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ВСТУП 

 
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 (далі – 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 2020 році входили структурні 
підрозділи обласного рівня. 

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. 

 
I. Управління та керівництво 

 
Відповідно до Програми розвитку державної статистики до 2023 року 

(далі – Програма) затвердженої 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 
2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
09 жовтня 2020 №1257-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); 

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. 
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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 територіальному рівні передбачає чотири процеси: збирання, обробка, 
аналіз, поширення. 

 
II. Корпоративна підтримка 

 
2.1. Управління та координація виробництва 

 
Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2020 рік, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 жовтня  
2020 року №№1257-р ”Про затвердження плану державних статистичних 
спостережень на 2020 рік”, на виконання Закону України ”Про державну 
статистику” працівниками ГУС у Закарпатській області у 2020 році зібрано й 
опрацьовано   68 державних статистичних спостережень (ДСС) за 85 формами 
(у 2019 році – 90). Протягом 2020 року органами державної статистики області 
отримано від респондентів та опрацьовано 193,0 тис. звітів у паперовому та 
електронному вигляді, здійснено передачу зведеної інформації на державний 
рівень.  

Одним з пріоритетних завдань Програми розвитку державної статистики 
до 2023 року є поступовий перехід на електронну форму збору звітності. 
Моніторинг поступлення звітів у 2020 році засвідчив про позитивну динаміку 
як у кількості залучених до системи електронної звітності респондентів, так і 
поданих ними електронних звітів. У 2020 році питома вага електронних звітів 
склала 83,7%, що суттєво більше показника 2019 року - 69,8%. Слід 
відмітити, що у 2020 році під час впроваджених карантинних заходів та 
обмежень електронне звітування стало найбільш безпечною та зручною 
формою подання звітності для респондентів.  

Набрав популярність серед респондентів розроблений та впроваджений 
Держстатом у 2019 році безкоштовний онлайн сервіс електронного звітування 
"Кабінет респондента". У 2020 році через "Кабінет респондента" 1052 
респонденти області подали 5037 електронних звітів, у 2019 році - 588 
респондентів подали 1696 електронних звітів. Таким чином у 2020 році 
безкоштовним онлайн сервісом електронного звітування скористалось майже у 
2 рази більше респондентів, ніж у 2019 році. Переходу на електронне 
звітування через "Кабінет респондента" сприяли можливості безкоштовного 
програмного забезпечення та технічна допомога працівників ГУС у 
Закарпатській області, які упродовж року надавали телефонні консультації 
респондентам з питань реєстрації та використання сервісу. 

У 2020 році ГУС у Закарпатській області взяло участь в апробації модулю 
введення, контролю та збереження звітів в адміністративній частини 
програмного забезпечення "Кабінет респондента". Мета нового модулю – 
створення єдиної платформи для введення наявних паперових звітів, їх 
контроль та завантаження до системи обробки.  
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На виконання наказу Держстату №40 від 31.01.2019 року "Про уведення 
програмного забезпечення "Кабінет респондента" у дослідну експлуатацію" та 
з метою удосконалення програмного комплексу ГУС у Закарпатській області 
щомісячно надсилало зауваження та пропозиції розробникам. 

У звітному році забезпечено тестування проєктів вдосконаленої звітно-
статистичної документації із залученням респондентів області за формами 
ДСС: №1-ІКТ (річна), №1-підприємництво (річна),  №3-борг (місячна), №ІНН 
(один раз на два роки), №2-ОЗ ІНВ (річна), №2-інвестиції (квартальна). 

Перехід до процесно-орієнтованої системи виробництва статистичної 
інформації та використання новітніх інформаційних технологій є однією з 
головних складових  Програми розвитку державної статистики до 2023 року та 
відбувається через створення єдиного середовища підготовки і проведення 
державних статистичних спостережень шляхом збільшення питомої ваги 
державних статистичних спостережень, які оброблятимуться в інтегрованій 
системі статистичної інформації (ІССІ). З метою сприяння цьому тривалому 
процесу здійснювались заходи щодо оновлення версії ІССІ. У грудні 2020 року 
управління разом із ГУС у Запорізькій та Харківський областях було залучено 
до тестування релізу 1.17.9 ІССІ. У новій версії ІССІ були відпрацьовані 
основні етапи робіт з обробки даних державних статистичних спостережень за 
формами  №1-торг (нафтопродукти) (місячна), № 50-СГ(річна), №4-МТП 
(річна), №1-ІКТ (річна), №1-послуги (квартальна), №11-заг (квартальна). За 
результатами тестових випробувань були надіслані протоколи випробувань та 
додатки до них.  

З метою встановлення партнерських відносин з респондентами та 
забезпечення достовірності первинних статистичних даних ГУС у 
Закарпатській області продовжується практика проведення нарад та семінарів  
з питань обліку та звітності, надавались консультації стосовно методології 
складання державної статистичної звітності, підготовка оглядових листів за 
результатами проведення державних статистичних спостережень. Так, 
працівниками ГУС у Закарпатській області у 2020 році було проведено  
22 інструктивні наради з респондентами з питань запровадження 
нових/унесення змін до чинних державних статистичних спостережень та 
надіслано 54 листи респондентам. Протягом року надавалась консультативна 
допомога 224 респондентам, зокрема, 57 – 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. Протягом 2020 року на адреси респондентів було надіслано  
7931 лист. 

За результатами проведення ДСС, включаючи і тих, які містили 
інформацію "зворотного зв’язку", підготовлено та направлено для 
респондентів 196 оглядових листів.  
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З метою визначення звітного навантаження на респондентів у 2020 році 
ГУС у Закарпатській області приймало участь у анкетному опитуванні 
респондентів, яке проводив Держстат за 31 формою ДСС. В опитуванні взяли 
участь 127 респондентів.  

Крім того, з метою отримання інформації за різними аспектами соціальної 
та економічної діяльності населення проводились вибіркові обстеження. Так, у 
2020 році в області обстежувались 684 домогосподарства з питань умов їх 
життя, 1970 – з питань сільськогосподарської діяльності населення в сільській 
місцевості та 2916 – з питань обстеження робочої сили. 

На споживчому ринку Закарпаття проводилось щомісячне вибіркове 
обстеження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)-
представники у торговій мережі (включаючи міські ринки) та у сфері послуг. 
Реєстрація зміни цін (тарифів) здійснювалася за 320 товарами та послугами у 
місті Ужгород, за 302 – у місті Мукачево. 

Водночас, щомісячно у м. Ужгород проводився моніторинг цін на 
споживчі товари та послуги для визначення вартості величини прожиткового 
мінімуму, який охоплював 132 товари ( послуги)-представники. 

З березня 2020 року здійснювався щоденний моніторинг цін на основні 
соціально значущі товари, перелік яких включає 30 товарів-представників, з 
яких 21 – основні продукти харчування, 6 – лікарські засоби та вироби 
медичного призначення та 3 – нафтопродукти.  

З серпня минулого року здійснюється щотижнева реєстрація цін на 
товари протиепідемічного призначення, перелік яких включає 9 товарів 
включаючи їх специфікацію.  

 
2.2. Правова діяльність 

 
Головний спеціаліст – юрисконсульт ГУС у Закарпатській області у межах 

повноважень опрацював всі проекти наказів організаційно-розпорядчого 
характеру та інших актів, розробниками яких є структурні підрозділи ГУС у 
Закарпатській області, 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 421 наказ з кадрових питань і 77 наказів ГУС у Закарпатській 
області з основної діяльності, а також опрацьовано 677 договорів. 

Зокрема, у 2020 році ГУС у Закарпатській області залучено до участі у 
розгляді судової справи. 

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 (далі – 
Декларація). Також проводилась роз'яснювальна робота із запобігання, 
виявлення і протидії корупції, здійснювались заходи спрямовані на 
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недопущення порушень антикорупційного законодавства та використання 
службових повноважень в корисливих цілях. 

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. 

Протягом 2020 року працівники Головного управління статистики до 
відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення не 
притягувались. 

 
2.3. Управління інформацією 

 
У 2020 році управління здійснювалось відповідно до Постанови КМУ від 

17 січня 2018 року № 55 "Деякі питання документування управлінської 
діяльності" (зі змінами та доповненнями), Інструкції про порядок ведення 
обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 
носіїв інформації, затвердженої наказом Головного управління статистики у 
Закарпатській області  від 04 травня 2017 року №47 "Про затвердження 
інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення 
документів і інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію в ГУС 
у Закарпатській області" (зі змінами та доповненнями), Інструкції з діловодства 
в Головному управлінні статистики у Закарпатській області, затвердженої 
наказом Головного управління статистики від 04.04.2014р. №30. 

У рамках розвитку системи електронного документообігу органів 
державної статистики  (СЕД ОДС) на базі програмного забезпечення  
"Megapolis.DocNet" у 2020 році було підключено 57 користувачів або 61,3% від 
загальної кількості. Було забезпечено безпаперовий документообіг з 
використанням електронного цифрового підпису. 

 
2.4. Управління користувачами 

 
Поширення статистичної інформації є завершальним етапом 

статистичного виробництва. Основними напрямками роботи з користувачами є 
оприлюднення статистичної інформації на вебсайті ГУС у Закарпатській 
області, в засобах масової інформації, надання відповідей на запити, 
звернення громадян та надання послуг на платній основі. 

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.  
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Сайт постійно модифікується та розвивається, зростає кількість 
відвідувань. Протягом 2020 року на офіційному вебсайті ГУС у Закарпатській 
області було зафіксовано 86,2 тис. відвідувань.  

Для зручності користувачів на вебсайті представлено річний календар 
оновлення інформації.  

Для підвищення ефективності надання статистичної інформації 
користувачам 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 2020 році підготовлено 183 експрес-
випуски, з яких оприлюднено на вебсайті – 155, 14 статистичних збірників,  
60 бюлетенів, 14 доповідей. 

Із 332 користувачів статистичної інформації 45,5% становлять органи 
державної влади та місцевого самоврядування, 37,7% – суб’єкти 
господарювання, 5,1% – наукові установи та навчальні заклади, 11,7% – інші 
користувачі. 

Органами державної статистики області проводилась значна робота з 
висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах 
масової інформації (далі – ЗМІ). Так, за минулий рік було оприлюднено  
72 повідомлення "Соціально-економічне становище області, району, міста", 
103 інші інформаційні матеріали для ЗМІ, розміщених на вебсайті, здійснено  
12 виступів працівників на радіо та телебаченні.  

Найчастіше інформація оприлюднюється інтернет-порталами "Закарпаття 
онлайн", "Карпатський об’єктив", "Прозахід", "Depo.Закарпаття", "М-студіо", 
"Дзеркало Закарпаття", "Іршава онлайн", ТОВ КМЦ "Барви" (”FМ Радіо 
Закарпаття"), у газетах "Вісник Хустщини", "Нове життя", "Новини 
Виноградівщини", "Дружба", "Новини Тячева". 

Пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики є 
забезпечення доступності статистичних даних для широкого загалу та 
прозорості статистичної методології. Для більш детального ознайомлення з 
методологічними особливостями складання та інформаційного наповнення 
статистичної звітності, а також популяризації статистичних видань із 
користувачами статистичної інформації у 2020 році проведено 24 наради-
семінари та 1 круглий стіл. Надіслано на адресу користувачів 50 матеріалів 
рекламного характеру. 

Крім того, у 2020 році надано 516 відповідей на запити користувачів, з 
них 83,4% – запити державних органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування.  

З метою визначення та задоволення потреб користувачів статистичних 
даних у 2020 році проведено, спільно з Держстатом 17 анкетних опитувань, до 
яких було залучено 98 користувачів.  



 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Звіт про результати діяльності  
Головного управління статистики у Закарпатській області 2020 9

 
 

Головне управління статистики  
у Закарпатській області 

 

Для популяризації статистичних видань підготовлено 50 листів 
рекламного характеру та 4 буклети. 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі 
– Закон), з метою забезпечення права на отримання публічної інформації, 
протягом 2020 року ГУС у Закарпатській області опрацьовано та надано 
відповіді на 72 запити, з них надійшло безпосередньо від громадян – 36, 
юридичних осіб – 20, громадських організацій – 9, засобів масової інформації –
7. Усі відповіді надано користувачам у встановлений Законом термін.  

У ГУС у Закарпатській області робота зі зверненнями громадян 
проводилась відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян та 
інших нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями 
громадян". 

Протягом звітного періоду до ГУС у Закарпатській області надійшло  
69 звернень, з них поштою від громадян – 55, на особистому прийомі у 
керівництва Головного управління статистики у Закарпатській області –  
14 звернень. 

Найбільше звернень громадян надійшло з питань праці і заробітної  
плати – 46 звернень (66,7% від їх загальної кількості). Питання, що 
порушувалися у зверненнях громадян, стосувалися також таких напрямків: 

- кадрових питань – 20 (29,0%); 
- надання статистичної інформації – 3 (4,3%); 
Серед звернень громадян 100%  складають заяви (клопотання). 
За результатами розгляду питання 98,6% звернень, були вирішені 

позитивно, 1,4% звернень – надано роз’яснення. 
На виконання наказу Головного управління статистики у Закарпатській 

області від 17 березня 2020 року № 37 "Про заходи щодо забезпечення 
діяльності органів державної статистики в умовах спалаху СОVID-19", з метою 
запобігання поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, вжито заходів щодо отримання поштової 
кореспонденції через стаціонарну поштову скриньку та забезпечено 
опрацювання письмових та електронних звернень громадян з використанням 
засобів індивідуального захисту.  

Із  метою оперативного реагування та забезпечення конституційного 
права громадян на звернення, протягом звітного періоду в ГУС у Закарпатській 
області діяла пряма телефонна "гаряча лінія", однак звернень на "гарячу 
лінію" не надходило. 

  
2.5. Управління співвиробників статистичної інформації 
 
 Для  проведення державних статистичних спостережень у 2020 році 

здійснювався взаємообмін інформаційними ресурсами із співвиробниками 
офіційної статистичної інформації та іншими органами державного управління. 
ГУС у Закарпатській області отримувало адміністративні дані від структурних 
підрозділів Закарпатської обласної адміністрації, регіональної філії ”Львівської 
залізниці”, КНК ”Закарпатський центр громадського здоров’я” Закарпатської 
обласної ради, Головного управління  Національної поліції у Закарпатській 
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області, Прокуратури Закарпатської області, Південно-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ), 
територіального управління державної судової адміністрації України в 
Закарпатській області на основі угод щодо взаємообміну інформаційними 
ресурсами, укладених Держстатом, листів-запитів, розпоряджень/доручень 
обласної державної адміністрації. 

 Дані використовувались для розрахунків показників по області та при 
підготовці статистичних продуктів. 

 
2.6 Управління людськими ресурсами 

 
Робота з персоналом в ГУС у Закарпатській області у 2020 році 

здійснювалася відповідно до затвердженого начальником Головного 
управління плану роботи з персоналом, спрямованого на виконання 
законодавства у сфері державної служби, актів Кабінету Міністрів України, 
інших нормативних документів із питань управління персоналом державної 
служби та Плану роботи з персоналом в органах державної статистики, 
затвердженого Головою Держстату. 

Протягом року структура ГУС у Закарпатській області не змінювалась. У 
структурі функціонує 5 управлінь, у складі яких знаходиться 15 відділів та  
3 сектори; 2 самостійні відділи та 4 самостійні сектори. 

Станом на 01 січня 2021 року штатним розписом ГУС у Закарпатській 
області передбачено 142 посади, з них 99 посад держслужбовців, 35 посад 
працівників, які виконують функції з обслуговування і 8 посад робітників. 

За категоріями посад у штатному розписі передбачено 37 керівних посад 
та 59 посад головних спеціалістів, 2 – провідних спеціалістів, 1 – спеціаліста. 

Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців 
становить 87,9% їх загальної кількості. Посади керівників різних рівнів зайняті 
жінками на 81,3%, спеціалістів – на 90,6%. 

Щодо освітнього рівня персоналу, то вищу освіту різних ступенів мають 
усі держслужбовці. Питома вага держслужбовців з вищою освітою ступеня 
магістра (спеціаліста) традиційно висока і складає 97,8%. При цьому  
13 державних службовців (14,3% їх загальної чисельності) мають дві або 
більше вищі освіти ступеня магістра (спеціаліста). 

Із загальної кількості державних службовців з вищою освітою 
спеціальність за дипломом, що відповідає вимогам, визначеним у посадових 
інструкціях мають 96,7%, з них економічну – 52,7%, статистичну – 6,6%, іншу 
відповідну займаним посадам – 37,4%. 

Крім того, в ГУС у Закарпатській області працює 4 магістри державного 
управління, які займають керівні посади.  

Щодо розподілу держслужбовців за стажем роботи в органах статистики, 
то більшість працює зі стажем більше 10 років (75,8% фактично працюючих 
держслужбовців). Загалом чисельність держслужбовців, які мають стаж роботи 
в органах статистики від 1 до 5 років складає 7,7%, від 5 до 10 років – 16,5% 
загальної чисельності працюючих. Крім того, більше четвертини 
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держслужбовців працюють в органах державної статистики понад 20 років, з 
них майже половина керівників та 18,6% спеціалістів.  

Стосовно вікового складу держслужбовців, то 18,7% мають вік до  
35 років, 36,3% – від 36 до 45 років, 23,1% – від 46 до 55 років, 22,0% – від 
56 до 65 років. 

Прийом на роботу нових працівників до структурних підрозділів ГУС у 
Закарпатській області протягом року здійснювався у встановленому порядку, 
крім призначення на посади держслужбовців. Конкурси на зайняття посад 
державної служби не проводились у зв’язку із зупиненням тимчасово, на 
період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної коронавірусної хвороби, дії 
положень Закону України «Про державну службу» в частині проведення 
конкурсів на посади державної служби та призначення на ці посади за 
результатами конкурсу. Добір на зайняття посад державної служби на період 
дії карантину також не здійснювався. Тільки на початку року, в порядку 
просування по службі, було призначено за результатами конкурсу, на посаду 
заступника начальника Головного управління, начальника одного із управлінь 
ГУС у Закарпатській області. Усього прийнято на роботу 2 нових працівників 
на посади фахівців з інтерв’ювання. 

Упродовж звітного року з органів статистики області звільнено 8 осіб, з 
них держслужбовців – 5 осіб. У порядку переведенням до іншої установи 
звільнено 3 держслужбовців, по одній особі звільнено у зв’язку із досягненням 
граничного віку перебування на державній службі та за власним бажанням. 

Таким чином, плинність кадрів у 2020 році зовсім незначна і становить 
2,2%, серед державних службовців 1,1%.  

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» у жовтні-
грудні звітного року в ГУС у Закарпатській області було проведено оцінювання 
результатів службової діяльності 84 державних службовців, які займають 
посади державної служби категорії "Б" і "В", з них оцінку "відмінно" отримали 
30 держслужбовців (35,7% із загального числа оцінених), оцінку "позитивно" 
– 54 держслужбовці (64,3%).  

Професійний розвиток працівників структурних підрозділів  ГУС у 
Закарпатській області забезпечується шляхом професійного навчання.  

Підвищення рівня професійної компетентності працівників відбувалось за 
такими видами професійного навчання: підготовка, підвищення кваліфікації та 
самоосвіта, в тому числі і за індивідуальними програмами підвищення рівня 
професійної компетентності на 2020 рік, складених за результатами 
оцінювання службової діяльності у 2019 році, з урахуванням потреб у 
професійному навчанні та при призначенні на посади державної служби 
протягом 2020 року. 

У 2020 році головний спеціаліст відділу господарського обслуговування 
та експлуатації будівель і споруд закінчив навчання за системою підготовки у 
Національній академії статистики обліку та аудиту та отримав ступінь 
бакалавра за спеціальністю "Облік і оподаткування".  
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Підвищення кваліфікації за професійними та короткостроковими 
програмами протягом звітного року пройшли всі працівники ГУС у 
Закарпатській області. Загалом 86 працівників, з них 84 держслужбовці, 
підвищили кваліфікацію з видачою сертифікатів у закладах системи 
професійного навчання державних службовців, Національній академії 
статистики, обліку та аудиту та Державному вищому навчальному закладі 
"Ужгородський національний університет". Підвищення кваліфікації більшість 
державних службовців проходили неодноразово за різними видами програм. 

За професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли  
40 державних службовців або 47,6% усіх працюючих державних службовців, з 
них за загальними професійними (сертифікатними) програмами 32 особи. За 
короткостроковими програмами – 79 державних службовців, з них за 
загальними короткостроковими програмами – 18 осіб, за спеціальними 
короткостроковими програмами   – 67 держслужбовців.  

Крім того, державні службовці на робочому місці підвищували певні 
компетентності шляхом самоосвіти. Найчастіше використовувалась освітня     
е-платформа Рrometeheus, на якій онлайн-навчання пройшли всі державні 
службовці, з отриманням підтверджуючих документів.  

З метою планування професійного розвитку персоналу та за 
результатами оцінювання службової діяльності, складені всіма державними 
службовцями разом із службою управління персоналом індивідуальні програми 
підвищення рівня професійного розвитку на 2021 рік, спрямовані на набуття 
та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, які забезпечуватимуть 
ефективну професійну діяльність працівників ГУС у Закарпатській області 
відповідно до встановлених посадових обов’язків у наступному році. 

У 2021 році управління надалі буде вживати всі необхідні заходи, 
спрямовані на ефективну реалізацію державної політики з питань управління 
персоналом та професійний розвиток персоналу відповідно до затвердженого 
Головою Держстату плану роботи з персоналом в органах державної 
статистики на 2021 рік. 

 
2.7. Управління фінансами 

 
Видатки державного бюджету в 2020 році для ГУС у Закарпатській 

області (з урахуванням змін) були затверджені в обсязі 26724,4 тис.грн, у тому 
числі видатки загального фонду становили 26130,5 тис. грн, спеціального 
593,9 тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:  

"Керівництво та управління у сфері статистики" 24050,7 тис. грн, з яких 
видатки загального фонду бюджету 23456,8 тис.грн, спеціального фонду 
бюджету 593,9 тис.грн, з яких 100,5 тис.грн становить надходження за 
послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю, 180,9 від оренди майна бюджетних установ, 2,1 тис.грн від 
реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна),  
310,4 тис.грн фінансування. 
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Співвідношення видатків загального фонду в 2020 році за бюджетною 
програмою: 

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

- оплата енергоносіїв – 2,46%; 

- утримання органів статистики області – 0,53%; 

"Статистичні  спостереження та переписи" – 2505,7 тис.грн – видатки на 
оплату праці та нарахування на неї. 

"Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів 
витрат та інших видатків під час проведення обстеження умов їх життя" – 
168,0 тис.грн. 

Згідно з Єдиним реєстром об’єктів державної власності станом на 
01.01.2021 на балансі ГУС у Закарпатській області обліковується 4 об’єкти 
нерухомого майна загальною площею 3212,47 кв.м.  

З метою ефективного використання державного майна, яке перебуває на 
балансі ГУС у Закарпатській області, протягом 2020 року, згідно з узгодженими 
пропозиціями Держстату, інших органів, уповноважених управляти державним 
майном будо передано та приватизовано 5 об’єктів нерухомого майна 
загальною площею 2735 кв.м, зокрема: передано до сфери управління інших 
органів, уповноважених управляти державним майном, 4 об’єкти загальною 
площею 2036,9 кв.м., здійснено приватизацію 1 об’єкта площею 698,1 кв.м. 

 
2.8. Управління інформаційними технологіями 

 
Впровадження та експлуатація новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій збирання, обробки, аналізу та поширення статистичної інформації є 
одним із ключових напрямком роботи органів державної статистики. У  
2020 році у межах наявного фінансування було здійснено ряд заходів з 
розвитку інформаційної інфраструктури та впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій, а саме:  

 
 забезпечено функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної 
системи ГУС у Закарпатській області; 

 оновлено апаратне забезпечення для підтримки безперебійного 
функціонування серверного обладнання; 

 забезпечено антивірусний захист робочих станцій та серверів за 
допомогою ліцензійного програмного забезпечення; 

 під час карантинних заходів організовано конференції з працівниками у 
межах будівлі та з респондентами через мережу Інтернет з 
використанням сучасних інформаційних технологій; 

 здійснено заходи щодо підтримки функціонування системи електронного 
документообігу органів державної статистики (далі - СЕД ОДС), 
збільшено кількість підключених робочих місць працівників до СЕД ОДС;  

 укладено угоду на підключення Головного управління статистики до 
системи електронної взаємодії органів виконавчої влади  (далі - СЕВ 
ОВВ), що призначена для автоматизації процесів створення, 
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відправлення, передавання, одержання, оброблення, використання, 
зберігання, електронних документів та копій паперових документів в 
електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису; 

 здійснено технічний супровід вебсайту Головного управління та сторінок 
в соціальних мережах "Фейсбук" та "Твіттер", з метою задоволення 
запиту суспільства на отримання статистичної інформації та 
забезпечення максимальної відкритості, публічності й доступності 
органів статистики. 
 

2.9. Господарська діяльність 
 
В адмінбудівлях ГУС у Закарпатській області за адресою: м.Ужгород, вул. 

Юрія Гойди, 11, що знаходиться на балансі ГУС у Закарпатській області, були 
проведені такі роботи та заходи: 

проведено технічний огляд системи електропостачання адмінбудівлі та 
стану електромереж в службових приміщеннях, усунуті недоліки; 

здійснено поточний ремонт системи опалення адмінбудівлі; 
здійснено технічне обслуговування первинних засобів пожежегасіння 

(вогнегасників) 
проведено планові заходи щодо енергозбереження та зменшення витрат 

на комунальні послуги та енергоносії.  
 

III. Моніторинг і звітування 
 

З метою подальшого вдосконалення методології збирання та оброблення 
статистичної інформації, покращення організації ДСС, оптимізації їх кількості, 
підвищення якості статистичних даних та адаптації національних 
методологічних засад статистики до вимог міжнародних та європейських 
стандартів, Головне управління статистики у жовтні-листопаді 2020 року 
приймало участь у відеоконференціях з питань інвентаризації державних 
статистичних спостережень. 

Крім того, працівники ГУС у Закарпатській області постійно здійснювали 
моніторинг виконання Технологічної програми державних статистичних 
спостережень у Закарпатській області на 2020 рік. Усі заходи, передбачені 
нею були виконані у встановлені терміни та належної якості. 

 
 
 
 

Начальник Головного управління                                       Галина ГРИНИК 
 
 
                                                                                                                      
 


