистичної та фінансової звітності у 
форматі «єдиного вікна» функціонує також на районному рівні. Усі відокремлені 
підрозділи Головного управління статистики були підключені до єдиної бази 
даних реєстрації звітів у програмному комплексі автоматизованої системи 
реєстрації статистичної та фінансової звітності респондентів з використанням 
мережі Internet. Протягом 2015 року через «єдине вікно» прозвітувалось 27,9 тис. 
респондентів, у тому числі на районному рівні – 16,7 тис. 

З метою забезпечення достовірності первинних статистичних даних, 
зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного зв’язку з 
респондентами органами державної статистики області широко практикується 
проведення нарад і семінарів з питань обліку та звітності, надання послуг 
консультаційно-методичного характеру стосовно складання статистичної 
звітності, підготовка інструктивних та організаційних листів, оглядових листів 
за результатами проведення державних статистичних спостережень.  

Так, для підвищення достовірності первинних статистичних даних, їх 
повноти, своєчасності надходження протягом 2015 року працівниками органів 
державної статистики в області було проведено 312 інструктивних нарад, у т.ч. 
192 – з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних 
статистичних спостережень. Крім того, постійно надавались респондентам 
індивідуальні консультації стосовно методології складання державної 
статистичної звітності. Також під час виходу на підприємства, протягом року 
здійснено 14 заходів з надання допомоги (консультативної підтримки) 
респондентам щодо складання звітних даних зі структурної статистики, 
статистики промисловості та статистики соціальних послуг (фф. № 1-підпри-
ємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) (річна), №1-П (місячна), №1-
ПЕ (місячна), №1-ПГО (річна), №1-ОТ (річна)). 

Протягом 2015 року респондентам підготовлено 1683 повідомлення 
(нагадування) про участь у державних статистичних спостереженнях. 
Працівниками органів державної статистики обласного та районного рівня у 
2015 році підготовлено респондентам 230 інструктивних та методичних 
матеріалів, з них 123 – з питань запровадження нових/внесення змін до чинних 
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державних статистичних спостережень; надано 64 відповіді на запити 
респондентів щодо участі у державних статистичних спостереженнях.  

Для встановлення партнерських відносин у співпраці з респондентами у 
2015 році значно активізувалася робота з налагодження «зворотного» зв’язку з 
респондентами шляхом підготовки оглядових листів. За результатами 
проведених державних статистичних спостережень протягом звітного року 
підготовлено 1445 оглядових листів респондентам щодо якості складання 
звітності, з яких 857 містили інформацію «зворотного» зв’язку щодо випуску 
статистичних продуктів за результатами проведення державного статистичного 
спостереження, їх розміщення на веб-сайтах Держстату та Головного 
управління статистики, способи їх отримання; інформування про 
запровадження нових сервісів для респондентів; повідомлення респондента про 
інструктивні наради з питань обліку й звітності, запрошення до участі в 
анкетних опитуваннях тощо.  

З метою сприяння покращенню підприємницького клімату і зменшенню 
навантаження на суб’єктів господарської діяльності перевірки достовірності 
звітних даних у 2015 році органами державної статистики не проводились. 
Разом з тим за порушення встановленого порядку подання форм державних 
статистичних спостережень до адміністративної відповідальності відповідно до 
статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення було 
притягнуто 55 осіб. Сума накладених штрафів становила 9350 грн.  

Відповідно до Плану впровадження Методики вимірювання звітного 
навантаження на респондентів, затвердженої наказом Держстату від 14 травня 
2013р. №149 на 2014 рік, з січня по липень 2015 року Головним управлінням 
статистики проводилось анкетне опитування респондентів за 34 формами 
державних статистичних спостережень. У ході опитування отримано та 
опрацьовано 327 анкет із пропозиціями та побажаннями щодо удосконалення 
статистичних формулярів, змін у методології, способах та термінах подання 
форм звітності тощо. Результати опитування дозволили на рівні Держстату 
здійснити оцінку звітного навантаження на респондентів при складанні ними 
форм державних статистичних спостережень та визначити індекс задоволеності 
респондентів якістю статистичного інструментарію.  

З метою скорочення звітного навантаження на респондентів, уникнення 
дублювання інформаційних потоків та відповідно до ст.7 Закону України “Про 
державну статистику” органи державної статистики активно використовували 
адміністративні джерела даних для складання статистичної інформації. 
Упродовж 2015 року в якості альтернативного джерела інформації для 
забезпечення формування всебічної і повної статистичної інформації 
використовувались адміністративні дані, одержані від Державної митної 
служби України, Прокуратури Черкаської області, Головного управління 
Пенсійного фонду України в Черкаській області, УМВС України в Черкаській 
області, Управління ДАІ в Черкаській області, Служби автомобільних доріг у 
Черкаській області, відокремленого структурного підрозділу Одеської залізниці 
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Шевченківської дирекції залізничних перевезень, Головного управління 
Державної міграційної служби України у Черкаській області, Головного 
управління юстиції у Черкаській області, Територіального управління 
Державної судової адміністрації в Черкаській області, Відділу ДРАЦС 
реєстраційної служби Головного управління юстиції у Черкаській області, 
структурних підрозділів облдержадміністрації – Департаменту соціального 
захисту населення; Департаменту освіти і науки, Департаменту охорони 
здоров‘я, Управління у справах сім‘ї, молоді та спорту, Служби у справах дітей, 
Управління культури. Усього використовувались адміністративні дані 17 
юридичних осіб.  

 
Взаємодія з користувачами статистичної інформації, забезпечення їх 

вільного доступу до статистичних даних, забезпечення відкритості роботи 
органів державної статистики. 

 

З метою забезпечення органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування обласного та районного рівня статистичною інформацією, 
задоволення інформаційних потреб усіх користувачів щодо економічної, 
соціальної, демографічної та екологічної ситуації Головним управлінням 
статистики протягом року щомісячно готувались статистичний бюлетень та 
комплексна доповідь про соціально-економічне становище області, видані 
комплексні статистичні збірники «Статистичний щорічник Черкаської області", 
"Черкащина у цифрах", «Регіональний розвиток Черкаської області». Загалом 
працівниками структурних підрозділів Головного управління статистики, на 
підставі аналізу і узагальнення одержаної звітності, було випущено 4675 
експрес-випусків за різними галузями статистики, підготовлено 29 економічних 
доповідей, видано 269 статистичних бюлетенів, 34 статистичних збірники, з 
яких 6 підготовлено на компакт-дисках. 

Для забезпечення гласності і відкритості статистичної інформації, 
інформування найбільш широких верств населення Головне управління 
статистики активно використовувало зв‘язки із засобами масової інформації. 
Так, у 2015 році працівниками структурних та відокремлених підрозділів 
Головного управління статистики оприлюднено в друкованих та електронних 
виданнях 3846 прес-випусків та здійснено 1010 виступів на радіо та телебаченні 
з різних актуальних питань за даними проведених державних статистичних 
спостережень. Щомісячно здійснювалась підготовка повідомлень "Соціально-
економічне становище області" та щоквартально – "Соціально-економічне 
становище району (міста)". Так, у звітному році працівниками органів 
статистики області всього було підготовлено 124 повідомлення, які 
розміщувались в повному обсязі на веб-сайтах облдержадміністрації, облради 
та веб-сайтах місцевих органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у районах, а також оприлюднювались в обласних та районних 
друкованих або електронних виданнях.  
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Крім того, керівництвом Головного управління статистики надано 3 
інтерв’ю для преси щодо соціального становища та демографічної ситуації в 
області та проведений круглий стіл за участю ЗМІ до міжнародного жіночого 
свята. 

Також для забезпечення доступності, гласності та відкритості 
статистичної інформації Головне управління статистики активно 
використовувало можливості власного офіційного веб-сайту, структура та 
інформаційне наповнення якого постійно вдосконалюється та оновлюється. У 
2015 році зафіксовано більше 123 тис. відвідувань веб-сайту Головного 
управління статистики, який став важливою інформаційною базою для різних 
категорій користувачів, засобів масової інформації та респондентів. На сайті 
розміщувалась як оперативна статистична інформація за всіма розділами 
статистики у формі експрес- та прес-випусків, так і узагальнений аналіз 
соціально-економічного становища області. За результатами розробок 
статистичної звітності підготовлено та розміщено на офіційному веб-сайті 
Головного управління статистики 315 експрес-випусків, 420 прес-випусків та 
536 матеріалів розділу «Статистична інформація», 12 повідомлень «Соціально-
економічне становище області».  

Для більш детального ознайомлення користувачів статистичної 
інформації з методологічними особливостями складання та інформаційного 
наповнення статистичної звітності, термінів її подання, а також з метою 
презентації та популяризації статистичних видань Головне управління 
статистики на постійних засадах проводило відповідні заходи. Так, у 2015 році 
спеціалістами органів державної статистики області за участю користувачів 
статистичної інформації було проведено 35 нарад, підготовлено 99 листів 
роз’яснювального характеру стосовно статистичної методології та організації 
державних статистичних спостережень, направлено 33 буклети з коротким 
оглядом стану конкретної галузі чи напряму розвитку економіки. Крім того, на 
запити різних категорій користувачів щодо отримання статистичних продуктів 
(інформації), роз'яснень стосовно статистичної методології, організації 
державних статистичних спостережень надано 987 відповідей, у тому числі 624 
– на запити органів державної влади.  

У Головному управлінні статистики для користувачів постійно діє 
бібліотека статистичних видань. Бібліотечний фонд постійно поповнюється 
статистичними щорічниками, збірниками, статистичними бюлетенями, 
довідниками, аналітичними доповідями як по Черкаській області, так і по 
Україні в цілому. За необхідності усі видання Головного управління статистики 
користувачі можуть отримати в електронному вигляді.  

Для сприяння поширення статистичної інформації у 2015 році 
користувачам підготовлено 203 матеріали рекламного характеру, що містять 
інформацію про підготовку та терміни оприлюднення статистичних продуктів. 
З метою популяризації статистичних видань, розширення кола користувачів 
щорічно видається «Каталог статистичних видань Головного управління 
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статистики», який розповсюджується серед ключових користувачів 
статистичної інформації та розміщується на офіційному веб-сайті Головного 
управління статистики. 

У рамках взаємодії з користувачами статистичної інформації та з метою 
визначення ступеня задоволення користувачів інформаційними послугами, що 
надаються органами державної статистики, вивчення їхньої думки щодо якості 
статистичної інформації з різних розділів статистики у звітному періоді 
проведено 12 анкетних опитувань користувачів: 1 – самостійно, 11 – у складі 
опитувань, які проводились працівниками Держстату. Отримано 86 заповнених 
анкет. З метою забезпечення передбаченого Стратегією розвитку державної 
статистики до 2017 року зворотного зв’язку з користувачами на офіційному 
веб-сайті Головного управління статистики за результатами анкетних 
опитувань було розміщено 12 повідомлень для користувачів статінформації, у 
тому числі гіперпосилання на повідомлення Держстату щодо узагальнених 
результатів опитувань користувачів, у яких Головне управління статистики 
приймало участь.  

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з 
метою забезпечення права на отримання публічної інформації, протягом 2015 
року Головним управлінням статистики опрацьовано та надано відповіді на 39 
запитів, із них 25 надійшло від громадян, 10 – від юридичних осіб та 4 – від 
представників засобів масової інформації. Найбільша кількість запитів 
надходила на інформацію зі статистики праці, сільського господарства та 
навколишнього середовища, промисловості, цін, населення, освіти, 
зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій. На офіційному веб-сайті 
Головного управління статистики створено відповідний розділ «Доступ до 
публічної інформації», де розміщено законодавчі та нормативно-правові акти з 
цього питання, перелік документів Головного управління статистики, які 
містять публічну інформацію, форму запиту та контактну інформацію для 
отримання публічної інформації. Звіт щодо задоволення запитів на інформацію 
оприлюднювався на офіційному веб-сайті Головного управління статистики 
щомісяця. 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про 
звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 7 лютого 
2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування” в Головному управлінні статистики 
постійно протягом року проводилась відповідна робота щодо розгляду звернень 
громадян.  
 Протягом 2015 року до органів державної статистики області письмово та 
усно звернулося 167 осіб. На особистих прийомах громадян керівництвом 
Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів розглянуто 
44 звернення, 123 – надійшло засобами поштового зв´язку. Згідно із питаннями, 
що порушувалися у зверненнях, 143 – вирішено позитивно, на 21 звернення 
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надано роз´яснення, трьом відмовлено у задоволенні. Усі звернення громадян 
розглянуто у відповідності до визначених законодавством термінів їх розгляду. 
Протягом звітного періоду колективних, повторних звернень, а також 
пропозицій та скарг від громадян не надходило. Інформація про роботу зі 
зверненнями громадян розглядається на засіданні колегії Головного управління 
статистики та щоквартально розміщується на офіційному веб-сайті Головного 
управління статистики. 

У рамках реалізації заходів за проектом TWINNING «Сприяння 
процесам удосконалення Державної служби статистики України для 
покращення її потенціалу» та з метою популяризації статистичної діяльності 
Держстатом підготовлене спеціальне видання «Статистика для дітей». Книга 
розрахована на дітей молодшого шкільного віку, які навчаються у 3-5 класах.  

Видання «Статистика для дітей» було розповсюджено у навчальних 
закладах м.Черкаси та Черкаської області, а електронний варіант книги 
розміщено на офіційному сайті Головного управління статистики. 

 
Удосконалення та впровадження статистичної методології 

 

У звітному періоді Головне управління статистики приймало участь у 
заходах Державної служби статистики України з удосконалення та 
впровадження статистичної методології збирання та опрацювання статистичної 
інформації за сучасними технологіями, адаптації національних методологічних 
засад державної статистики до вимог міжнародних та європейських стандартів, 
покращення організації державних статистичних спостережень, впровадження 
вибіркових методів статистичних спостережень.  

Упродовж року Головним управлінням статистики, за участю 57 
підприємств та організацій, здійснено апробацію 7 проектів статистичних 
формулярів та роз’яснень щодо їх заповнення по статистиці сільського 
господарства (державні статистичні спостереження: щодо виробництва 
продукції тваринництва, посівних площ сільськогосподарських культур, 
валових зборів сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду; про 
сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших 
польових робіт, щодо внесення добрив та проведення інших агротехнічних 
робіт).  

Поряд з цим, Головне управління статистики приймало участь у заходах з 
удосконалення державних статистичних спостережень на 2017 рік за 
запитальником ТОДС (інвентаризація звітно-статистичної документації, 
необхідної для проведення державних статистичних спостережень). У 
результаті проведених робіт, пов’язаних зі здійсненням інвентаризації, було 
направлено Держстату 7 пропозицій зі статистики промисловості, сільського 
господарства та навколишнього середовища, зовнішньої торгівлі послугами, 
структурних обстежень підприємств, з яких враховано – 3. Під час проведення 
інвентаризації звітно-статистичної документації були використані матеріали 
проведених анкетних опитувань респондентів.  
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Удосконалення та впровадження новітніх інформаційних технологій 
у галузі статистики 
 

Упровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики у 
2015 році здійснювалося шляхом удосконалення системи збирання форм 
державних статистичних спостережень в електронному вигляді та 
удосконалення сучасних технологій обробки статистичної інформації. 

Набула подальшого поширення система збирання статистичної звітності 
від респондентів із використанням Інтернету та електронного цифрового 
підпису. Протягом 2015 року система електронної звітності органів державної 
статистики розвивалася та удосконалювалася. Розширився перелік програмних 
засобів, за допомогою яких можна звітувати в електронному вигляді та 
збільшилася кількість форм державних статистичних спостережень, які можна 
подавати в електронному вигляді (124). Респонденти мали можливість подавати 
звітність в електронному вигляді до органів державної статистики з 
використанням електронних цифрових підписів акредитованого центру 
сертифікації ключів Державної фіскальної служби України, що видаються 
безкоштовно.  

Галузевими та відокремленими підрозділами постійно проводиться 
роз‘яснювальна робота з респондентами щодо подання електронної звітності. 
Респондентам направлялись листи–звернення, організаційні листи, в яких 
повідомлялось про переваги подання статистичної та фінансової звітності в 
електронному вигляді. Всебічна інформація про систему електронної звітності 
розміщена на веб-сайті Головного управління статистики.  

За результатами діяльності по впровадженню системи електронної 
звітності у 2015 році з приймального шлюзу Держстату до Головного 
управління статистики надійшли звіти від 3603 респондентів (26,4% від 
загальної кількості у сукупностях) проти 2443 (21,1%) у попередньому році. 
Кількість респондентів, які подали звітність в електронному вигляді, порівняно 
з попереднім роком зросла в 1,5 раза. Питома вага звітності, яка надійшла в 
електронному вигляді, до її загальної кількості по області склала 27,7%. 

Для забезпечення повноти та оперативності обліку, підвищення якості 
статистичної звітності Головним управлінням статистики продовжувалось 
впровадження автоматизованої інформаційної системи «Погосподарський облік 
для сільських, селищних рад» та навчання фахівців сільських, селищних рад по 
роботі з зазначеною системою. За сприяння Головного управління статистики у 
2015 році запроваджено автоматизований програмний комплекс в 11 сільських 
радах. У цілому програмний комплекс уже встановлено у майже 60% сільських 
та cелищних рад від їх загальної кількості в області. Дана робота буде 
продовжуватись і надалі. 

Для вивчення попиту та задоволення потреб користувачів статистичної 
інформації у Головному управлінні статистики діє автоматизована база 
користувачів статистичної інформації, яка дає можливість визначати ключових 
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користувачів, здійснювати контроль за своєчасним повідомленням їх про 
статистичні продукти, проводити їх анкетні опитування.  

Головним управлінням статистики було здійснено дослідну експлуатацію 
комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ) за річними статистичними 
формами: № 1-підприємництво, № 31-авто, № 50-сг, № 1-риба. Також 
проведені тестові випробування єдиного шаблону фінансової звітності, який 
включає форми № 1, 2, 3, 4, 5, 6 та Довідку про згоду надання даних з 
фінансової звітності підприємства органам державної влади. 

На виконання п.63 "Впровадження інтегрованої системи статистичної 
інформації, керованої метаданими" Стратегії розвитку державної статистики на 
період до 2017 року у звітному році продовжувалися роботи з впровадження 
інтегрованої системи статистичної інформації керованій метаданими (ІССІ) на 
базі сучасних технологій підготовки, планування та проведення статистичних 
спостережень, оброблення й аналізу даних, поширення отриманої статистичної 
інформації. З листопада 2015 року було розпочато проведення тестових 
випробувань ф.№4-мтп (місячна) шляхом уведення первинних даних за 
жовтень 2015 року та порівняння отриманих результатів обробки в КЕОІ та 
ІССІ. За результатами тестових випробувань Держстатом було прийнято 
рішення про запуск в промислову експлуатацію форми № 4-мтп (місячна) в 
ІССІ починаючи з січня 2016 року. 

Продовжувався розвиток інформаційної телекомунікаційної системи 
органів державної статистики. Протягом 2015 року в структурних та 
відокремлених підрозділах Головного управління статистики 
використовувалося 328 робочих станцій, з яких 272 віднесено до категорії 
сучасних, 33 сервери різного функціонального призначення. Обмін 
інформацією здійснювався як корпоративним каналом зв’язку, так й 
електронною поштою через Інтернет. 

У 2015 році активно використовувалася корпоративна система відео- 
зв’язку між Держстатом та головними управліннями статистики в регіонах. 
Головне управління статистики брало участь у відео-конференціях із широкого 
кола питань, зокрема проведення інвентаризації звітно-статистичної 
документації. 

Структурними підрозділами Головного управління статистики прово-
дились наради із працівниками районної ланки із використанням Інтернету. 
 

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та 
навчання кадрів, запобігання та протидія корупції 

 

Забезпечення реалізації державної кадрової політики, збереження та 
розвиток кадрового потенціалу є одним із пріоритетів діяльності органів 
державної статистики.  

Діяльність відділу кадрово-документального забезпечення та контролю 
виконання щодо комплексного вирішення завдань комплектування, 
розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації здійснювалася відповідно  
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до затвердженого начальником Головного управління статистики плану роботи   
з кадрами на 2015 рік, що включав заходи  на  виконання законів України  «Про 
державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», Комплексної 
програми підготовки державних  службовців, а також відповідних указів 
Президента України, постанов Уряду, наказів та рекомендацій  Нацдержслужби 
України, інших  нормативних документів з питань кадрової роботи та 
державної  служби. 

З метою реалізації Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), 
відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 
Закону (далі – Порядок), в Головному управлінні статистики наказом №41 від 
09.09.2015 було здійснено заходи щодо проведення перевірок відповідно до 
Закону. Розпочато перевірки стосовно 222 державних службовців: 144 
обласного рівня (41 керівник, 103 спеціалісти) та 78 районного рівня (25 
керівників, 53 спеціалісти). У звітному періоді за результатами перевірки 
підготовлено 182 довідки. Відповідно до п.492 Порядку припинено перевірки 
стосовно 4 працівників. 

На виконання наказу Держстату від 21.09.2015 №211 «Про штатну 
чисельність працівників головних управлінь статистики в областях та м. Києві» 
та заходів щодо реорганізації територіальних органів Держстату і з метою 
подальшого запровадження процесно-орієнтовного підходу до вироблення 
статистичної інформації та організації статистичної діяльності відповідно до 
адаптованої версії Загальної моделі статистичних бізнес – процесів (GSBPM) 
було проведено заходи з оптимізації структури Головного управління 
статистики. Обласний рівень складається з керівництва, 3 управлінь, 14 відділів 
та окремо виведених штатних посад спеціаліста з питань режимно-секретної 
роботи, головного спеціаліста – юрисконсульта, головного спеціаліста з питань 
запобігання та виявлення корупції, головного спеціаліста з питань захисту 
інформації; районний рівень – з 3 управлінь, 6 відділів та 2 секторів статистики. 

Станом на 01.01.2016 у трудових відносинах перебувало фактично 238 
осіб (із них 190 – державні службовці, або 79,8% загальної кількості 
працюючих в органах статистики області). Традиційно високою залишається 
питома вага жінок серед державних службовців (81%).  

Протягом 2015 року було призначено на посади державних службовців 2 
особи: 1 – за результатами конкурсу та 1 – в порядку переведення за результа-
тами успішно пройденого стажування.  

Плинність кадрів серед державних службовців Головного управління 
статистики за 2015 рік склала 10,1%. Звільнено з державної служби впродовж 
минулого року 52 особи, з них 8 осіб припинили роботу у зв’язку з 
переведенням на роботу до іншої установи. За власним бажанням та угодою 
сторін вибуло 27 осіб (51,9%), у тому числі 4 (7,7%) – за власним бажанням у 
зв’язку з виходом на пенсію, 17 осіб (32,7%) – у зв’язку із скороченням штату. 
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 Станом на 01 січня 2016 року кількість державних службовців з повною 
вищою освітою становить 166 осіб, або 87,4% загальної кількості державних 
службовців (на 01.01.2015 – 86,2%). Неповну та базову вищу освіту мають 24 
державних службовці (проти 34 у попередньому році). 76,5% загальної 
кількості  державних службовців з вищою освітою мають економічну освіту. 
Питома вага фахівців зі статистики становить 35,1% із загальної кількості 
державних службовців із економічною освітою. 

За стажем роботи 93,1% керівників та 61,4% спеціалістів працюють понад 
10 років, відповідно 53,4% і 29,5% – понад 20 років.  

Аналізуючи віковий склад державних службовців, можна констатувати 
що 24,7% державних службовців у віці до 35 років (1,7% керівників, 34,8% 
спеціалістів). Водночас зберігається тенденція до зменшення кількості 
працюючих в системі державних службовців у віці від 56 до 65 років – 13 осіб, 
що складає 6,8% загальної кількості державних службовців. 

Основним видом навчання державних службовців Головного управління 
статистики залишається підвищення кваліфікації, що включає в себе професійні 
програми, спеціалізовані навчальні курси, тематичні семінари, стажування та 
виконання планів самоосвіти. Протягом 2015 року за професійними 
програмами, програмами тематичних короткострокових семінарів та 
спеціалізованих короткострокових навчальних курсів пройшли навчання 18 
державних службовців Головного управління статистики, 13 – у Центрі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, 
установ та організацій. 
 Чотири керівники відокремлених підрозділів пройшли навчання та 
перевірку знань в обсязі програми відповідальних за безпечну експлуатацію 
систем газопостачання та газовикористовуючого обладнання по «Правилам 
безпеки систем газопостачання» в «Черкаському експертно-технічному центрі 
Держпраці». На курсах підвищення кваліфікації у Національній академії 
статистики, обліку та аудиту Держстату навчався один керівник галузевого 
відділу статистики. 

 

Протягом звітного періоду в Головному управлінні статистики проведено 
ряд заходів для забезпечення дотримання вимог Закону України "Про засади 
запобігання і протидії корупції" та «Про запобігання корупції». З метою 
профілактики проявів корупції проводились тематичні семінари, наради, 
навчання для підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед 
державних службовців, надавалися роз’яснення застосування антикорупційного 
законодавства.  

Впродовж січня–березня 2015 року в кожному підрозділі Головного 
управління статистики проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог та 
порядку заповнення декларацій. Відповідно до вимог ст. 12 Закону України 
«Про засади запобігання та протидії корупції» усі державні службовці 
Головного управління статистики своєчасно подали декларації про майно, 
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доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. Копії 
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
2014 рік працівників Головного управління статистики було надіслано на 
перевірку до органів Державної фіскальної служби України. Усі особи, які 
звільнилися або іншим чином припинили діяльність в Головному управлінні 
статистики, та зобов'язані протягом одного року за своїм останнім місцем 
роботи (служби) подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2014 рік, подали такі декларації.  

Порушень вимог законодавства України, а також міжнародних 
нормативно-правових актів у сфері протидії та боротьби з корупцією, а також 
корупційних ризиків за напрямками діяльності Головного управління 
статистики у 2015 році не виявлено. 

 
Результати фінансової діяльності 

 
Діяльність Головного управління статистики здійснювалася відповідно до 

Плану державних статистичних спостережень, у межах затверджених 
кошторисних призначень та згідно з затвердженим штатним розписом. 

Відповідно до чинного законодавства, фінансова діяльність Головного 
управління статистики у 2015 році здійснювалась за такими бюджетними 
програмами: 

  КПКВ 1207010 "Керівництво та управління у сфері статистики"; 
  КПКВ 1207020 "Статистичні спостереження та переписи"; 
  КПКВ 1207030 "Обстеження умов життя домогосподарств".    

Для забезпечення виконання функціональних повноважень Головного 
управління статистики було затверджено видатки державного бюджету на 2015 
рік у сумі 16408,0 тис.грн., з яких 14802,8 тис.грн. – обсяги по загальному 
фонду і 1605,2 тис.грн. – по спеціальному фонду. 

Станом на 01.01.2016 року по загальному фонду кредиторська 
заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в 
частині доходів склала 7,8 тис.грн. Станом на 01.01.2016 року дебіторська 
заборгованість по спеціальному фонду становила 271,8 тис.грн. 

Детальний звіт про використання коштів державного бюджету Головного 
управління статистики у 2015 році розміщено на офіційному веб-сайті в розділі 
"Діяльність Головного управління". 
 
 
 
 
Начальник Головного управління 
статистики у Черкаській області               В.П.Приймак 


