
Звіт 
про результати діяльності 

Головного управління статистики у Черкаській області 

за 2017 рік 

 
 Головне управління статистики у Черкаській області (далі – Головне 

управління статистики) є складовою частиною єдиної системи органів 

державної статистики України і у межах наданих йому повноважень здійснює 

реалізацію державної політики у сфері статистики, забезпечує функціонування 

єдиної системи обліку і звітності у регіоні. Головне управління статистики є 

основним виробником офіційної статистичної інформації щодо економічної, 

соціальної, демографічної й економічної ситуації в Черкаській області. 

 

 Основні документи, що регулюють діяльність Головного управління 

статистики: 

– Закон України «Про державну статистику»; 

– Положення про Головне управління статистики (далі – Положення); 

– Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року (далі – 

Стратегія–2017); 

– План державних статистичних спостережень (далі – ПДСС); 

– Комплексна програма Головного управління статистики (далі – КП ГУС). 

 

Відповідно до завдань, визначених Положенням, та згідно Стратегії-2017, 

діяльність Головного управління статистики здійснювалася за такими 

основними напрямами: 

 – організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-

економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в 

Черкаській області та районах, а також підготовка за їх результатами 

статистичних публікацій (інформації); 

 – моніторинг інформаційних потреб користувачів статистичної інформації, 

забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня 

відкритості роботи органів державної статистики; 

 – установлення партнерських стосунків із респондентами державних 

статистичних спостережень, забезпечення достовірності статистичних даних; 

 –  упровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й 

передачі статистичної інформації; 

 – упровадження науково-обґрунтованої статистичної методології, 

удосконалення звітно-статистичної документації та статистичної 

інфраструктури; 

 – удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання 

кадрів, запобігання та протидія корупції. 
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Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 

 

Згідно з ПДСС на 2017 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16.03.2017 №175-р, Головне управління статистики 

проводило статистичні спостереження за 19 розділами статистики та 24 

тематиками статистичного виробництва, а також здійснювало підготовку 

комплексних статистичних продуктів та оперативної статистичної інформації.  

З метою отримання інформації щодо економічної, соціальної та 

екологічної ситуації в області та її регіонах у 2017 році у рамках проведення 88 

державних статистичних спостережень (далі – ДСС) збиралися й 

опрацьовувалися статистичні дані за 122 формами статистичної і фінансової 

звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних 

спостережень. У ході проведення ДСС отримано від респондентів та 

опрацьовано 296,1 тис. первинних звітів. 

З метою скорочення звітного навантаження на респондентів, уникнення 

дублювання інформаційних потоків та забезпечення на цій основі економії 

бюджетних коштів, для складання статистичної інформації використовувалися 

адміністративні дані, одержані від органів влади, установ і організацій: 

 
1. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації 

2. Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської 

облдержадміністрації 

3. Управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації  

4. Департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації 

5. Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації 

6. Прокуратури Черкаської області 

7. Територіальних органів ДФС у Черкаській області 

8. Головного територіального управління юстиції у Черкаській області 

9. Територіального управління державної судової адміністрації України у Черкаській  

області 

10. Головного управління  національної поліції у Черкаській області 

11. Служби автомобільних доріг у Черкаській області 

12. Відділу ДРАЦС реєстраційної служби Головного управління юстиції у Черкаській 

області 

13. Виробничого підрозділу «Шевченківська дирекція залізничних перевезень» регіональної 

філії «Одеська залізниця» 

14. Виконавчих органів сільських, селищних та міських рад. 

 

 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 

промислових, сільськогосподарських підприємств, будівельних, торгівельних 

та транспортних організацій. 
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 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 2017р. взяли участь в 

обстеженні: 368 домогосподарств з питань дослідження умов їхнього життя, 

2244 – з питань економічної активності населення та 989 домогосподарств з 

питань сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості.  

Спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) на споживчому ринку 

області проводилось відповідно до споживчого набору, що нараховує 328 

найменувань товарів (послуг) - представників. Спостереження проводилось у 

містах Черкаси, Умань, Сміла, які були відібрані Держстатом залежно від 

чисельності міського населення, представництва у соціально-економічному і 

географічному положенні регіонів, фактору насиченості споживчого ринку 

товарами і послугами.  

У 2017 році продовжувались роботи зі збирання та обробки інформації 

щодо змін в адміністративно-територіальному устрої області. Крім того, 

регулярно опрацьовувалась і накопичувалась інформація щодо утворення в 

області об’єднаних територіальних громад в рамках реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади. 

 З метою забезпечення належної якості проведення державних 

статистичних спостережень працівниками структурних підрозділів зі 

спеціалістами відокремлених підрозділів Головного управління статистики 

проведено 3 інструктивних наради з питань запровадження нових або внесення 

змін до чинних державних статистичних спостережень зі структурної 

статистики та статистики фінансів підприємств, надіслано 92 інструктивних та 

методичних листи щодо розробки звітності відокремленими підрозділами. 

Підготовлено 4 програми навчальних курсів з питань вибіркових 

обстежень населення (домогосподарств), що були проведені Головним 

управлінням статистики з фахівцями з інтерв’ювання, 3 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 4 

індивідуальних інструктажі реєстраторів цін. 

 Згідно КП ГУС здійснювалось ведення статистичного реєстру «АГРО», 

який є одним з найважливіших статистичних інструментів для проведення 
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державних статистичних спостережень та повного обліку 

сільськогосподарських товаровиробників, обґрунтованого їх відбору для 

формування вибіркових і цільових сукупностей господарюючих суб’єктів – 

звітних одиниць. Станом на 1 листопада 2017 року в реєстрі 

сільськогосподарських товаровиробників, лісового та рибного господарств 

налічувалось 1984 суб’єкти господарювання, з них фермерських господарств – 

1306. 

 Для забезпечення ефективного управління процесом статистичного 

виробництва у 2017 році щомісячно проводились роботи з актуалізації 

сформованих Держстатом сукупностей звітуючих одиниць по кожному 

державному статистичному спостереженню та складалася довідка щодо 

кількості одиниць, запропонованих на довключення/вилучення з сукупності. 

Протягом року надано пропозиції щодо включення 922 респондентів і 

вилучення 677. 

 

Поширення інформації та комунікації 

 

 У рамках процесу поширення, з метою інформування громадськості щодо 

економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в області, містах 

обласного значення та районах працівниками Головного управління статистики 

упродовж 2017 року підготовлено 436 статистичних бюлетенів, 26 економічних 

доповідей, 21 статистичний збірник.  

 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» та «Регіональний розвиток Черкаської області». 

 Основним джерелом поширення інформації є веб-сайт Головного 

управління статистики (http://www.ck.ukrstat.gov.ua/), який став важливою 

інформаційною базою для різних категорій користувачів, засобів масової 

інформації та респондентів. Протягом 2017 року сайт відвідали майже 115 тис. 

користувачів. 

 У 2017 році на цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі 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 205 експрес-випусків, 584 прес-випуски, 528 матеріалів розділу 

«Статистична інформація», 12 повідомлень для ЗМІ та 12 статистичних 

бюлетенів «Соціально-економічне становище області». Для зручності 

користувачів на веб-сайті була застосована така нова модель швидкого та 

чіткого відображення комплексної статистичної інформації як інфографіка. 

http://www.ck.ukrstat.gov.ua/
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Подання інформації у графічному вигляді підвищує можливості сприйняття 

людиною тенденцій змін основних показників соціально-економічного 

розвитку області. 

 Для зручності користувачів на веб-сайті Головного управління 

статистики у розділі «Публікації» було розміщено календар оприлюднення 

публікацій та Каталог офіційних статистичних публікацій на 2017 рік. 

 Органи державної статистики області проводили значну роботу з 

висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах 

масової інформації. Так, упродовж 2017 року працівниками структурних та 

відокремлених підрозділів Головного управління статистики оприлюднено в 

друкованих та електронних виданнях 2023 прес-випуски та здійснено 306 

виступів на радіо з питань соціально-економічного становища області і районів.  

 Щомісячно здійснювалась підготовка повідомлень «Соціально-економічне 

становище області» та щоквартально – «Соціально-економічне становище 

району (міста)». У звітному році працівниками органів статистики області було 

оприлюднено 59 таких повідомлень, які розміщувались в повному обсязі на веб-

сайтах облдержадміністрації, облради й веб-сайтах місцевих органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування у районах, а також 

оприлюднювались в обласних та районних друкованих або інтернет-виданнях. 

 Найбільш тісно Головне управління статистики співпрацювало з такими 

районними друкованими виданнями як «Вісник Золотоніщини», «Надросся», 

«Жашківщина», «Маньківські новини», «Ріо експрес», «Христинівська сорока», 

«Умань», з інтернет-виданнями обласного центру: «Діловий регіон», «Нова 

доба», «Вичерпно», «Дзвін», «Провінція»,  «Прочерк»,  «Рідний край» тощо. 

 У числі публічних заходів, здійснених у 2017 році, було проведено 4 

інтернет-конференції на тему «Соціально-економічне становище області» та 

здійснено виступ на телебаченні про зміни індексів споживчих цін. 

 Для більш детальнішого 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 2017 році спеціалістами 

органів державної статистики області за участю ключових користувачів 

статистичної інформації було проведено 4 заходи: 3 круглих столи з питань 

методології та методики розрахунків статистичних показників, напрямів і 

можливостей їх практичного застосування, використання зведеної статистичної 

інформації та джерел її складання та 1 нараду з питань забезпечення статистичною 

інформацією структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Крім того, 

на запити різних категорій користувачів щодо отримання статистичної інформації 

надано 468 відповідей, у тому числі 364 – на запити органів державної влади, 
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підготовлено 102 листи роз’яснювального характеру з питань статистичної 

методології та проведення державних статистичних спостережень. 

 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 поширенню статистичної інформації у 2017 році 

користувачам підготовлено 186 матеріалів рекламного характеру щодо 

підготовки та термінів оприлюднення статистичних продуктів. 

 З метою забезпечення права громадян на отримання публічної інформації 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», у 2017 

році Головним управлінням статистики опрацьовано та надано відповіді на 83 

запити користувачів статистичної інформації, з них від громадян – 36, від 

юридичних осіб – 34, від засобів масової інформації – 1 та 12 – від громадських 

організацій. Запитувачів найчастіше цікавила інформація стосовно показників 

демографічної статистики, статистики сільського господарства та 

навколишнього середовища, статистики зовнішньоекономічної діяльності та 

статистики ринку праці. Звіт щодо задоволення запитів на публічну інформацію 

щомісяця оприлюднювався на офіційному веб-сайті Головного управління 

статистики у розділі «Доступ до публічної інформації». 

 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 

проводилась відповідна робота щодо розгляду звернень громадян. 

 Протягом 2017 року до органів державної статистики області звернулося 

219 осіб. Засобами поштового зв’язку надійшло 177 звернень, через місцеві 

органи державної влади – 1 звернення, розглянуто на особистих прийомах 

громадян керівництвом Головного управління статистики та його відокремлених 

підрозділів 41 звернення. Згідно із питаннями, що порушувалися у зверненнях, 

207 з них вирішено позитивно, на 8 звернень надані роз’яснення, 4 заявникам 

було відмовлено у задоволенні прохання. Найбільше звернень надійшло 

стосовно питань соціального захисту – 182, звернень, що стосувалися праці і 

заробітної плати – 17, щодо надання статистичної інформації – 6 та з кадрових 

питань – 10, аграрної політики і земельних відносин – 2, щодо надання 

інформації з ЄДРПОУ – 1 та інше – 1. Протягом звітного року колективних та 

повторних звернень, а також пропозицій та скарг від громадян не надходило. 
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 З метою визначення потреб користувачів у статистичній інформації та 

ступеня задоволеності інформаційними послугами, що надаються органами 

державної статистики, у звітному періоді проведено 3 анкетних опитування 

користувачів як самостійно так і в складі опитувань, які проводились 

Держстатом. В рамках дії системи зворотного зв’язку з користувачами 

результати анкетних опитувань узагальнені і оприлюднені на офіційному веб-

сайті Головного управління статистики або створені гіперпосилання на 

повідомлення, що розмішені веб-сайті Держстату. Аналіз опитувань показав, 

що користувачі статистичної інформації задоволені висвітленням статистичних 

даних, методологічними поясненнями, які викладені в статистичних виданнях, 

поданням інформації на веб-сайті та співпрацею з працівниками Головного 

управління статистики. 

 

 Взаємодія з респондентами  

 Зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами залишалось 

пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики, визначеним 

Стратегією-2017. 

 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 державної статистичної та 

фінансової звітності респондентами та щоквартально – графік проведення 

семінарів та нарад з респондентами. Для покращення якості статистичної 

звітності наведений огляд типових помилок за формами статистичної звітності, 

які найчастіше допускають респонденти та загальні вимоги до заповнення 

статистичних формулярів, а також оголошення щодо змін, які відбулися у 

порядку подання статистичної та фінансової звітності; 

 – «Пошук за кодом ЄДРПОУ» дозволяє респонденту самостійно 

отримати інформацію про переліки форм статистичної та фінансової звітності, 

за якими він повинен звітувати у поточному році до органів державної 

статистики; 

 – «Звітна документація», де респондент може ознайомитись із 

затвердженим Держстатом Загальним табелем (переліком) форм державних 

статистичних спостережень поточний рік та Альбомом форм державних 

статистичних спостережень і за бажанням самостійно роздрукувати необхідну 

звітно-статистичну документацію; 

 – «Електронна звітність», що вміщує інформацію про переваги та порядок 

подання електронної звітності до органів державної статистики. 

 З метою покращення організації процедури збирання звітності та 

забезпечення підвищення комфортності подання звітності в Головному 

управлінні статистики успішно функціонує система приймання звітів від 
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респондентів за принципом «єдиного вікна» за організаційною схемою 

взаємодії «працівник органу державної статистики – респондент». Через «єдине 

вікно» респонденти мають можливість отримати звітно-статистичну 

документацію, інформаційне повідомлення щодо участі у державних 

статистичних спостереженнях та консультаційну підтримку щодо  порядку та 

термінів подання звітності. Дана система також діє в усіх відокремлених 

підрозділах, які підключені до єдиної бази даних реєстрації звітів у 

програмному комплексі автоматизованої системи реєстрації статистичної та 

фінансової звітності респондентів з використанням мережі Internet. Кількість 

респондентів, які упродовж 2017 року подали звіти у такий спосіб, зменшилась 

у порівнянні з 2016 роком на третину і становила 12,9 тис., у тому числі на 

районному рівні – 7,4 тис. Перш за все це обумовлено збільшенням кількості 

підприємств, які подають звітність в електронному вигляді. 

 Протягом 2017 року здійснювались заходи щодо ефективного 

функціонування системи електронної звітності, зокрема шляхом надання 

консультацій та роз’яснень респондентам щодо переваг електронного 

звітування, можливостей програмного забезпечення тощо. Кількість звітів, 

поданих в електронному вигляді, у 2017 році склала 65,5 тис., що становить 

49,3% від загальної кількості поданих статистичних звітів, які можуть 

подаватись в електронному вигляді.  

З метою забезпечення достовірності первинних статистичних даних, 

зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного зв’язку з 

респондентами органами державної статистики області 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 2017 року працівниками органів 

державної статистики в області було проведено 90 інструктивних нарад з 

респондентами, у тому числі 43 – з питань запровадження нових/внесення змін 

до чинних державних статистичних спостережень. Постійно надавались 

респондентам індивідуальні консультації стосовно методології складання 

державної статистичної звітності. Також, було здійснено 11 виходів на 

підприємства з метою надання практичної допомоги (консультативної 

підтримки) респондентам у складанні форм державних статистичних 

спостережень зі структурної статистики та статистики соціальних послуг (фф. 

№ 1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) (річна), №1-ОТ 

(один раз на рік)). 

 Протягом 2017 року працівниками органів державної статистики області 

підготовлено респондентам 3687 повідомлень (нагадувань) про участь у 

державних статистичних спостереженнях, у тому числі – 28 відповідей на 

запити респондентів. Підготовлено 256 інструктивних та методичних 
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матеріалів, з них 40 – з питань запровадження нових/внесення змін до чинних 

державних статистичних спостережень.  

 У роботі з респондентами пріоритетним залишалося зменшення звітного 

навантаження. Відповідно до Плану впровадження Методики вимірювання 

звітного навантаження на респондентів, затвердженої наказом Держстату від 14 

травня 2013р. №149 у 2017 році анкетне опитування проводилось за 18 

формами ДСС (новими формами та формами, що зазнали суттєвих змін 

порівняно з попереднім роком). У ході опитування отримано та опрацьовано 195 

анкет із пропозиціями та побажаннями щодо удосконалення статистичних 

формулярів, змін у методології, способах та термінах подання форм звітності 

тощо.  

 У 2017 році за результатами проведених державних статистичних 

спостережень підготовлено 374 оглядових листи респондентам щодо якості 

складання звітності. При цьому 272 респонденти отримали листи з інформацією 

«зворотного зв’язку» щодо випуску статистичних продуктів, їх розміщення на 

веб-сайтах Держстату та Головного управління статистики; інформування про 

запровадження нових сервісів для респондентів; повідомлення про інструктивні 

наради з питань обліку й звітності; запрошення до участі в анкетних 

опитуваннях тощо. 

 Разом з тим, Головним управлінням статистики проводилась робота щодо 

контролю подання статистичної та фінансової звітності у встановлені терміни. 

Так, у 2017 році за порушення встановленого порядку подання форм державних 

статистичних спостережень відповідно до статті 186.3 Кодекс України про 

адміністративні правопорушення до адміністративної відповідальності було 

притягнуто 25 осіб та накладено штрафів на суму 4420 грн. 

  

 Упровадження новітніх інформаційних технологій у галузі 

статистики  
  

 Основними напрямками впровадження інформаційних технологій у 

статистиці у 2017 році були: удосконалення системи збирання форм державних 

статистичних спостережень та фінансової звітності в електронному вигляді, 

оновлення комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ), продовження 

роботи з переведення держстатспостережень до Інтегрованої системи 

статистичної інформації (ІССІ), впровадження системи електронного 

документообігу. 

 У 2017 році у Головному управлінні статистики пройшли дослідну 

експлуатацію 6 комплексів електронної обробки статистичної інформації 

(КЕОІ) за формами:  

- № 24 (річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами»; 

- № 3-наука (річна) «Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок»; 

- № ІНН (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності 

підприємства за період 2014-2016 років»; 
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- № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських 

культур»; 

- № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»; 

- № 2-ферм (річна) «Основні показники господарської діяльності 

фермерського господарства, малого підприємства у сільському 

господарстві за 20__рік». 

 Упродовж року продовжувалась робота з подальшого впровадження 

інтегрованої системи статистичної інформації (ІССІ), яка забезпечує єдине 

середовище для збирання, обробки, аналізу та зберігання статистичної 

інформації. Так, у 2017 році виконувалась промислова експлуатація в ІССІ 

ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси палива» та ф.№1-торг 

(нафтопродукти) (місячна) «Продаж світлих нафтопродуктів і газу». Також, у 

звітному році було протестовано в ІССІ 6 статистичних спостережень за 

формами: 

- № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих 

нафтопродуктів і газу»; 

- № 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»; 

- 6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти погосподарського обліку на 1 березня 

20____ року »; 

- № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств за 20__рік»; 

- № 4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива»; 

- 2К-Б (квартальна) «Анкета для будівельного підприємства». 
 

 У 2017 році Головне управління статистики на базі програмного продукту 

“Megapolis.Документообіг” підключено до системи електронного 

документообігу органів державної статистики, яка дозволить здійснювати 

обмін вхідною і вихідною документацією з Держстатом і ТОД, ведення 

реєстрації документів та контроль за їх виконанням, а також працювати в 

системі електронної взаємодії органів виконавчої влади.  

 

 Упровадження статистичної методології, вдосконалення звітно- 

статистичної документації та статистичної інфраструктури 

 

 У звітному періоді Головне управління статистики приймало участь у 

заходах Державної служби статистики України з подальшого вдосконалення 

методології збирання та оброблення статистичної інформації, покращення 

організації державних статистичних спостережень. 

 З цією метою Головного управління статистики у 2017 році виконувало 

наступні заходи: 

 – в рамках робіт, пов’язаних із здійсненням інвентаризації державних 

статистичних спостережень, які проводитимуться у 2019 році, до Держстату 

направлено 18 пропозицій зі статистики праці, статистики сільського 
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господарства та навколишнього середовища, структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств; 

 – за участю 584 підприємств та організацій здійснено апробацію 6 

проектів статистичних формулярів та інструкцій (роз’яснень) щодо їх 

заповнення по статистиці сільського господарства (№2-ферм (річна), №24-сг 

(місячна), №37-сг (місячна), №50-сг (річна), №4-сг (річна), №6-сільрада); 

 – в рамках роботи з розроблення проектів статистичних формулярів та 

інструкцій (роз’яснень) щодо їх заповнення надано пропозиції Держстату по 

ф.№1-нк (річна) «Звіт про роботу аспірантури та докторантури». 

 

 Одним із заходів щодо реалізації Стратегії-2017 є забезпечення 

використання Реєстру статистичних одиниць (далі – РСО) як інструменту 

проведення державних статистичних спостережень. У 2017 році відбувався 

подальший розвиток та вдосконалення РСО, підвищення його якості. Протягом 

2017 року продовжувались щомісячні роботи з ідентифікації та актуалізації 

переліку місцевих одиниць на підставі даних державних статистичних 

спостережень. Роботи з актуалізації переліку МО здійснювались відповідно до 

Регламенту виконання робіт з актуалізації переліку місцевих одиниць  на основі 

даних державних статистичних спостережень, затвердженого наказом 

Держкомстату від 18.11.2011 № 302 (зі змінами). 

 Одним із основних завдань, покладених на Головне управління 

статистики, є ведення адміністративної складової РСО Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України (далі – 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 2018 року в ЄДРПОУ по Черкаській області значилось 

27070 юридичних осіб. Протягом 2017 року на підставі реєстраційних 

відомостей до ЄДРПОУ включено 1338, вилучено 488 юридичних  осіб. Для 

підвищення достовірності даних ЄДРПОУ обласного та районного рівнів 

здійснювалась щоденна актуалізація відомостями про вчинення реєстраційних 

дій, які згідно з нормами Закону України «Про державну статистику» та 

Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної 

служби України та Державної служби статистики України, затвердженого 

спільним наказом Міністерства юстиції України  та Державної служби 

статистика України від 30.11.2012 року №1772/5/492 надходили до органів 

державної статистики. Протягом року проводилось інформаційно-довідкове 

забезпечення місцевих органів державної влади, територіальних органів 

міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади в області та 
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районах даними з ЄДРПОУ на підставі 36 запитів. Надано відомостей з 

ЄДРПОУ іншим користувачам на підставі 1295 запитів, які надійшли до 

Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів. 

  

Кадрове забезпечення 

 

 Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання 

кадрів 

 Забезпечення реалізації державної кадрової політики, збереження та 

розвиток кадрового потенціалу є одним із пріоритетів діяльності органів 

державної статистики. Діяльність відділу управління персоналом та 

документального забезпечення щодо комплексного вирішення завдань 

комплектування, розстановки, підготовки та підвищення рівня професійної 

компетентності працівників Головного управління статистики здійснювалася 

відповідно до плану роботи з кадрами на 2017 рік, спрямованого на реалізацію 

законодавчих актів про державну службу та законодавства про працю, 

забезпечення виконання актів і доручень Президента України, постанов Уряду, 

наказів та рекомендацій Нацдержслужби України, інших нормативних 

документів з питань кадрової роботи та державної служби.  

У порядку, визначеному Національним агентством України з питань 

державної служби, на всі посади державної служби розроблено та затверджено 

спеціальні вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо 

досвіду роботи, освіти, знань, умінь, компетенцій, необхідних для ефективного 

виконання покладених обов’язків та приведено у відповідність до спеціальних 

вимог всі посадові інструкції працівників.  

На виконання Закону України «Про очищення влади» в Головному 

управлінні статистики у 2017 році призначені щодо трьох державних 

службовців Головного управління статистики перевірки завершені, та за їх 

результатами, в установленому законодавством порядку, підготовлені відповідні 

довідки. 

Станом на 01 січня 2018 року штатним розписом Головного управління 

статистики передбачено 245 одиниць, у тому числі на обласному рівні – 177, на 

районному – 68 (із них відповідно 146 і 41 державних службовців). Посади 

керівників обіймають 56 осіб, спеціалістів – 124, що становить відповідно 

31,1% і 68,9% загальної кількості державних службовців.  

Традиційно високою залишається питома вага жінок серед державних 

службовців (79,7% або 165 осіб). Посади керівників різних рівнів на 83,9% 

зайняті жінками, спеціалістів – на 95,2%. 

Прийом на роботу нових працівників здійснювався в установленому 

чинним законодавством порядку. Упродовж 2017 року було призначено на 

посади державних службовців 6 осіб, з них 4 – на конкурсній основі та 2 – за 

іншими процедурами. Звільнено з державної служби 5 осіб за власним 

бажанням та угодою сторін, з них 2 – у зв'язку з виходом на пенсію. 



13 

 

 Плинність кадрів серед державних службовців за 2017 рік склала 2,2%. У 

категорії керівників цей показник складає 0,4%, у категорії спеціалістів – 1,8%. 

Просування державних службовців по службі в Головному управлінні 

статистики здійснювалось з урахуванням професійної компетентності 

працівників шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу 

(призначено 2 особи). Без проведення конкурсу за рішенням начальника 

Головного управління статистики, з урахуванням професійної підготовки та 

професійної компетентності працівників, 2 осіб переведено на інші рівнозначні 

посади та 1 – на нижчу.  

 Щодо освітнього рівня персоналу, то вищу освіту ступеня магістра 

(спеціаліста) мають 163 особи, або 91% загальної кількості державних 

службовців. Вищу освіту ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають 17 

державних службовців, або 9,4%. 

 Надалі зростає питома вага фахівців, що володіють відповідними 

спеціальностями – 78,5% загальної кількості державних службовців з вищою 

освітою ступеня магістра (спеціаліста) мають економічну освіту, з них 

статистичну – 34,7%.  
   Що стосується розподілу державних службовців за стажем роботи в 

системі, то 96,4% керівників та 61,3% спеціалістів працюють в системі понад 10 

років, з них відповідно 55,4% і 26,6% – понад 20 років. 

 Стосовно вікового складу державних службовців системи, то 22,2% з 

них мають вік до 35 років (1,8% керівників, 31,5% спеціалістів), 8,3% – від 56 

до 65 років (15 осіб), 3,3% – що досягли віку, який дає право на призначення 

пенсії (6 осіб). 
 Професійний розвиток працівників органів державної статистики 

забезпечується шляхом їх підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. Упродовж 2017 року за професійними програмами, програмами 

тематичних короткострокових семінарів та спеціалізованих короткострокових 

навчальних курсів пройшли навчання 19 працівників функціональних та 

обслуговуючих підрозділів Головного управління статистики, з них 6 осіб 

керівного складу та 13 спеціалістів. 18 державних службовців пройшли 

навчання у Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищенні 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій з 

видачею сертифікатів, із них – 9 осіб за програмою тематичного постійно 

діючого семінару «Ділова українська мова», 2 – за програмою тематичного 

короткострокового семінару для керівників, спеціалістів служб управління 

персоналом органів виконавчої влади з напряму «Державне управління», 3 – за 

програмою тематичного короткострокового семінару для спеціалістів, 

відповідальних за мобілізаційну та режимно-секретну роботу з напряму 

«Державне управління», 4 працівники за професійною програмою підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 

та депутатів місцевих рад з напряму «Державне управління». На курсах 

підвищення кваліфікації працівників за професійною програмою для керівників 
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структурних підрозділів з аналізу даних територіальних органів Державної 

служби статистики України у Національній академії статистики, обліку та 

аудиту Держстату навчався 1 керівник галузевого управління. 

Також 2 працівники підвищили кваліфікацію за програмами 

короткострокових семінарів з питань «Запобігання та протидія проявам 

корупції» і «Правові та організаційні засади функціонування системи 

запобігання корупції в Україні. Електронне декларування» та семінарів для 

працівників юридичних служб (юрисконсультів) територіальних органів 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних 

адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних 

господарських об’єднань.  

З метою вдосконалення системи навчання працівників органів державної 

статистики відповідно до Положення про наставництво в органах державної 

статистики, затвердженого наказом Держстату від 30 грудня 2015 року №376, 

навчання на робочих місцях під керівництвом наставників упродовж 2017 року 

в Головному управлінні статистики пройшли 11 працівників. У рамках 

наставництва також запроваджено вивчення вступного навчального курсу для 

нових працівників системи. Програму зазначеного курсу, розробленого на 

допомогу адаптації нових працівників, успішно опанувала переважна більшість 

нових співробітників.  

  

Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на запобігання корупції 

 Протягом звітного періоду у Головному управлінні статистики проведено 

ряд заходів для забезпечення дотримання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». З метою профілактики проявів корупції в Головному 

управлінні статистики проводилися тематичні семінари, наради, навчання для 

підвищення рівня знань з питань протидії корупції серед державних 

службовців, надавалися роз’яснення застосування антикорупційного 

законодавства.  

 На засіданні колегії Головного управління статистики 26.01.2017 

розглянуто питання про стан виконання заходів щодо запобігання та протидії 

корупції в Головному управлінні статистики у Черкаській області у 2016 році. 

 Упродовж січня–березня 2017 року в підрозділах Головного управління 

статистики проводилась роз’яснювальна робота щодо вимог та порядку 

заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування.  

 Для можливості заповнення декларації державним службовцям категорії 

«В» 27.01.2017 року видані електронні цифрові підписи (далі ЕЦП) отримані 

від АЦСК ІДД ДФС, паролі для складення, подання декларацій в електронному 

вигляді та інструкцію з користування ЕЦП. 

 Відповідно до ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» 181 

державний службовець категорії «Б», «В» Головного управління статистики 

вчасно подав декларацію за 2016 рік. 
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 Крім того, із 12 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування станом на 31.12.2016 року, та 

були зобов’язані подати декларації наступного року після припинення 

діяльності, подали 11 осіб. Одна особа не подала декларацію у зв’язку зі 

смертю. 

 Упродовж 2017 року до Національного агентства направлено 2 

повідомлення про факти несвоєчасного подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

стосовно суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування у 2017 році. 

 У рамках проведення всеукраїнського опитування, яке реалізовувала 

компанія «ГФК ЮКРЕЙН» на замовлення Національного агентства та 

Програми розвитку ООН в Україні, 2 державних службовця Головного 

управління статистики прийняли участь у дослідженні наслідків впровадження 

системи подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. Дослідження проводилось у форматі 

особистих інтерв’ю з декларантами першої хвилі (категорія Б), з метою оцінки 

наслідків запровадження системи електронного декларування.    

 Службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, 

що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог 

антикорупційного законодавства у 2017 році не проводились, у зв’язку з 

відсутністю звернень підприємств, установ, організацій, громадян чи фізичних 

осіб-підприємств щодо фактів корупції. 

 Для підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у 

сфері запобігання корупції проводилась щомісячна пряма телефонна лінія на 

тему «Боротьба з корупцією» кожної другої середи місяця з 15.00 год. До 17.00 

год. Станом на 31.12.2017 звернення, скарги чи пропозицій не надходили. 

 Для забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації за 

результатами проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, 

забезпечення відкритості доступності та достовірності такої інформації на 

офіційному веб-сайті Головного управління статистики (www.ck.ukrstat.gov.ua) 

в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщувалася інформація з 

антикорупційної тематики. 

 

Фінансове забезпечення 
 

 Головне управління статистики здійснювало діяльність 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 2017 році здійснювалась за такими бюджетними 

програмами: 

 КПКВ 1207010 “Керівництво та управління статистики”; 
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КПКВ 1207030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення 

записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження 

умов їх життя”. 

 Для забезпечення виконання функціональних повноважень Головного 

управління статистики було затверджено видатки державного бюджету на 2017 

рік у сумі 28622,5 тис.грн., у тому числі: 

- видатки загального фонду – 27250,8 тис.грн. 

 -   видатки спеціального фонду – 1371,7 тис.грн. (з яких 158,5 тис.грн. – 

плата за послуги, що надається бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю, 1057,2 тис.грн. – плата за оренду майна бюджетних установ,         

4,4 тис.грн. – надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) та фінансування 151,6 тис.грн.)  

 Співвідношення видатків загального фонду: 

- оплата праці та нарахування на неї – 93,78%; 

- оплата енергоносіїв – 4,70%; 

- обстеження умов домогосподарств – 0,89%; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 0,20%; 

- оплата видатків на відрядження – 0,02%; 

- оплата предметів, матеріалів обладнання та інвентарю – 0,41%. 

 Станом на 01.01.2018 року по загальному фонду кредиторська та 

дебіторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість по 

спеціальному фонду в частині доходів склала 9,5 тис.грн. Станом на 01.01.2018 

року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду становила 251,5 

тис.грн. 

 Протягом року проводився моніторинг ефективності використання 

фінансових ресурсів Головного управління статистики шляхом унесення змін 

до зведеного кошторису, що дозволило забезпечити розрахунки в повних 

обсягах за спожиті енергоносії та комунальні послуги, а також розрахуватись з 

домогосподарствами, які брали участь в обстеженні умов їхнього життя.  

 Детальний звіт про використання коштів державного бюджету Головного 

управління статистики у Черкаській області у 2017 році розміщено на 

офіційному веб-сайті в розділі «Діяльність Головного управління». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


