Звіт про результати діяльності Головного управління статистики
у Закарпатській області за 2015 рік
Вступна частина
Головне управління статистики у Закарпатській області 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 соціальноекономічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в області, а також виконання на підставі отриманих даних комплексних статистичних робіт та підготовка комплексних
статистичних публікацій (інформації);
- взаємодія з користувачами статистичної інформації, моніторинг їх інформаційних потреб та забезпечення їх доступу до статистичних даних;
- установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних;
- удосконалення та впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;
- запровадження в практику діяльності Головного управління міжнародних, насамперед європейських, статистичних стандартів і рекомендацій.

Оцінка стану справ
Організація і проведення державних статистичних спостережень
Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2014–2015рр., затвердженим
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015р. №53-р ”Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2014–2015рр.”, на виконання Закону України
”Про державну статистику” Головним управлінням статистики у 2015р. зібрано й опрацьовано
державні статистичні спостереження за 125 формами та 14 анкетами. Протягом 2015р. органами державної статистики області отримано від респондентів та опрацьовано 301,0 тис. первинних статистичних 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 місцевості (СГД). Так, у 2015р. в області обстежувались 716 домогосподарств з питань умов їх життя, 1881 – з питань сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості та 1810 – з питань економічної активності населення.
Відповідно до Календарного плану робіт на 2015р. управління продовжило підготовку
до проведення Всеукраїнського перепису населення, зокрема, здійснювалась актуалізація квартальних списків будинків у міських поселеннях та списків сільських населених пунктів.
Пріоритетним напрямком роботи органів державної статистики залишається впровадження сучасних методів збору та обробки статистичної інформації. Відповідно до Стратегії
розвитку державної статистики на період до 2017 року триває перехід на електронну систему
звітування. Щороку все більше респондентів обирають сучасну електронну форму подання звітності. У 2015р. рівень залучення респондентів до системи електронної звітності склав 23,5%, а
до органів статистики області надійшло в електронному вигляді 41,0% усіх звітів.
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З метою спрощення для респондентів процедури подання статистичної та фінансової
звітності у Головному управлінні статистики функціонує приймання звітності за принципом
”Єдине вікно”. При поданні звіту в ”Єдине вікно” респонденти отримують інформацію про перелік форм, за якими необхідно звітувати у поточному році; бланки форм державних статистичних спостережень; іншу довідкову інформацію.

Забезпечення якості та відкритості статистичної інформації
З метою забезпечення гласності і відкритості інформації, більш вільного доступу до неї
користувачів усіх рівнів, Головне управління статистики щомісячно розміщувало на веб-сайті
повідомлення про соціально-економічне становище області, експрес-випуски різноманітної тематики тощо. Протягом 2015р. на веб-сайті Головного управління було зареєстровано 66000
відвідувань.
Відповідно до Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення права на отримання публічної інформації, протягом 2015р. Головним управлінням статистики опрацьовано та надано відповіді на 28 інформаційних запитів, з них надійшло від громадян – 14, юридичних осіб – 10, громадських організацій – 3, засобів масової інформації –1. На
веб-сайті Головного управління щомісячно розміщувався звіт про надходження інформаційних
запитів у розділі ”Доступ до публічної інформації”.
Робота із зверненнями громадян проводилась відповідно до вимог Закону України ”Про
звернення громадян” від 2 жовтня 1996р. №393/96-ВР (із змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами з цих питань, зокрема, порядком організації та проведення
особистого прийому громадян керівництвом органів державної статистики Закарпатської області, затвердженим наказом Головного управління статистики у Закарпатській області від
07.05.2012р. №49.
Протягом 2015р. органами державної статистики області зареєстровано та розглянуто
173 звернення громадян.
Питання, за якими звертались громадяни, вирішувались невідкладно, відповіді надавались у повному обсязі, внаслідок чого повторних звернень громадян не надходило.

Взаємодія з користувачами статистичної інформації, респондентами
державних статистичних спостережень.
Для більш детального вивчення попиту користувачів проведено 26 анкетних опитувань
щодо якості статистичної інформації, порядку та форматів її поширення. В опитуваннях взяли
участь 353 користувачі, у т.ч. представники місцевих органів державної влади, наукових установ, аспіранти, студенти тощо, які надали свої пропозиції щодо статистичних видань.
Кількісні показники інформаційно-аналітичної роботи за 2015р. характеризувалися такими даними: випущено 155 статистичних бюлетенів, з яких 99 – комплексні, 20 комплексних
економічних доповідей та 30 статистичних збірників.
З метою забезпечення рівного доступу користувачів до статистичної інформації, Головним управлінням у 2015р. підготовлено та надіслано місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування, 1242 експрес-випуски.
У засобах масової інформації структурними та відокремленими підрозділами Головного
управління у 2015р. було оприлюднено: 158 повідомлень ”Соціально-економічне становище
області, району, міста”, 504 інших інформаційних матеріалів, надано 2 інформаційні відповіді
для ЗМІ та проведено 38 виступів на радіо.
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Структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики проводилась роз’яснювальна робота з користувачами статистичної інформації обласного та районного рівнів. З цією метою проведено 77 круглих столів, нарад, надіслано на їх адресу 92 матеріали рекламного характеру щодо підготовки й оприлюднення статистичних продуктів, видано
35 буклетів, підготовлено каталог статистичних публікацій.
Протягом 2015р. підготовлено 921 відповідь на запити користувачів статистичної інформації щодо отримання статистичних продуктів та отримання роз’яснень стосовно статистичної методології та організації державних статистичних спостережень.
З метою отримання всеохоплюючої інформації щодо користувачів статистичної інформації, а також для вивчення їх потреб був впроваджений і діє програмний комплекс ”Матриця
користувачів статистичної інформації”. Зазначений програмний комплекс містить базу даних
користувачів та реєстри статистичних продуктів, що дає можливість в автоматичному режимі
оперативно отримувати зведені дані по окремому користувачу або статистичному продукту.
Для налагодження взаємовідносин з респондентами державних статистичних спостережень, встановлення з ними зворотного зв’язку та забезпечення достовірності статистичних даних, органами державної статистики області упродовж 2015р. проведено 10 анкетних опитувань респондентів державних статистичних спостережень, отримано і опрацьовано 506 анкет.
Крім цього, проведено 78 інструктивні наради з питань запровадження нових, внесення змін до
чинних державних статистичних спостережень, надано 7 відповідей на запити респондентів
стосовно участі у державних статистичних спостереженнях, використання статистичних класифікацій, складання форм державних статистичних спостережень, направлено 2572 повідомлення (нагадування) респондентам про участь у державних статистичних спостереженнях, 429 інструктивних та методичних листів з питань запровадження нових, внесення змін до чинних
державних статистичних спостережень та 807 оглядових листів за результатами проведення
державних статистичних спостережень, з яких 533 – містили інформацію ”зворотного зв’язку”.

Розвиток статистичної інфраструктури
Станом на 01.01.2016р. кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ) у Закарпатській області (далі – Реєстр) склала 20856 одиниць, з
них юридичних осіб – 19987 одиниць, без статусу юридичної особи 869 одиниць. Протягом
2015р. включено до ЄДРПОУ 932 суб’єкти господарювання, що на 34 одиниці більше, ніж у
2014р. За вказаний період виключено з ЄДРПОУ 334 суб’єкти господарювання, що на 154 одиниці менше, ніж протягом 2014р.
Користувачами Реєстру були місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, які подавали письмові запити на одержання інформації
з Реєстру. Інформація щодо суб’єктів надавалася користувачам за ідентифікаційними, класифікаційними довідковими та реєстраційними категоріями даних.
Проведено спеціальне анкетне обстеження Реєстру статистичних одиниць щодо уточнення переліку місцевих одиниць.

Інформаційні технології у галузі статистики
Пріоритетним напрямком роботи органів державної статистики залишається впровадження сучасних методів збору та обробки статистичної звітності. Завдяки запровадженій сучасній технології збору даних у 2015 році органи статистики області приймали звітність двома
способами: в електронному вигляді та у паперовому, за принципом «єдиного вікна».
З метою моніторингу поточного стану звітування органами статистики було впроваджено програмний комплекс "Єдине вікно подання статистичної та фінансової звітності".
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З метою модернізації системи обробки статистичних даних на державному рівні триває
розробка та апробація інтегрованої системи обробки статистичних даних (ІСОСД). У 2015р. на
регіональному рівні проводились тестові випробування введення даних за ф.4-МТП (міс) до
ІСОСД.

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів, запобігання та протидія корупції
Станом на 01 січня 2016р. облікова кількість працівників, які утримуються за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету, становила 198 осіб, у тому числі в апараті Головного управління статистики 139 осіб, у районних підрозділах – 59 осіб. Статус державних
службовців має 161 особа або 81,3% усіх працюючих, в тому числі відповідно у апараті – 122
особи (87,8%), у районних підрозділах – 39 осіб (66,1%).
При цьому, посади керівників обіймають 49 осіб, спеціалістів – 112 осіб, що становить
відповідно 30,4% та 69,6%. Питома вага жінок серед державних службовців Головного управління статистики становить 85,7%. Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 77,6%,
спеціалістів – на 89,3%.
Прийом на роботу нових працівників на посади держслужбовців протягом звітного року
не здійснювався, у зв’язку із скороченням чисельності працівників.
Звільнено з державної служби впродовж минулого року 41 особу, з яких 10 обіймали посади керівників. При цьому 21 особу, звільнено у зв’язку зі скороченням штату Головного управління статистики, 2 особи припинили роботу у зв’язку з переведенням до іншої установи. За
власним бажанням та угодою сторін вибули 18 осіб, у тому числі 3 – за власним бажанням у
зв’язку з виходом на пенсію.
Зберігається тенденція останніх років щодо покращення якісного складу персоналу, підвищення його професійного рівня.
Повну вищу освіту мають 158 осіб, або 98,1% загальної кількості державних службовців.
При цьому 23 державні службовці мають дві або більше вищі освіти. Базову вищу освіту мають
3 держслужбовці або 1,9%.
Із загальної кількості державних службовців з вищою освітою спеціальність за дипломом, що відповідає вимогам, визначеним у посадових інструкціях мають 94,9%, з них економічну – 62,7%, статистичну – 12,0%, іншу відповідну займаним посадам – 20,2%. Крім того, в Головному управлінні статистики працює 4 магістри державного управління.
Здобувають повну вищу освіту або ж проходять перепідготовку у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації 5 державних службовців.
У 2015р. в Головному управлінні статистики було проведено чергову, за результатами
роботи 2014р., щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків, за результатами якої 94,3% осіб отримали добру оцінку, задовільну – 3 особи (1,9%). Високу оцінку отримали 6 держслужбовців (3,8%).
Систематично ведеться робота з підвищення кваліфікації державних службовців шляхом
навчання за професійними програмами, участі в постійно діючих та короткотермінових семінарах, шляхом самоосвіти. У поточному році задокументоване підвищення кваліфікації пройшли
46 державних службовців.
Згідно з план-графіком підвищення кваліфікації у Головному управлінні статистики у
2015р. одна особа пройшла курси підвищення кваліфікації за професійною програмою в Національній академії статистики, обліку та аудиту. У тематичних короткотермінових семінарах взяли участь 8 держслужбовців. За програмами стажування підвищення кваліфікації пройшли 33
державні службовці, які призначені на вищі посади.
У Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець», взяли участь 4 держслужбовці. Традиційно, працівник Головного управління статистики став лауреатом 2 етапу 1 туру
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конкурсу у номінації «Кращий спеціаліст», а в номінації «Кращий керівник» начальник відділу
статистики соціальних послуг став переможцем 1 туру та лауреатом II туру цього ж конкурсу.

Результати фінансової діяльності
Планом асигнувань загального фонду на утримання органів статистики області протягом
2015р. передбачені кошти в сумі 11837,7 тис.грн.
Кошторисні призначення звітного періоду Держстатом профінансовані в повному обсязі.
Протягом звітного періоду від надання послуг на платній основі та здачі приміщень в
оренду органами статистики області одержано 312,9 тис.грн., з них 110,2 тис.грн. – за послуги,
що надаються органами державної статистики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000р. №1659 ”Про затвердження Положення про проведення статистичних
спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі”, 202,7
тис.грн. – за оренду майна бюджетних установ.

Заходи, що вживаються
Пріоритетні напрями вдосконалення статистичної діяльності
У рамках дії Закону України ”Про державну статистику” та відповідно до Стратегії
розвитку державної статистики на період до 2017р. пріоритетними напрямками вдосконалення діяльності Головного управління у Закарпатській області є забезпечення задоволення
потреб користувачів статистичної діяльності та підтримка партнерських відносин з респондентами.

Начальник Головного управління

підписано

Г.Д.Гриник

