
Звіт про результати діяльності Головного управління статистики 
у Закарпатській області за 2016 рік 

 
 

        I. Загальна інформація  
 

          Головне управління статистики у Закарпатській області (далі – Головне уп-
равління статистики), як регіональний статистичний орган, почало функціонувати 
з листопада 1946р. 

Головне управління статистики є територіальним органом Державної служ-
би статистики України, що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію 
державної політики у сфері статистики. 

Місія Головного управління статистики – надання неупередженої статисти-
чної інформації щодо розвитку суспільства та економіки в регіоні. 

Мета діяльності Головного управління статистики – отримання, поширення 
всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної 
демографічної й екологічної ситуації в області, що відповідає міжнародним стан-
дартам.  

 
 

           Напрямки діяльності  
  

Головне управління статистики здійснювало свою діяльність відповідно до 
завдань, визначених  Законом України ”Про державну статистику”,  Положенням 
про Головне управління статистики, згідно з пріоритетами Стратегії розвитку 
державної статистики на період до 2017 року за такими основними напрямами: 
         - організація та проведення державних статистичних спостережень за соціа-
льно-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в обла-
сті, а також підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації);   

- моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного 
доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості орга-
нів державної статистики; 

- установлення партнерських стосунків із респондентами державних стати-
стичних спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення достовір-
ності статистичних даних; 

- забезпечення правил зберігання, опрацювання, поширення, збереження, 
захисту та використання статистичної інформації; 

- розроблення та впровадження новітніх інформаційних технологій збиран-
ня, обробки, аналізу, поширення статистичної інформації; 

- запровадження в практику діяльності Головного управління статистики 
міжнародних, насамперед європейських, статистичних стандартів і рекомендацій. 
 
         II. Основні підсумки діяльності  
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       Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 

 Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2016р., затвер-
дженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016р. №201-
р ”Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2016р.”, на 
виконання Закону України ”Про державну статистику” Головним управлінням 
статистики у 2016р. зібрано й опрацьовано державні статистичні спостереження за 
97 формами та 11 анкетами. Протягом 2016р. органами державної статистики об-
ласті отримано від респондентів та опрацьовано 244,2 тис. первинних статистич-
них звітів.  

 Проводились також вибіркові обстеження населення (домогосподарств) та 
спостереження за змінами цін. 

 Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) проводились з таких 
питань: обстеження умов життя домогосподарств (УЖД), економічної активності 
населення (ЕАН), сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцево-
сті (СГД). Так, у 2016р. в області обстежувались 705 домогосподарств з питань 
умов їх життя, 1875 – з питань сільськогосподарської діяльності населення в сіль-
ській місцевості та 1860 – з питань економічної активності населення. 

          Поширення інформації та комунікації  
 

З метою забезпечення гласності і відкритості інформації, більш вільного до-
ступу до неї користувачів усіх рівнів, Головне управління статистики щомісячно 
розміщувало на веб-сайті (www.uz.ukrstat.gov.ua) повідомлення про соціально-
економічне становище області, експрес-випуски різноманітної тематики, річні ка-
лендарі оприлюднення інформації у розділах “Експрес-випуски”, “Статистична 
інформація”, “Публікації” тощо. Протягом 2016р. на веб-сайті Головного управ-
ління було зареєстровано 63500 відвідувань. 

У засобах масової інформації структурними та відокремленими підрозділами 
Головного управління статистики у 2016р. було оприлюднено: 107 повідомлень 
”Соціально-економічне становище області, району, міста”, 534 інші інформаційні 
матеріали, надано інформаційну відповідь для ЗМІ та проведено 12 виступів на 
радіо. 

Відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, з ме-
тою забезпечення права на отримання публічної інформації, протягом  2016р. Го-
ловним управлінням статистики опрацьовано та надано відповіді на 85 інформа-
ційних запитів, з них надійшло від громадян – 38, юридичних осіб – 18, громадсь-
ких організацій – 25, засобів масової інформації – 4. На веб-сайті Головного уп-
равління статистики щомісячно розміщувався звіт про надходження інформацій-
них запитів у розділі ”Доступ до публічної інформації”. 
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Відповідно до Конституції України, Закону України ”Про звернення  грома-
дян” та на виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008р. №109/2008 
”Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування консти-
туційного права на звернення до органів місцевого самоврядування” протягом 
2016р. органами державної статистики області зареєстровано та розглянуто 100 
звернень громадян.   

 Питання, за якими звертались громадяни, вирішувались невідкладно, відпо-
віді надавались у повному обсязі, внаслідок чого повторних звернень громадян  не 
надходило.  

Для більш детального вивчення попиту користувачів проведено 9  анкетних 
опитувань щодо якості статистичної інформації, порядку та форматів її  поширен-
ня. В опитуваннях взяли участь 85 користувачів, у т.ч. представники місцевих ор-
ганів державної влади, наукових установ, аспіранти, студенти тощо, які надали 
свої пропозиції  щодо  статистичних видань. 

Кількісні показники інформаційно-аналітичної роботи за 2016р.  характери-
зувалися такими даними: випущено 33 статистичні бюлетені, з яких 14 – комплек-
сні, 12 комплексних економічних доповідей та 17 статистичних збірників. 

З метою забезпечення рівного доступу користувачів до статистичної інфор-
мації, Головним управлінням у 2016р. підготовлено та надіслано місцевим орга-
нам державної влади та органам місцевого самоврядування, 1042 експрес-випуски. 

Структурними та відокремленими підрозділами Головного управління ста-
тистики проводилась роз’яснювальна робота з користувачами статистичної інфо-
рмації обласного та районного рівнів. З цією метою проведено 20 круглих столів, 
нарад,  надіслано на їх адресу 43 матеріали рекламного характеру щодо підготовки 
й оприлюднення статистичних продуктів, видано 23 буклети, підготовлено каталог 
статистичних публікацій. 

Протягом 2016р. підготовлено 777 відповідей на запити користувачів стати-
стичної інформації щодо отримання статистичних продуктів та отримання 
роз’яснень стосовно статистичної методології та організації державних статистич-
них спостережень. 

З метою уникнення дублювання інформаційних потоків та забезпечення на 
цій основі економії бюджетних коштів розширено використання адміністративних 
джерел даних для складання статистичної інформації. Адміністративні дані Голо-
вному управлінню статистики надавались на основі угод укладених Держ-статом, 
листів–запитів, розпоряджень або доручень обласної державної адміністрації. 
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Взаємодія з респондентами 

Відповідно до Методики вимірювання звітного навантаження на респонден-
тів протягом 2016р. органи державної статистики області провели анкетне опиту-
вання респондентів (в опитуванні взяв участь 151 респондент), результати якого 
дозволили здійснити оцінку навантаження, яке покладається на респондентів при 
складанні ними форм державних статистичних спостережень.                                                                                                           

Для налагодження взаємовідносин з респондентами державних статистич-
них спостережень, встановлення з ними зворотного зв’язку та забезпечення досто-
вірності статистичних даних, органами державної статистики області упродовж 
2016р. проведено 4 анкетні опитування респондентів державних статистичних 
спостережень, отримано і опрацьовано 196 анкети. Крім цього, проведено 12 ін-
структивних нарад з питань запровадження нових, внесення змін до чинних дер-
жавних статистичних спостережень, надано 10 відповідей на запити респондентів 
стосовно участі у державних статистичних спостереженнях, використання статис-
тичних класифікацій, складання форм державних статистичних спостережень, на-
правлено 2408 повідомлень (нагадувань) респондентам про участь у державних 
статистичних спостереженнях, 140 інструктивних та методичних листів з питань 
запровадження нових, внесення змін до чинних державних статистичних спосте-
режень та 426 оглядових листів  за результатами проведення державних статисти-
чних спостережень, з яких 301 – містив інформацію ”зворотного зв’язку”.  

В органах державної статистики успішно впроваджується система електрон-
ної звітності. Щороку більше респондентів виявляють бажання змінити паперову 
форму звітування на електронну. У 2016 році до органів державної статистики об-
ласті в електронному вигляді прозвітували 2970 респондентів. Питома вага респо-
ндентів, які у 2016 році подавали статистичну та фінансову звітність в електрон-
ному вигляді, становила 31,8% від загальної кількості респондентів області. 

Одночасно з переходом на електронну форму збору звітності ключовим за-
вданням минулого року залишилось впровадження сучасної систему обробки да-
них державних статистичних спостережень. Розроблена Інтегрована система ста-
тистичної інформації є головним інструментом, що забезпечить єдине середовище 
для збору, обробки, аналізу, поширення статистичної інформації та збереження 
даних. Результати на кінець 2016р. – переведення державного статистичного спо-
стереження за формою ф.4-МТП (місячна) до Інтегрованої система статистичної 
інформації та успішна апробація форми ф.4-МТП (річна). Ця інноваційна система 
обробки даних впроваджується одночасно на обласному та районному рівнях та 
дозволить інтеграцію розділених інформаційних масивів в єдине інформаційне се-
редовище. 
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III. Міжнародне співробітництво 
 

Управління здійснювало діяльність у рамках Угоди між Урядом України 
та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, U-LEAD 
“Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку” яка має на меті з’ясувати стан просування реформи 
місцевого самоврядування та проблеми, які виникають в процесі її впрова-
дження. 
 
 IV. Кадрове та фінансове забезпечення  
 

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання ка-
дрів  

          Cтаном на 01 січня 2017 року штатна чисельність Головного управління ста-
тистики становить 185 посад, з них 128 посад державної служби, 48 посад праців-
ників, які виконують функції з обслуговування та 9 посад робітників; фактична кі-
лькість працівників – 183 особи, статус державного службовця мають 69,4%, із 
них 46 осіб обіймають посади керівників. В органах статистики області переважно 
працюють жінки (майже 86%).  
         За стажем роботи фахівці розподіляються наступним чином: 
            – працюють в органах державної статистики до 5 років – 14,2%; 
            – від 5 до 10 років – 24,4%; 
            – понад 10 років – 61,4%. 
         Крім того, 47,8% керівників та 19,8% спеціалістів працюють в органах дер-
жавної статистики понад 20 років. 
         Щодо вікового складу працівників, то 28,8% із них мають вік до 35 років, 
34,0% – від 46 до 55 років, 20,5% – від 56 до 65 років. Також у підрозділах Голов-
ного управління статистики працює 17 осіб (9,3% загальної чисельності працівни-
ків), які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, з них держслуж-
бовців – 6,2%. 
        У 2016 році вступ на державну службу нових працівників за результатами 
конкурсу не відбувався. На інші посади спеціалістів упродовж року прийнято 11 
осіб. Звільнено з посад упродовж року 26 осіб, держслужбовців – 17, з яких 3 
обіймали посади керівників.  
         Таким чином плинність кадрів в цілому становить 12,1%, серед державних 
службовців 11,1%. У категорії керівників цей показник складає 8,6%, серед спеці-
алістів державної служби 13,5%.  
         Позитивною залишається тенденція останніх років щодо підвищення освіт-
нього рівня персоналу. Традиційно високим залишається показник щодо осіб, які 
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мають вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) – 99,2 % загальної кількості де-
ржслужбовців. 
         Професійний розвиток працівників забезпечується шляхом їх підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації. 
         Ступінь магістра державної служби у звітному році отримав один працівник, 
загалом в Головному управлінні статистики працює 4 магістри державного управ-
ління.  
         Перепідготовку у Національній академії статистики, обліку та аудиту Держс-
тату за спеціальністю «Прикладна статистика» здійснив один працівник та один 
продовжує навчатись з метою отримання ступеня магістра за цією ж спеціальніс-
тю. Крім того, з метою отримання вищої профільної освіти, ще один працівник 
продовжує навчання у Бережанському агротехнічному інституті Національного 
університету біоресурсів і природокористування України.  
             У 2016 році задокументоване підвищення кваліфікації за програмами те-
матичних постійно діючих, короткострокових семінарів (тренінгів) (підтверджене 
відповідними наказами) пройшли 9 державних службовців, ще 9 осіб шляхом ста-
жування та участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний 
службовець». Традиційно, працівник Головного управління статистики став лау-
реатом 2 етапу 1 туру цього конкурсу у  номінації «Кращий спеціаліст».  
 

Запобігання та протидія корупції 
Значним кроком становлення ефективності системи запобігання корупції 

стало проведення першого етапу електронного декларування. 
Станом на 30.10.2016 року, державні службовці категорії «Б», а саме нача-

льники та заступники управлінь та відділів структурних, відокремлених підрозді-
лів Головного управління статистики подали декларації  в електронній формі че-
рез офіційний  веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Відповідно до розпочатої у 2015 році, в межах строків, перевірки достовір-
ності відомостей, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» до органів перевірки 
були направлені відповідні запити стосовно 163 осіб. Щодо 117 осіб перевірки за-
вершені та за їх результатами в установленому законодавством порядку підготов-
лені відповідні довідки, до кожного четвертого – перевірки призупинено у зв’язку 
із звільненням або припиненням роботи на державній службі тощо. 
 

Результати фінансової діяльності, використання коштів державного бю-
джету 

 

 У 2016 році фінансова діяльність органів  статистики області здійснювалася 
за такими бюджетними програмами: 
 -  “Керівництво та управління у сфері статистики”; 
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 - “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, ви-
трат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя” 
 Видатки державного бюджету у 2016 році для органів статистики області (із 
урахуванням змін) були затверджені в обсязі 12383,8 тис. грн, у тому числі: 
 - видатки загального фонду – 11986,7 тис. грн; 
 - видатки спеціального фонду – 397,1 тис. грн ( з яких  110,5 тис. грн – плата 
за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльніс-
тю, 286,6 тис. грн – плата  за оренду майна бюджетних установ. 
 Співвідношення видатків загального фонду: 
 - оплата праці та нарахування на неї – 92,2%; 
 - оплата енергоносіїв – 4,3% ; 
 - утримання органів  статистики області – 2,4 %; 
 - щоквартальна  плата домогосподарствам  за ведення записів доходів, 
витрат  та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 1,1%. 
 

          
 
 

Начальник Головного управління                                                                                                 підписано                           Г.Д. Гриник 
  
 


