
Звіт про результати діяльності Головного управління статистики 

у Закарпатській області за 2019 рік 

 
Про Головне управління статистики у Закарпатській області 

 

Головне управління статистики у Закарпатській області ( далі - ГУС у 

Закарпатській області), як регіональний статистичний орган, почало 

функціонувати з листопада 1946 року. 

ГУС у Закарпатській області є територіальним органом Державної 

служби статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень 

здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики. 

ГУС у Закарпатській області, що підпорядковане Держстату, є 

юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи 

органів державної статистики. 

До складу ГУС у Закарпатській області у 2019 році входили структурні 

підрозділи та відокремлені підрозділи. 

Мета діяльності ГУС у Закарпатській області – надання всебічної та 

об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, 

демографічної та екологічної ситуації в області і забезпечення нею потреб 

користувачів. 
 

Напрямки діяльності ГУС у Закарпатській області 
 

Відповідно до Програми розвитку державної статистики до 2023 року        

(далі - Програма) затвердженої у 2019 році постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.02.2019 №222, яка визначає стратегічні напрями, спрямовані на 

забезпечення постійного підвищення якості статистичної інформації, та 

завдань, визначених Положенням про ГУС у Закарпатській області, 

затвердженим наказом Держстату від 30.09.2015 №235 зі змінами та 

доповненнями, на виконання Плану державних статистичних спостережень на 

2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

10.04.2019 №283-р, ГУС у Закарпатській області здійснювало свою діяльність 

за такими основними напрямами: 

організація і проведення державних статистичних спостережень за 

соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією 

в області та  підготовка за їх результатами статистичних публікацій 

(інформації); 



 2 

моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного 

доступу до статистичної інформації, підвищення рівня відкритості та 

прозорості роботи органу державної статистики; 

установлення партнерських стосунків із респондентами, забезпечення 

достовірності статистичних даних; 

впровадження науково обґрунтованої статистичної методології, 

удосконалення звітно-статистичної документації; 

впровадження та використання сучасних інформаційних технологій; 

розвиток людського капіталу, удосконалення системи підвищення 

кваліфікації персоналу. 
 

Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 

Організація і проведення державних статистичних спостережень ГУС у 

Закарпатській області здійснюється із застосуванням процесно-орієнтовного 

підходу до організації статистичної діяльності та вироблення статистичної 

інформації за Типовою моделлю опису статистичних виробничих процесів, яка 

на обласному рівні передбачає чотири процеси: збирання, обробка, аналіз, 

поширення. 

Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2019 рік, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 квітня  

2019 року №283-р ”Про затвердження плану державних статистичних 

спостережень на 2019 рік”, на виконання Закону України ”Про державну 

статистику” працівниками ГУС у Закарпатській області у 2019 році зібрано й 

опрацьовано 74 державні статистичні спостереження (ДСС) за 90 формами (у 

2018 році – 96). Протягом 2019 року органами державної статистики області 

отримано від респондентів та опрацювали 215,5 тис. первинних звітів та 

здійснено передачу зведеної інформації на державний рівень.  

Перехід на електронну форму збору звітності залишається одним з 

пріоритетних завдань для органів державної статистики. Щороку проводяться 

заходи з інформування респондентів, надаються консультації з питань переходу 

на електронне звітування, внаслідок чого збільшується кількість залучених до 

системи електронної звітності респондентів. У 2019 році суттєво збільшилась 

питома вага поданих ними електронних статистичних звітів і склала 69,8% (у 

2018 році цей показник був на рівні 55,3%).  

З метою сприяння переходу на електронну форму подання звітності 

Держстат розробив та впровадив в дослідну експлуатацію з 1 лютого 2019 року 

безкоштовний онлайн сервіс електронного звітування "Кабінет респондента". Із 
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запровадженням у дію цього сервісу у респондентів з’явилась можливість 

надавати статистичну звітність у будь-який час цілодобово, на безкоштовній 

основі, отримувати актуальні макети статистичних бланків, календар подання 

звітності та кваліфіковану інформаційну підтримку з боку працівників органів 

державної статистики. 

За допомогою цього сервісу протягом 2019 року 588 респондентів області 

подали 1696 електронних статистичних звітів. 

У 2019 році ГУС у Закарпатській області взяло участь в апробації модулю 

подання звітів адміністративної частини програмного забезпечення "Кабінет 

респондента". Тестування проводилось на базі 85 форм звітності. Наприкінці 

року відбулось тестування інструментарію за ф.№1-екологічні витрати (річна) 

із залученням респондентів області. 

Тривають заходи щодо поступового переведення державних 

статистичних спостережень до Інтегрованої системи статистичної інформації 

(ІССІ). Невід'ємною частиною цих робіт є тестування ДСС у середовищі ІССІ. 

У 2019 році ГУС у Закарпатській області взяло участь в дослідній експлуатації 

ф.№2К-СП (квартальна) в ІССІ. 

Для обчислення соціально-економічних характеристик домогосподарств 

України, що використовуються для макроекономічних розрахунків, розрахунків 

основних показників у галузі сільського господарства, проведення всебічного 

аналізу рівня життя населення, моніторингу бідності, комплексної оцінки стану 

ринку праці, органи державної статистики проводили три вибіркові обстеження 

домогосподарств: умов життя домогосподарств (ОУЖД), робочої сили (ОРС) та 

сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості (ОСГД). Так 

у 2019 році в області обстежувались 665 домогосподарств з питань умов їх 

життя, 1951 – з питань сільськогосподарської діяльності населення в сільській 

місцевості та 2693 – з питань обстеження робочої сили. 

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. 

У 2019 році здійснювався щодекадний моніторинг споживчих цін на 

соціально значущі товари, перелік яких включає 25 основних продуктів 

харчування та паливно-мастильних матеріалів. 

Для проведення державних статистичних спостережень ГУС у 

Закарпатській області отримувало адміністративні дані для формування 

статистичної інформації, які надавались на основі угод щодо взаємообміну 
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інформаційними ресурсами, укладених Держстатом, листів-запитів, 

розпоряджень або доручень обласної державної адміністрації. 

Також ГУС у Закарпатській області проводилась робота в напрямку 

координації та контролю за діяльністю відокремлених підрозділів. Протягом 

2019 року було проведено комплексну експертну оцінку результатів діяльності 

відділу статистики у Берегівському районі, під час якої працівникам відділу 

надавалась практична допомога з різних напрямів діяльності.  
 

Взаємодія з респондентами 

З метою встановлення партнерських відносин з респондентами та 

забезпечення достовірності первинних статистичних даних ГУС у 

Закарпатській 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 ГУС у Закарпатській 

області у 2019 році було проведено 74 інструктивні наради з респондентами, у 

тому числі 50 нарад з питань запровадження нових/унесення змін до чинних 

державних статистичних спостережень та надіслано 164 листи респондентам. 

Протягом року надавалась консультативна допомога 204 респондентам, 

зокрема, 69 – отримали консультативну допомогу з безпосереднім 

відвідуванням підприємства. Аналіз цієї роботи показав, що надання допомоги 

підприємствам, зокрема, на етапі підготовки ними статистичних даних є 

найбільш ефективним методом, оскільки сприяє якісному складанню 

суб'єктами статистичної звітності та покращенню взаємодії з респондентами. 

Процес підготовки до збирання форм державних статистичних 

спостережень розпочинається з повідомлень/нагадувань респондентам щодо їх 

участі у ДСС разом із Переліком форм ДСС, за якими респондент має подати 

інформацію до органів державної статистики, сформованим у матриці участі 

респондентів, інших листів щодо організації держстатспостережень. Протягом 

2019 року на адреси респондентів було надіслано 4879 таких листів. 

За результатами проведення ДСС, включаючи і тих які містили 

інформацію “зворотного зв’язку”, підготовлено та направлено для респондентів 

368 оглядових листів.  

Відповідно до Плану впровадження Методики вимірювання звітного 

навантаження на респондентів, затвердженої наказом Держстату від 14 травня 

2013 року №149, з лютого по червень 2019 року було проведено анкетне 

опитування респондентів за 11 формами ДСС. В опитуванні взяли участь  

89 респондентів, які заповнили стільки ж і анкет. За результатами анкетного 

опитування Держстатом було здійснено оцінку рівня звітного навантаження на 
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респондентів при складанні ними форм ДСС та обраховано індекс 

задоволеності респондентів. 

Крім того, для забезпечення достовірності статистичних даних, ГУС у 

Закарпатській області впродовж звітного року проведено 4 анкетні опитування 

респондентів державних статистичних спостережень, отримано і опрацьовано  

119 анкет. 

Згідно з Роз'ясненнями щодо проведення робіт з формування та 

актуалізації сукупностей одиниць і переліків респондентів ДСС, затвердженими 

Головою Держстату 30 травня 2019 року №17.4-12/7-19, починаючи з червня 

звітного року ГУС у Закарпатській області щомісячно бере участь у виконанні 

робіт з актуалізації сукупностей в частині підготовки інформації, яка отримана 

під час збору даних щодо: 

демографічних подій, які відбулися з одиницями, включеними до 

сукупностей одиниць за відповідними формами ДСС; 

респондентів, якими були подані звіти за власною ініціативою, у тому 

числі у вигляді електронної звітності, та які не включені до переліку 

респондентів за відповідною формою держстатспостереження; 

повідомлень від респондентів, які залучалися для участі у ДСС. 

Станом на 1 січня 2020 року в Єдиному державному реєстрі підприємств 

та організацій України (ЄДРПОУ) по Закарпатській області значиться  

24507 суб’єктів господарювання, з них 23251 – юридичних осіб та 1256 – без 

статусу юридичної особи. Протягом 2019 року до ЄДРПОУ включено  

860 юридичних осіб, вилучено – 252.  

Станом на 1 січня 2020 року 20805 суб’єктів господарювання 

Закарпатської області здійснили перехід з КВЕД-2005 на КВЕД-2010, що 

складає 84,9%. 

Протягом 2019 року щомісячно здійснювалася обробка даних щодо  

місцевих одиниць та виконувалися роботи з їх актуалізації згідно технологічної 

програми ГУС у Закарпатській області.  

З метою підготовки проведення державних статистичних спостережень 

"Обстеження умов життя домогосподарств", "Обстеження робочої сили" та 

"Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості" були 

виконані такі роботи: 

актуалізація списків адрес домогосподарств, які є основою для формування 

нових вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення у сільській 

місцевості вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення 

у травні 2019 – квітні 2020 років; 
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актуалізація списків адрес домогосподарств, які є основою для формування 

нових вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення обстежень 

умов життя домогосподарств та обстеження робочої сили у міських поселеннях 

у 2020 році; 

актуалізація списків адрес домогосподарств, які є основою для формування 

нових вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення у сільській 

місцевості обстеження умов життя домогосподарств та обстеження робочої 

сили у 2020 році. 

 
 

Упровадження та використання сучасних інформаційних технологій 
 

У 2019 році проводились роботи з модернізації інформаційної 

інфраструктури та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, а 

саме:  

оновлено апаратне забезпечення для підтримки безперебійного 

функціонування серверного обладнання; 

придбано багатофункціональні пристрої для сканерного введення 

документів в систему електронного документообігу органів державної 

статистики (далі – СЕД ОДС); 

здійснено заходи щодо підтримки функціонування СЕД ОДС, збільшено 

кількість підключених робочих місць;  

здійснено прийом обладнання програмно-апаратного комплексу 

автоматизованої системи складання квартальних списків та переписного 

районування Всеукраїнського перепису населення; 

підвищено кваліфікацію працівників, шляхом участі у навчанні з питань 

роботи в геоінформаційній системі ArcGIS;  

здійснено оновлення комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ); 

здійснено впровадження інтегрованої системи статистичної інформації 

(ІССІ); 

здійснено подальше вдосконалення в ГУС у Закарпатській області 

програмного модулю "Єдине вікно", що дозволяє забезпечити технічний 

супровід процедури обліку та реєстрації звітності, моніторингу їх надходження. 

Постійно проводились роботи по супроводженню системи електронної 

звітності органів державної статистики, надання консультацій та роз'яснень 

щодо роботи в системі респондентам, що сприяло зростанню кількості 

респондентів, які звітують в електронному вигляді.  

Для впровадження загальних позитивних тенденцій інформаційної 

відкритості вебсайтів органів виконавчої влади у 2019 року здійснено низку 

заходів: 
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удосконалено розділ ”Респондентам” щодо інформації про проведення 

нарад з респондентами, де користувачі можуть в інтерактивному режимі 

отримати актуальну інформацію щодо проведення нарад; 

на головній сторінці вебсайту розміщено банер з посиланням на інтернет-

ресурс ”Кабінет респондента” для подання звітів в електронному вигляді. 

Створено сторінки ГУС у Закарпатській області в соціальних мережах 

”Фейсбук” та ”Твіттер”. 

 

         Поширення інформації та комунікації  

Урахування діапазону потреб користувачів, уключаючи вимоги до якості 

статистичних продуктів, що поширюються, є одним з пріоритетних завдань 

органів державної статистики. 

Для підвищення ефективності надання статистичної інформації 

користувачам, а також ураховуючи її комплексну складову, ГУС у 

Закарпатській області орієнтується на підготовку та випуск комплексних 

статистичних продуктів, в яких міститься широкий спектр актуальних 

показників соціально-економічного розвитку області у динаміці років. 

З метою популяризації статистичних видань, розширення кола 

користувачів статистичної інформації підготовлено Каталог статистичних 

публікацій, який розповсюджено потенційним замовникам і розміщено на 

вебсайті ГУС у Закарпатській області. Для забезпечення рівного доступу 

користувачів до статистичної інформації у 2019 році підготовлено 274 експрес-

випуски, з яких оприлюднено на вебсайті – 245, підготовлено 15 статистичних 

збірників, 61 бюлетень, 16 доповідей. 

ГУС у Закарпатській області постійно працює над питаннями створення 

ефективної системи інформаційного забезпечення користувачів районного 

рівня. Упродовж року здійснювався випуск інформаційних матеріалів, які 

характеризують соціально-економічне становище міст обласного значення та 

районів Закарпатської області. Із загальної кількості статистичних матеріалів 

для користувачів районного рівня підготовлено 2 статистичні збірники,  

20 бюлетенів, 84 експрес-випуски. 

ГУС у Закарпатській області активно співпрацює із засобами масової 

інформації (далі – ЗМІ). Так, за минулий рік було оприлюднено 69 повідомлень 

”Соціально-економічне становище області, району, міста”, 103 інших 

інформаційних матеріалів для ЗМІ, розміщених на вебсайті, здійснено  

9 виступів працівників на радіо. Протягом року проведено 2 прес-конференції. 

Найчастіше інформація оприлюднюється інтернет-порталами ”Закарпаття 

онлайн”, ”Карпатський об’єктив”, ”Прозахід”, ”Depo.Закарпаття”, у районах 

області – ТОВ КМЦ ”Барви” (”FМ Радіо Закарпаття”), Радіо Пульс FM, газети 

”Вісник Хустщини”, ”Нове життя”, ”Новини Виноградівщини”, ”Дружба”.  
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Пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики є 

забезпечення доступності статистичних даних для широкого загалу та 

прозорості статистичної методології. На даний час ГУС у Закарпатській області 

співпрацює з користувачами статистичної інформації, серед них місцеві 

державні органи та органи місцевого самоврядування, наукові установи, 

навчальні заклади, громадські організації, ЗМІ та інші. Для більш детального 

ознайомлення з методологічними особливостями складання та інформаційного 

наповнення статистичної звітності, а також популяризації статистичних видань 

із користувачами статистичної інформації у 2019 році проведено 20 нарад-

семінарів та 5 круглих столів.  

Основним джерелом поширення інформації і надалі залишається вебсайт 

ГУС у Закарпатській області (доступно за посиланням www.uz.ukrstat.gov.ua). 

На вищезазначеному інтернет-ресурсі у вільному доступі розміщується 

статистична інформація, яка підготовлена відповідно до плану державних 

статистичних спостережень.   

Протягом 2019 року на офіційному вебсайті ГУС у Закарпатській області 

було зафіксовано 72,0 тис. відвідувань.  

Для зручності користувачів на вебсайті представлено річний календар 

оновлення інформації.  

Місцеві державні органи та органи місцевого самоврядування є 

основними користувачами статистичної інформації. Упродовж 2019 року на їх 

запити було надано 632 відповіді. 

З метою вивчення уподобань, попиту та задоволення потреб користувачів 

статистичної інформації, проводились анкетні опитування. У 2019 році ГУС у 

Закарпатській області прийняло участь у проведених Держстатом 5 анкетних 

опитуваннях, до яких було залучено 54 користувачі, а також самостійно 

проведено 2 анкетних опитування, у яких взяли участь 40 користувачів. 

Для популяризації статистичних видань підготовлено 53 листи 

рекламного характеру та 15 буклетів. 

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі 

– Закон), з метою забезпечення права на отримання публічної інформації, 

протягом 2019 року ГУС у Закарпатській області опрацьовано та надано 

відповіді на 65 інформаційних запитів, з них надійшло безпосередньо від 

громадян – 21, юридичних осіб – 22, громадських організацій – 18, засобів 

масової інформації – 4. На всі запити були надані відповіді у встановлений 

Законом термін, при цьому, на 13 запитів відповідь була надана з 

відтермінуванням строку надання відповіді до 20 робочих днів, відповідно до 

частини 4 статті 20 Закону.  

http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
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Робота зі зверненнями громадян у ГУС у Закарпатській області 

направлена на виконання вимог Закону України "Про звернення громадян" від 

02 жовтня 1996 року №393/96 та Указу Президента України "Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" від 

07 лютого 2008 року за № 109/2008, що гарантують реалізацію права громадян 

на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання 

обґрунтованої відповіді. 

 За 2019 рік до ГУС у Закарпатській області надійшло 65 звернень, з них 

поштою від громадян – 57, на особистому прийомі у керівництва ГУС у 

Закарпатській області та начальників управлінь та відділів статистики у 

районах – 8 звернень. 

Найбільше звернень громадян надійшло з питань праці і заробітної плати 

– 37 звернень (56,9% від їх загальної кількості). Питання, що порушувалися у 

зверненнях громадян, стосувалися наступних напрямків: 

- надання статистичної інформації – 11 (16,9%); 

- кадрові питання – 8 (12,3%); 

- аграрна політика – 2 (3,0%);  

- промислова політика – 5 (7,7%); 

- соціальна політика, соціальний захист населення – 1 (1,6%); 

- охорона здоров’я – 1 (1,6%). 

 Питання, за якими звертались громадяни, вирішувались 

невідкладно, відповіді надавались у повному обсязі.  
 

 Розвиток людського капіталу  

Забезпечення реалізації державної політики з питань управління 

персоналом, прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 

службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності є 

запорукою успішної діяльності ГУС у Закарпатській області.  

У звітному році робота з персоналом здійснювалась відповідно до Плану 

роботи з персоналом ГУС у Закарпатській області на 2019 рік. План містив 

заходи щодо реалізації законодавчих актів про державну службу та підвищення 

кваліфікації персоналу. 
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Cтаном на 01 січня 2020 року штатним розписом ГУС у Закарпатській 

області передбачено 142 посади, що на 43 посади менше, ніж на початок  

2019 року, з них 99 посад державної служби (станом на 01 січня 2019 року – 

128 посад), 35 посад працівників, які виконують функції з обслуговування 

(станом на 01 січня 2019 року – 48 посад), і 8 посад робітників (станом на  

01 січня 2019 року – 9 посад). 

У звітному році відбулися суттєві зміни структури та штатного розпису 

ГУС у Закарпатській області у зв’язку зі скороченням чисельності працівників 

та переходом на дворівневу систему органів державної статистики. 

На районному рівні ліквідовано 8 відокремлених підрозділів, з них  

2 управління та 6 відділів. У структурі продовжують функціонувати  

5 управлінь, у складі яких знаходиться 15 відділів та 3 сектори, 2 самостійні 

відділи та 4 самостійні сектори. 

Фактично у трудових відносинах з ГУС у Закарпатській області 

перебуває 140 осіб. Статус державного службовця мають 96 осіб або 68,6% усіх 

працюючих. Із загальної кількості держслужбовців керівні посади обіймають  

33 особи, спеціалістів – 63 особи, що складає відповідно 34,4% та 65,6% (за 

попередній звітний період – відповідно 36,9% та 63,1%). 

Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців, 

становить 87,5% їх загальної кількості. Посади керівників різних рівнів зайняті 

жінками на 89,2%, спеціалістів – на 92,1%. 

Щодо освітнього рівня персоналу, то вищу освіту різних ступенів мають 

всі держслужбовці. Питома вага держслужбовців з вищою освітою ступеня 

магістра (спеціаліста) традиційно висока і складає 96,9%. При цьому,  

14 державних службовці (14,6% їх загальної чисельності) мають дві або більше 

вищих освіти ступеня магістра (спеціаліста). 

Із загальної кількості державних службовців з вищою освітою ступеня 

магістра (спеціаліста) спеціальність за дипломом, що відповідає вимогам, 

визначеним у посадових інструкціях, мають 96,8%, з них економічну – 53,8%, 

статистичну – 8,6%, іншу відповідну займаним посадам – 34,4%. 

Крім того, в ГУС у Закарпатській області працює 4 магістри державного 

управління, які займають керівні посади. 

Щодо стажу роботи в органах статистики, то чисельно переважають 

особи зі стажем більше 10 років (71,9% фактично працюючих держслужбовців), 

серед керівників таких працівників 90,9%, серед спеціалістів – 61,9%, 

відповідно. Загалом кількість держслужбовців, які мають стаж роботи в органах 

статистики до 1 року, складає 2,1%, від 1 до 5 років – 6,3%, від 5 до  

10 років – 19,8% загальної кількості працюючих. Крім того, більше чверті 
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держслужбовців працюють в органах державної статистики понад 20 років, з 

них близько половини керівників та 14,3% спеціалістів відповідно. Більше 

третини держслужбовців мають стаж державної служби понад 17 років, що 

свідчить про стабільність трудового колективу.  

За віковим складом держслужбовці розподілилися наступним чином: у 

віці від 36 до 45 років – 41,7% всіх держслужбовців, 19,8% мають вік до 35 

років, 19,8% – від 56 до 65 років, 18,7% – від 46 до 55 років. 

Прийом на роботу нових працівників до ГУС у Закарпатській області у 

2019 році здійснювався в установленому законодавством порядку. Усього 

прийнято на роботу 8 працівників, з них 4 вступили на державну службу та 

призначені на посади за результатами конкурсу. 

Упродовж звітного року з органів статистики області звільнено 44 особи, 

з них держслужбовців – 29 осіб, з яких 14 обіймали посади керівників. При 

цьому, 33 особи або 75,0% усіх звільнених, звільнені у зв’язку із скороченням 

чисельності, з них держслужбовців 21 або 72,4% всіх звільнених 

держслужбовців. У порядку переведення до іншої установи звільнено  

4 держслужбовці, за власним бажанням або угодою сторін – 3 особи, з них  

1 особу у зв’язку із виходом на пенсію, у зв’язку із закінченням терміну 

договору – 1 особу. 

Таким чином, плинність кадрів у 2019 році зменшилась і становила 3,2%, 

серед державних службовців – 1,8%, що на 1,8 та 2,2 в.п. менше значення 

показників попереднього року, відповідно. У категорії керівників цей показник 

складає 2,6%, спеціалістів – 1,4%. Найбільша плинність, як і в попередні роки, 

спостерігалась серед фахівців з інтерв’ювання, де цей показник склав 10,5%. 

У ГУС у Закарпатській області створюються умови для фахового 

розвитку та підвищення рівня професійної компетентності працівників шляхом 

їх професійного навчання.  

Підвищення рівня професійної компетентності працівників ГУС у 

Закарпатській області включало підготовку та підвищення кваліфікації. 

У Національній академії статистики обліку та аудиту навчається 

працівник структурного підрозділу за системою підготовки, з метою отримання 

ступеня бакалавра за спеціальністю “Облік та аудит”. Один працівник 

структурного підрозділу здійснив фахову підготовку та отримав ступінь 

магістра.  

Задокументоване підвищення кваліфікації з отриманням сертифікатів, 

протягом звітного року пройшов 41 держслужбовець структурних підрозділів 

ГУС у Закарпатській області, що складає майже половину загальної кількості 

держслужбовців. За професійними програмами підвищення кваліфікації 
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пройшли 34 особи, з них 30 осіб отримали сертифікати із зазначенням обсягу 

кредитів ЄКТС; за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації 

пройшли 11 осіб, з них двоє отримали сертифікати із зазначенням обсягу 

кредитів ЄКТС. Серед них керівників 17 осіб або 17,7% загальної кількості 

держслужбовців. Деякі працівники неодноразово брали участь у семінарах та 

мають по два сертифікати.  

Вперше у червні 2019 року було організовано підвищення кваліфікації 

за професійною програмою “Зміни в методології та організації проведення 

державних статистичних спостережень” на базі Державного вищого 

навчального закладу “Ужгородський національний університет”, в якому взяла 

участь сформована група із керівників та спеціалістів у кількості 30 осіб. 

У вересні у проведеному круглому столі, за участю фахівців апарату 

Національного агентства України з питань державної служби, щодо 

забезпечення однакового і правильного застосування законодавства у сфері 

державної служби, взяли участь 2 осіб з  отриманням відповідних сертифікатів. 

У постійно діючому семінарі на тему “Правові та практичні аспекти 

застосування чинного законодавства України”, який проводився Головним 

територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області, протягом року 

взяв участь головний спеціаліст-юрисконсульт та пройшов у вищезгаданому 

державного органі стажування.  

Крім того, протягом року в рамках наставництва індивідуальне фахове 

навчання на робочих місцях під керівництвом наставників пройшли  

8 працівників ГУС у Закарпатській області, з них 5 – нові працівники.  

 

Результати фінансової діяльності 

   

Відповідно до чинного бюджетного законодавства України фінансова діяльність 

ГУС у Закарпатській області у 2019 році здійснювалася за такими бюджетними 

програмами: 

керівництво та управління у сфері статистики; 

статистичні спостереження та переписи; 

щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат 

та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя. 

Для здійснення функціональних повноважень ГУС у Закарпатській області 

видатки державного бюджету у 2019 році (з урахуванням змін) були 

затверджені в обсязі 34344,9 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду 
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становили 33807,8 тис.грн, спеціального – 537,1 тис.грн, у тому числі за 

бюджетними програмами:  

  1. Керівництво та управління у сфері статистики – 30385,1 тис.грн, з яких 

видатки загального фонду бюджету – 29848,0 тис.грн, спеціального фонду 

бюджету – 537,1 тис.грн, з яких 105,5 тис.грн становлять надходження за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю, 178,2 тис.грн від оренди майна бюджетних установ, 0,2 тис.грн від 

реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна),  

253,2 тис.грн фінансування. 

  Співвідношення видатків загального фонду у 2019 році за бюджетною 

програмою: 

  - оплата праці та нарахування на неї – 97,01%; 

  - оплата енергоносіїв – 2,23%; 

  - утримання органів статистики області –  0,76%. 

  2. Статистичні спостереження та переписи – 3801,6 тис.грн, з яких  

3626,5 тис.грн (95,39%) – оплата праці та нарахування на неї, 175,1 тис.грн – 

(4,61%) використання товарів і послуг. 

  3. Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів 

витрат та інших видатків під час проведення обстеження умов їх життя –  

158,2  тис.грн. 

  Згідно з Єдиним реєстром об’єктів державної власності станом на  

01 січня 2020 року на балансі ГУС у Закарпатській області обліковувалося  

9 об’єктів нерухомого майна загальною площею 5946,9 м2.  
 

Запобігання та протидія корупції 

 

 Робота щодо запобігання та виявлення корупції в ГУС у 

Закарпатській області проводилась відповідно до Плану заходів щодо 

запобігання та виявлення корупції на 2019 рік, який розміщено на офіційному 

вебсайті ГУС у Закарпатській області. 

Протягом року в ГУС у Закарпатській області здійснювались превентивні 

заходи, спрямовані на попередження вчинення корупційних правопорушень. 

Були здійснені організаційні заходи щодо забезпечення подання 

співробітниками ГУС у Закарпатській області Декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Декларація). З 

метою надання методичної допомоги державним службовцям з питань 

заповнення та своєчасного подання електронної форми Декларації в ГУС у 
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Закарпатській області проведено наради-навчання для державних службовців, в 

яких взяли участь 102 особи.  

Проводилась робота щодо інформування працівників про наявність 

обов'язку суб'єктів декларування, які звільняються або іншим чином 

припиняють діяльність, пов'язану з використанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, подати Декларацію за період, не охоплений раніше 

поданими деклараціями, а також роз'яснювальна робота щодо необхідності 

повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції 

суб'єктами декларування про суттєві зміни у майновому стані та про відкриття 

валютного рахунку в установі банку-нерезидента. 

Звіт про результати роботи головного спеціаліста з питань запобігання та 

виявлення корупції щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства 

розглядався на засіданні колегії. 

При вступі на державну службу та призначенні на посади державної 

служби за результатами конкурсу здійснювались заходи із організації та 

проведення спеціальних перевірок стосовно 1 особи, яка претендувала на 

зайняття посад, яка передбачає зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посади з підвищеним корупційним ризиком. 

Відповідно Закону України "Про очищення влади" ГУС у Закарпатській 

області у 2019 році було проведено перевірку 6 новоприйнятих працівників на 

основі проведених конкурсів на зайняття вакантних посад державних 

службовців. 

Заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону 

України "Про очищення влади", до жодного з працівників структурних та 

відокремлених підрозділів ГУС у Закарпатській області не застосовувались. 

З метою забезпечення прозорості та відкритості, вільного доступу 

громадян до інформації на офіційному вебсайті ГУС у Закарпатській області 

оновлюється рубрика "Запобігання проявам корупції". 

Головний спеціаліст-юрисконсульт ГУС у Закарпатській області у межах 

повноважень опрацював всі нормативно-правові акти (різної юридичної сили), 

розробниками яких є структурні підрозділи ГУС у Закарпатській, а також ті, які 

надійшли від інших центральних органів виконавчої влади, та провів юридичну 

експертизу господарських договорів перед поданням на розгляд начальнику 

ГУС у Закарпатській області. 

       Головним спеціалістом-юрисконсультом протягом звітного періоду 

опрацьовано 280 наказів з кадрових питань і 86 наказів ГУС у Закарпатській 

області з основної діяльності, а також опрацьовано 1380 господарських 

договорів. 
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    Зокрема, у 2019 році ГУС у Закарпатській області не був залучений до 

участі у розгляді судових справ як відповідач та/або третя особа.  

  

 

Начальник Головного управління                                               Галина ГРИНИК 
 


