
 

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики 
у Закарпатській області за 2018 рік 

 

        I. Загальна інформація  
        1. Про Головне управління статистики 
 

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

Головне управління статистики є територіальним органом Держстату, що в 
межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері 
статистики в регіоні. 

До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи 
обласного рівня та відокремлені підрозділи у районах області. 

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

Мета діяльності Головного управління статистики – надання всебічної та 
об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної 
й екологічної ситуації в області і забезпечення нею потреб користувачів. 

 

           Напрямки діяльності  
 

Відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління 
статистики затвердженим наказом Держстату від 30.09.2015 №235 із змінами та 
доповненнями, на виконання Плану державних статистичних спостережень на 
2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
30.05.2018 №364-р Головне управління статистики здійснювало свою діяльність за 
такими основними напрямами: 

організація та проведення державних статистичних спостережень за 
соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в 
області, 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 
органів державної статистики; 

установлення партнерських взаємовідносин із респондентами державних 
статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення 
достовірності статистичних даних; 
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розроблення та впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, 
опрацювання й передачі статистичної інформації; 

запровадження в практику діяльності Головного управління статистики 
міжнародних, насамперед європейських, статистичних стандартів і рекомендацій. 
 

         II. Основні підсумки діяльності  
 

1.Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 

Організація і проведення державних статистичних спостережень Головним 
управлінням статистики здійснюється із застосуванням процесно-орієнтовного 
підходу до організації статистичної діяльності та вироблення статистичної 
інформації за Типовою моделлю опису статистичних виробничих процесів, яка на 
територіальному рівні передбачає в основному чотири процеси:  

збирання 

обробка 

аналіз 

поширення. 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2018р.  
Головним управлінням статистики здійснювалось 86 державних статистичних 
спостережень за 96 формами звітності та анкетами для проведення спеціально 
організованих статистичних спостережень. За звітний період органами державної 
статистики області отримано від респондентів та опрацьовано 220,9 тис. 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 2018р. в області обстежувались 677 домогосподарств з 
питань умов їх життя, 1964 – з питань сільськогосподарської діяльності населення 
в сільській місцевості та 1906 – з питань економічної активності населення. 

На споживчому ринку Закарпаття проводилось щомісячне вибіркове 
обстеження зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) – представники у 
торговельній мережі (включаючи міські ринки) та у сфері послуг. Реєстрація зміни 
цін (тарифів) проводилась по 328 товарах та послугах, у містах Ужгород, 
Мукачево та Хуст. 
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Починаючи з червня 2018р. проводився щодекадний моніторинг споживчих 
цін на соціально значущі товари, перелік яких включає 25 основних продуктів 
харчування та паливно-мастильних матеріалів. 

Для проведення державних статистичних спостережень розширено 
використання адміністративних джерел даних для складання статистичної 
інформації. Адміністративні дані Головному управлінню статистики надавались на 
основі угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами, укладених 
Держстатом, листів-запитів, розпоряджень або доручень обласної державної 
адміністрації. 

Проводилась, також робота в напрямку координації та контролю за 
діяльністю управлінь (відділів) статистики у районах. Протягом 2018р. було 
проведено комплексну експертну оцінку результатів діяльності відділу статистики 
у Виноградівському районі, під час якої працівникам цього підрозділу надавалась 
практична допомога з різних напрямів діяльності.  
 

2. Взаємодія з респондентами   
 

У роботі з респондентами пріоритетом є зменшення звітного навантаження. 
З цією метою Держстатом запроваджено систему постійного моніторингу звітного 
навантаження на респондентів та зворотного зв’язку з ними, в якому Головне 
управління статистики приймає участь шляхом проведення анкетного опитування. 
У 2018р. анкетне опитування було проведено за 8 формами державних 
статистичних спостережень. В опитуванні взяли участь 63 респонденти, які 
заповнили 70 анкет.  

Крім того, для забезпечення достовірності статистичних даних, Головним 
управлінням статистики упродовж звітного року проведено 10 анкетних опитувань 
респондентів державних статистичних спостережень, отримано і опрацьовано 100 
анкет. 

Процес підготовки до збирання форм державних статистичних спостережень 
розпочинається з повідомлень/нагадувань респондентам про участь у 
спостереженнях. У 2018р. надіслано 3561 повідомлення організаційного 
характеру. 

В рамках встановлення партнерських відносин із респондентами та 
забезпечення достовірності первинних статистичних даних органами державної 
статистики області практикується проведення нарад із питань обліку та звітності, 
надання консультацій стосовно методології складання державної статистичної 
звітності, підготовка оглядових листів за результатами проведення державних 
статистичних спостережень. Працівниками Головного управління статистики у 
2018р. було проведено 56 інструктивних нарад та надіслано 176 листів з питань 



 4

запровадження нових/внесення змін до чинних державних спостережень. 
Протягом року надавалась консультативна допомога 130 респондентам, зокрема, 
119 – отримали консультативну допомогу з безпосереднім відвідуванням 
підприємства.  

За результатами проведення державних статистичних спостережень 
підготовлено 405 листів для респондентів включаючи і тих які містили 
інформацію «зворотного зв’язку». 

Упродовж 2018р. здійснювалось ведення адміністративної складової 
статистичного реєстру Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) по Закарпатській області відповідно до Положення про 
ЄДРПОУ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 
№118 (зі змінами та доповненнями у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.06.2005 №499). Станом на 1 січня 2019р. кількість суб’єктів 
ЄДРПОУ в області складала 23608 одиниць, у тому числі 22438 – юридичні особи 
та 1170 – без статусу юридичних осіб. Протягом 2018р. до ЄДРПОУ включено 918 
юридичних осіб, вилучено – 481. Продовж року проводилося перекодування 
суб’єктів господарювання з КВЕД-2005 на КВЕД-2010, станом на 1 січня 2019р. 
19808 суб’єктів господарювання Закарпатської області здійснили перехід на 
КВЕД-2010, що складає 83,9%. 

У 2018р. продовжувалась робота щодо ідентифікації місцевих одиниць та 
актуалізації інформації щодо них у реєстрі статистичних одиниць. Основною 
метою цієї роботи є забезпечення якості статистичних даних та повноти 
охоплення статистичних одиниць, які підлягають спостереженням. 
 

3. Розвиток інформаційних технологій 
 

Основними напрямами розвитку інформаційних технологій в Головному 
управлінні статистики у 2018р. були:  

розвиток системи електронної звітності органів державної статистики; 

переведення державних статистичних спостережень до Інтегрованої системи 
статистичної інформації (далі – ІССІ); 

впровадження системи електронного документообігу; 

автоматизація обліку та управління за допомогою програмного комплексу 
IS-Pro.  

Серед головних завдань Головного управління статистики є збирання та 
опрацювання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, 
демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в області. З метою 
модернізації процесу збору звітності з січня 2010р. реалізована можливість 
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подання звітності в електронному вигляді. У 2018р. до Головного управління 
статистики було подано 85,5 тис. статистичних звітів, з яких 49,7 тис. отримано в 
електронному вигляді, що складає 55,3% всіх статистичних звітів. Реєстрація 
отриманих Головним управлінням статистики електронних та паперових звітів 
здійснювалась за допомогою програмного комплексу «Єдине вікно». 

  У 2018р. проводилось тестування безкоштовного сервісу електронного 
звітування до органів державної статистики - програмного забезпечення «Кабінет 
респондента» із залученням респондентів. Тестування пройшло успішно, за його 
результатами були отримані позитивні відгуки від респондентів. Безкоштовний 
сервіс електронного звітування «Кабінет респондента» впроваджено у 2019р. 

Ключовим завданням органів державної статистики залишається 
впровадження сучасної системи опрацювання статистичної інформації, яка 
дозволяє інтеграцію розділених інформаційних масивів в єдине інформаційне 
середовище. У 2018р. обробка 7-х державних статистичних спостережень 
виконувалась в системі ІССІ, зокрема, фф.№4-МТП (місячна), №4-МТП (річна), 
ф.№1-торг нафтопродукти (місячна), ф.№1-КБ (місячна), ф.№2К-Б (квартальна), 
ф.№50-сг (річна), ф.№6-сільрада (річна). Опрацювання даних в системі ІССІ 
виконувалось одночасно на обласному та районному рівнях. Крім цього було 
проведено тестування 3-х державних статистичних спостережень: ф. №1-виноград 
(річна), ф.№2К-П (квартальна) та ф.№1-ІКТ (річна).  

 У 2018р. з метою удосконалення взаємодії органів державної статистики 
центрального та обласного рівня проведено дослідну експлуатацію та 
впроваджено у промислову експлуатацію програмне забезпечення електронного 
документообігу Megapolis.DocNet. У структурних підрозділах Головного 
управління статистики розгорнуто 36 робочих місць системи електронного 
документообігу з використанням електронного цифрового підпису. 

 У грудні 2018р. здійснено автоматизацію обліку та управління за 
допомогою програмного комплексу IS-Pro. В управлінні фінансового-
економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності 6 робочих станцій 
підключено до системи IS-Pro. 

 

         4. 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 2018р. підготовлено 62 статистичні бюлетені, 15 економічних доповідей 
та 15 статистичних збірників. 
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Основним джерелом поширення офіційної статистичної інформації є 
офіційний веб-сайт Головного управління статистики (www.uz.ukrstat.gov.ua), який 
є важливою інформаційною базою для різних категорій користувачів, засобів 
масової інформації та респондентів. На цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі 
розміщується за розділами статистики уся статистична інформація, яка готується 
відповідно до Плану державних статистичних спостережень, а також 
методологічні положення щодо організації статистичних спостережень та 
широкий спектр інформації про діяльність Головного управління статистики. За 
інформацією до веб-сайту Головного управління  статистики у 2018р. звернулися 
62040 відвідувачів.  

З метою популяризації статистичних видань розширення кола користувачів 
статистичної інформації підготовлено Каталог статистичних публікацій, який 
розповсюджено потенційним замовникам і розміщено на веб-сайті Головного 
управління статистики. 

З метою забезпечення рівного доступу користувачів до статистичної 
інформації, Головним управлінням статистики у 2018р. підготовлено 255 експрес-
випусків, з яких оприлюднено на веб-сайті – 249. 

Головним управлінням статистики проводилась робота щодо висвітлення 
результатів державних статистичних спостережень у засобах масової інформації, 
розширення зв’язків з ними та громадськістю. Так, за минулий рік структурними 
та відокремленими підрозділами Головного управління статистики було 
оприлюднено: 54 повідомлення «Соціально-економічне становище області, 
району, міста», 108 інших інформаційних матеріалів для ЗМІ, 29 з яких було 
розміщених на веб-сайті, зафіксовано 11 виступів на радіо та телебаченні. 
Протягом року проведено прес-конференцію та 3 брифінги. 

Для більш детального ознайомлення з методологічними особливостями 
складання та інформаційного наповнення статистичної звітності, а також 
популяризації статистичних видань із користувачами статистичної інформації у 
2018р. проведено 20 нарад-семінарів та 8 круглих столів. Крім того, на запити 
різних категорій користувачів щодо отримання статистичної інформації надано 
761 відповідь, у тому числі 642 – на запити державних органів влади та органів 
місцевого самоврядування. 

З метою проведення моніторингу інформаційних потреб користувачів, 
забезпечення їх вільного та рівного доступу до статистичних даних, підвищення 
рівня відкритості та прозорості діяльності проводяться анкетні опитування. Всього 
у 2018р. було проведено 7 опитувань думки користувачів, з них 6 – участь у 
заходах, що проводились Держстатом. За результатами цих опитувань було 
отримано та опрацьовано 70 анкет. Аналіз опитувань показав, що в цілому 

http://www.uz.ukrstat.gov.ua)
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користувачі задоволені висвітленням статистичних даних, методологічними 
поясненнями, які викладені в публікаціях, поданням інформації на веб-сайті та 
співпрацею з працівниками Головного управління статистики. Результати 
опитувань розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у 
розділі «Анкетні опитування». 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з 
метою забезпечення права на отримання публічної інформації, протягом 2018р. 
Головним управлінням статистики опрацьовано та надано відповіді на 78 
інформаційних запитів, з них надійшло від громадян – 45, юридичних осіб – 11, 
громадських організацій – 18, засобів масової інформації – 4. На веб-сайті 
Головного управління статистики щомісячно розміщувався звіт про надходження 
інформаційних запитів у розділі «Доступ до публічної інформації». 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення  
громадян» та на виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008р. 
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів місцевого 
самоврядування» протягом 2018р. органами державної статистики області 
зареєстровано та розглянуто 74 звернення громадян.   

 Питання, за якими звертались громадяни, вирішувались невідкладно, 
відповіді надавались у повному обсязі.  
 

 III. Кадрове та фінансове забезпечення  
 

1.Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та 
навчання кадрів  
 

 Cтаном на 01 січня 2018р. штатна чисельність Головного управління 
статистики становить 185 посад, з них 128 посад державної служби, 48 посад 
працівників, які виконують функції з обслуговування та 9 посад робітників; 
фактична кількість працівників – 177 осіб, статус державного службовця мають 
68,9%, із них 45 осіб обіймають посади керівників. В органах статистики області 
переважно працюють жінки (майже 89%). 

 За стажем роботи держслужбовці розподіляються наступним чином: 

 – працюють в органах державної статистики до 5 років – 4,9%; 

 – від 5 до 10 років – 20,5%; 

 – понад 10 років – 74,6%. 
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 Крім того, більше половини керівників та 16,9% спеціалістів працюють в 
органах державної статистики понад 20 років. 

 Щодо вікового складу держслужбовців, то 21,3% із них мають вік до         35 
років, 25,4% – від 46 до 55 років, 14,8% – від 56 до 65 років. Також у підрозділах 
Головного управління статистики працює 6 держслужбовців або 4,9% їх загальної 
чисельності, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку.  

 Прийом на роботу нових працівників до Головного управління статистики у 
2018р. здійснювався в установленому законодавством порядку. Усього прийнято 
на роботу 11 працівників, з них 5 вступили на державну службу та призначені на 
посади за результатами конкурсу. 

 Упродовж звітного року з органів статистики області звільнено 14 осіб, з 
них держслужбовців – 8 осіб, з яких 3 обіймали посаду керівника. При цьому 9 
осіб, або 64,3% усіх звільнених, звільнені за власним бажанням або за угодою 
сторін, з них держслужбовців 5 або 62,5% всіх звільнених держслужбовців. Таким 
чином плинність кадрів як і в минулому році зменшилась і становить 5,0%, серед 
державних службовців 4,0% відповідно. У категорії керівників цей показник 
значно менший і складає 2,2%. 

 Позитивною залишається тенденція останніх років щодо підвищення 
освітнього рівня персоналу. Традиційно високим залишається показник щодо осіб, 
які мають вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) – 98,4% загальної кількості 
держслужбовців. 

 Професійний розвиток працівників забезпечується шляхом їх підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

 Задокументоване підвищення кваліфікації, з отриманням сертифікатів, 
протягом звітного року пройшли 10 держслужбовців структурних підрозділів 
Головного управління статистики, з них за професійною програмою – 6 осіб; за 
програмами семінарів та тренінгів – 4 особи. Деякі працівники неодноразово 
брали участь у семінарах та мають по два сертифікати. Серед них абсолютна 
більшість керівники або 80,0% загальної кількості держслужбовців, які пройшли 
підвищення кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації у НАСОА за професійною програмою з питань 
аналізу даних пройшла начальник управління аналізу статистичних даних, вперше 
дистанційний навчальний курс за програмою короткострокового курсу з питань 
аналізу даних пройшла начальник управління обробки даних економічної 
статистики. На базі Закарпатського обласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій навчання за 
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професійною програмою для державних службовців пройшли 4 керівники 
структурних підрозділів та головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення 
корупції. На базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства 
України з питань державної служби за тренінговою програмою «Інноваційні 
технології управління персоналом» підвищення кваліфікації пройшла начальник 
відділу управління персоналом та документального забезпечення. 

Участь у семінарі на тему «Актуальні питання проходження державної 
служби», проведеному Закарпатським обласним центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, взяли начальник 
Головного управління, начальник одного із структурних підрозділів Головного 
управління статистики, головний спеціаліст – юрисконсульт. 

У постійно діючому семінарі на тему: «Правові та практичні аспекти 
застосування чинного законодавства України», який проводився Головним 
територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області, взяли участь 3 
начальники структурних підрозділів Головного управління статистики та головний 
спеціаліст-юрисконсульт. 

Тренінг з написання проектів для потенційних аплікантів та партнерів 
Закарпатської області за Спільною Операційною Програмою Румунія – Україна 
2017-2020рр. пройшли заступник начальника Головного управління та начальник 
структурного підрозділу. 

У рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державних 
службовець», шляхом участі у ньому, підвищення кваліфікації пройшли 12 
держслужбовців з них 8 спеціалістів та 4 начальники структурних підрозділів 
Головного управління статистики. 

Крім того, в рамках наставництва, індивідуальне фахове навчання на 
робочих місцях під керівництвом наставників протягом року пройшли 11 
працівників Головного управління статистики, із них 5 – це нові працівники. 

2. Запобігання та протидія корупції 
 

 Протягом 2018р. в Головному управлінні статистики постійно 
здійснювались превентивні заходи, спрямовані на попередження вчинення 
корупційних правопорушень, зокрема, розроблено план заходів спрямованих на 
запобігання та пов’язаних з корупцією правопорушень на 2018р., який 
затверджено начальником Головного управління статистики та розміщено на 
офіційному веб – сайті управління. 
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 Були здійснені організаційні заходи щодо забезпечення подання 
співробітниками Головного управління статистики декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

 Протягом звітного періоду головним спеціалістом з питань запобігання та 
виявлення корупції, проведено засідання з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Головного управління статистики, складено звіти за результатами 
оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики та 
надіслано їх до Держстату. 

Крім цього, в управлінні проведено ряд навчань, семінарів, тренінг – 
практикумів; розроблено Методичні рекомендації щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів в Головному управлінні статистики у 
Закарпатській області, затверджені наказом Головного управлінні статистики від 
20.04.2018р. №30 та Положення про організацію роботи із повідомленнями про 
корупцію, внесеними викривачами, затверджене наказом Головного управління 
статистики від 30.08.2018р. № 64.  

 Звіт про результати роботи головного спеціаліста з питань запобігання та 
виявлення корупції щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства 
розглядався на засіданні колегії. 

 З метою підвищення загального та набуття необхідного рівня знань по 
антикорупційному законодавству, головним спеціалістом з запобігання та 
виявлення корупції на офіційному веб – сайті Головного управління статистики 
щоквартально оприлюднюється інформація по суті.  

У 2018р. звернень від громадян щодо фактів порушень працівниками 
Головного управління статистики антикорупційного законодавства не надходило. 

 

3. Результати фінансової діяльності, використання коштів державного 
бюджету 

 

 У 2018р. фінансова діяльність органів  статистики області здійснювалася за 
такими бюджетними програмами: 

 - «Керівництво та управління у сфері статистики»; 

 - «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, 
витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя» 

 Видатки державного бюджету у 2018р. для органів статистики області (із 
урахуванням змін) були затверджені в обсязі 30578,1 тис. грн, у тому числі: 
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 - видатки загального фонду – 30023,1 тис. грн; 

 - видатки спеціального фонду – 555,1 тис. грн ( з яких  102,9 тис. грн – плата 
за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю, 134,6 тис. грн – плата за оренду майна бюджетних установ, 317,6 – 
фінансування. 

 Співвідношення видатків загального фонду: 

 - оплата праці та нарахування на неї – 97,1%; 

 - оплата енергоносіїв – 1,8% ; 

 - утримання органів  статистики області – 0,7%; 

 - щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат 
та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 0,4 %. 
 
 
 
Начальник Головного управління                                                              Г. ГРИНИК 


