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ВСТУП 
 

Головне управління статистики у Закарпатській області (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 2022 році входили структурні 
підрозділи, які утримувались за рахунок загального фонду державного 
бюджету. 

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 №234 у редакції наказу 
Державної служби статистики від 02 січня 2020 року № 8 зі змінами та 
доповненнями 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 

 
Відповідно до плану державних статистичних спостережень на 2022 рік 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 листопада 
2021 №1497-р ”Про затвердження плану державних статистичних 
спостережень на 2022 рік” та вказівок і рекомендацій Держстату, з 
урахуванням змін у законодавстві, пов’язаних із введенням воєнного стану в 
Україні на підставі Указу Президента України "Про введення воєнного стану в 
Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв’язку з військовою агресією 
російської федерації проти України, працівниками ГУС у Закарпатській області 
опрацьовано 62 державні статистичні спостереження (ДСС) за 79 формами.  

Одним з пріоритетних завдань Програми розвитку державної статистики 
до 2023 року є поступовий перехід на електронну форму збору звітності. 
Моніторинг поступлення звітів у 2022 році засвідчив про позитивну динаміку 
як у кількості залучених до системи електронної звітності респондентів, так і 
поданих ними електронних звітів.  

Відсоток респондентів, які подали звіти в електронному вигляді, по 
відношенню до усіх респондентів, що включені до сукупностей респондентів 
становить 60,8%. У свою чергу відсоток звітів, що подані в електронному 
вигляді, по відношенню до усіх що мали бути подані відповідно до сукупностей 
респондентів становить 84,1%. 

Слід відмітити, що у 2022 році під час дії воєнного стану в Україні  
електронне звітування стало найбільш зручною формою подання звітності для 
респондентів.  

Відповідно до Порядку перегляду звітно-статистичної документації, 
необхідної для проведення державних статистичних спостережень, 
затвердженого наказом Держстату від 31 грудня 2019 р. № 452 (зі змінами), з 
метою уніфікації, оптимізації та спрощення форм ДСС, ГУС у Закарпатській 
області у 2022 році брало участь у тестуванні проєктів вдосконаленої звітно-
статистичної документації за формами ДСС: № 2-інновація (один раз на два 
роки) "Обстеження інноваційної діяльності підприємства", № 1-РС (один раз на 
на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили", № 1-ІКТ 
(річна) "Використання інформаційно-комунікаційних технологій на  
підприємствах", Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік) "Анкета обстеження 
економічної активності підприємства", 2К-П (місячна) "Обстеження ділової 
активності промислового підприємства", 2К-СП (квартальна) "Обстеження 
ділової активності підприємства сфери послуг".  
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 Відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та інформаційними 
системами Держстату упродовж року здійснювалась актуалізація 
адміністративної складової статистичного реєстру підприємств Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) у 
Закарпатській області реєстраційними даними про вчинення реєстраційних дій. 
Станом на 01 січня 2023 р. кількість юридичних осіб в області становила 25859 
одиниць.  

Налагодження та підтримка партнерських взаємовідносин 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 2022 році було проведено 16 
інструктивних нарад з респондентами з питань запровадження нових/унесення 
змін до чинних державних статистичних спостережень та надіслано 71 лист 
респондентам. Протягом року надавалась консультативна допомога 854 
респондентам. 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. 

За результатами проведення ДСС, включаючи і тих, які містили 
інформацію “зворотного зв’язку”, підготовлено та направлено для 
респондентів 208 оглядових листів.  

Згідно з Указом Президента України від 25.02.2022  №64/2022 “Про 
введення воєнного стану“ Закону України від 03.03.2022 №2115-IX “Про 
захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 
воєнного стану або стану війни”, призупинено роботи щодо проведення 
щорічної оцінки звітного навантаження на респондентів відповідно до 
Методики вимірювання звітного навантаження на респондентів, затвердженої 
наказом Держстату від 14.05.2013 №149, до припинення чи скасування 
воєнного стану або стану війни й отримання органами статистики повного 
масиву звітів від респондентів. 

З метою отримання інформації за різними аспектами соціальної та 
економічної діяльності населення проводились вибіркові обстеження. Так, у 
2022 році в області опрацьовано 1348 звітів з питань умов їх життя, 1968 – з 
питань сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості та 
3090 – 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 331 товаром та послугою у 
місті Ужгород, за 332 – у місті Мукачево. 
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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. 

Щоденно здійснювався 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, 
а також – нафтопродукти.  

Щотижнево (щочетверга) проводилася реєстрація цін на товари 
протиепідемічного призначення, перелік яких включає 9 товарів. 

Разом з тим, організовано заходи для забезпечення зберігання 
документів на паперових носіях, що підлягають перевезенню з моменту та в 
період введення воєнного стану в Україні з метою запобігання пошкодження 
відповідно до Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення 
документів в умовах особливого періоду; організовано та забезпечено 
зберігання серверів та жорстких дисків робочих станцій з метою уникнення 
втрати даних; 

відповідно до листа Держстату щодо введення в дію схеми резервування 
процесів збору та обробки первинних даних здійснено ряд робіт по 
забезпеченню виконання функцій  ГУС у Запорізькій області, а саме: 

забезпечено додатковий сервер та розгорнуто 6 робочих станцій, 
налаштовано віддалений доступ працівникам ГУС у Запорізькій області; 

працівники ГУС у Закарпатській області здійснили обробку даних за 
формами державних статистичних спостережень, які надійшли від 
респондентів Запорізької області, що мали змогу її подати  у період дії 
воєнного стану. 

 

2.2. Правова діяльність 
 

Головний спеціаліст – юрисконсульт ГУС у Закарпатській області у межах 
повноважень опрацював всі проєкти наказів організаційно-розпорядчого 
характеру та інших актів, розробниками яких є структурні підрозділи ГУС у 
Закарпатській області, а також ті, які надійшли від інших центральних та 
територіальних 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 606 наказів з кадрових питань і 63 накази ГУС у Закарпатській 
області з основної діяльності, а також опрацьовано 350 договорів. 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ГУС у 
Закарпатській області у межах повноважень опрацювала всі проєкти наказів з 
основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань 
(особового складу) та інших актів, розробниками яких є структурні підрозділи 
ГУС у Закарпатській області. 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 
протягом звітного періоду здійснювались превентивні заходи, спрямовані на 
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попередження вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 
пов'язаних з корупцією. 

На виконання Закону України "Про запобігання корупції", відповідно до 
підпункту 1 пункту 6, пункту 9 Положення про Головне управління статистики 
у Закарпатській області, затвердженого наказом Державної служби статистики 
від 30 вересня 2015 року № 234 (у редакції наказу Державної служби 
статистики від 02 січня 2020 року № 08) (далі - Положення про Головне 
управління статистики), на підставі наказу Головного управління статистики 
від 29 березня 2022 року № 17 "Про затвердження Плану заходів Головного 
управління статистики у Закарпатській області щодо запобігання корупційним 
правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією на 2022 рік" 
забезпечено підготовку та оприлюднення у розділі "Запобігання проявам 
корупції" на офіційному вебсайті Головного управління статистики 
вищезазначений План заходів. Проводилася робота щодо контролю за його 
виконанням. 

Відповідно до антикорупційної програми Держстату на 2021– 2023 роки, 
погодженої наказом Національного агентства з питань запобігання та 
виявлення корупції (далі НАЗК) від 29 червня 2021 року № 342/21, 
затвердженої наказом Держстату від 26 травня 2021 року № 99 головним 
спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться робота 
щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Головного управління 
статистики. Зокрема, здійснювався контроль за дотриманням чинного 
антикорупційного законодавства шляхом опрацювання проєктів організаційно-
розпорядчих документів, підготовку яких здійснює в межах повноважень 
Головне управління статистики. 

Відповідно до чинного антикорупційного законодавства України 
підготовлено роз'яснювальну інформацію "Зміни щодо заповнення декларації з 
01 грудня 2021 року" в якій акцентовано увагу працівників ГУС – державних 
службовців на актуальні питання електронного декларування. Вказана 
інформація оприлюднена у розділі "Запобігання проявам корупції" на 
офіційному вебсайті Головного управління статистики.  

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 
проводилась роз'яснювальна робота щодо заповнення декларацій з 
працівниками, прийнятими та звільненими впродовж звітного періоду 
державними службовцями  ГУС у Закарпатській області. 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 
організовано та проведено чотири внутрішні онлайн – навчання з 
працівниками Головного управління статистики з питань дотримання чинного 
антикорупційного законодавства України.  

Слід зазначити, що роз'яснення питання щодо виявлення конфлікту 
інтересів та сприяння його врегулюванню систематично порушується на 
внутрішніх онлайн-навчаннях з працівниками. Протягом 2022 року в 
Головному управлінні статистики не виявлено наявного потенційного або 
реального конфлікту інтересів.  
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Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни", а 
також Роз'яснень НАЗК від 07 березня 2022 року №4 доступ до публічної 
частини реєстру декларацій є частково обмежений, тому забезпечети 
перевірку факту подання працівниками, прийнятими та звільненими впродовж 
звітного періоду державними службовцями декларацій не є можливим. 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 
налагоджено внутрішній канал повідомлень про корупцію, протягом 2022 року 
повідомлень про вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією 
правопорушень не надходило. 

Протягом 2022 року фактів вчинення корупційних та пов'язаних з 
корупцією правопорушень не було виявлено. 

 

2.3. Управління інформацією 
 

У 2022 році управління інформацією 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 2022 році було підключено 100% користувачів. Було 
забезпечено безпаперовий документообіг з використанням електронного 
цифрового підпису.  

Впродовж звітного періоду здійснювався електронний обмін документами 
через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕД ОВВ) між 
Головним управління статистики та іншими органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. 
 

2.4. Взаємодія з 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. 

З метою задоволення запиту суспільства на отримання статистичної 
інформації та забезпечення максимальної відкритості, публічності й 
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доступності органів статистики Головне управління статистики з 2003 року 
публікує статистичну інформацію на власному вебсайті (доступно за 
посиланням www.uz.ukrstat.gov.ua) та регулярно оновлює її відповідно річного 
календаря оновлення інформації та технологічного плану державних 
статистичних спостережень. У 2022 році було зафіксовано 78710 відвідувань 
вебсайту, що доводить високий попит суспільства на неупереджену та 
об’єктивну статистичну інформацію щодо економічних, соціальних, 
демографічних, економічних, культурних ситуацій та ситуацій в інших сферах 
життя, які відбуваються в області.  

На головній сторінці вебсайту розміщені QR-коди швидкого доступу до 
вайбер-спільнот "Закарпатстат респондентам" та "Закарпатстат користувачам", 
що були створені у березні 2021 року з метою надання консультацій 
респондентам та користувачам статінформації та покращення взаємодії з ними. 
На головній сторінці також розміщено посилання на онлайн-сервіс, де 
респонденти мають можливість за кодом ЄДРПОУ отримати перелік форм, які 
необхідно подавати до органів державної статистики у поточному році.  

Окрім вебсайту, що є основним джерелом статистичної інформації для 
користувачів, існують сторінки у соціальних мережах "Фейсбук" та "Твіттер". 

Для зручності користувачів на вебсайті представлено річний календар 
оновлення інформації.  

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 2022 році підготовлено 40 експрес-
випусків, 9 статистичних збірників, 29 бюлетенів, 5 доповідей. 

Підготовлено статистичний щорічник "Закарпаття 2021" з використанням 
палітри робочих кольорів та шрифтів, що визначені у Брендбуці органів 
державної статистики. Статистичний щорічник містить широкий спектр 
статистичних показників, які дають змогу дослідити динаміку та тенденції 
основних показників соціально-економічної діяльності області. 

Із 239 користувачів статистичної інформації 68,2% становлять органи 
державної влади та місцевого самоврядування, 27,2% – суб’єкти 
господарювання, 0,8% – наукові установи та навчальні заклади, 3,8% – інші 
користувачі.  

Органами державної статистики області проводилась робота з 
висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах 
масової інформації (далі – ЗМІ). Так, у 2022 році було оприлюднено 9 
повідомлень ”Соціально-економічне становище області, району, міста”, 67 
інших інформаційних матеріалів для ЗМІ, розміщених на вебсайті, здійснено 11 
виступів працівників на радіо та телебаченні.  

Найчастіше інформація оприлюднюється інтернет-порталами ”Закарпаття 
онлайн”, ”Карпатський об’єктив”, ”Прозахід”, ”Depo.Закарпаття”, «М-студіо», 
«Дзеркало Закарпаття», ТОВ КМЦ ”Барви” (”FМ Радіо Закарпаття”), у газетах 
”Вісник Хустщини”,  ”Новини Виноградівщини”, ”Дружба”, «Іршава онлайн».  
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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 2022 році проведено 27 нарад-
семінарів.  

Крім того, у 2022 році надано 529 відповідей на запити користувачів, з 
них 81,3% – запити державних органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування та територіальних громад. 

З метою визначення рівня задоволення користувачів статистичною 
інформацією у 2022 році проведено, спільно з Держстатом 10 анкетних 
опитувань.  

Для популяризації статистичних видань підготовлено 35 матеріалів 
рекламного характеру, 11 інфографік та 5 буклетів. 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про доступ до публічної 
інформації” (далі – Закон), з метою забезпечення права на отримання 
публічної інформації, протягом 2022 року до ГУС у Закарпатській області 
надійшло 22 запити, з них 17 – безпосередньо від громадян, 5 запитів від 
засобів масової інформації. Усі відповіді надано користувачам у встановлений 
Законом термін.  

Щомісячно проводиться аналіз розгляду запитів на публічну інформацію. 
Звіт щодо задоволення запитів на інформацію відповідно до Закону України 
"Про доступ до публічної інформації" оприлюднюється на офіційному вебсайті 
ГУС у Закарпатській області. 

У Головному управлінні статистики 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 76 
звернень, з них поштою від громадян – 61, на особистому прийомі у 
керівництва – 15 звернень. 

Найбільше звернень громадян надійшло з питань праці і заробітної плати 
– 40 звернень (52,6% від їх загальної кількості). Питання, що порушувалися у 
зверненнях громадян, стосувалися також кадрових питань – 22 (28,9%), 
надання статистичної інформації – 4 (5,3%), економічної, цінової інвестиційної 
зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 
10 (13,2%). 

Усі звернення виконані у встановлені терміни відповідно до чинного 
законодавства. 

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 
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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, а також на виконання наказу Головного 
управління статистики у Закарпатській області  від 23 квітня 2021 року № 20 
«Про стан організаційної роботи зі зверненнями громадян у Головному 
управлінні статистики у Закарпатській області» на період карантину 
призупинено проведення попереднього запису на прийом громадян 
керівництвом Головного управління статистики у Закарпатській області.  

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. 

Робота зі зверненнями громадян знаходилась на постійному контролі у 
керівництва ГУС у Закарпатській області. 

 

2.5. Управління співвиробників статистичної інформації 
 

Для проведення державних статистичних спостережень у 2022 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 
області, Прокуратури Закарпатської області, Південно-Західного міжрегіональ-
ного 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 військової 
адміністрації тощо. 

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

 

2.6 Управління людськими ресурсами 
 

У зв’язку із доведеною граничною чисельністю працівників ГУС у 
Закарпатській області відбулось скорочення штатної чисельності працівників, 
як результат структура і штатний розпис ГУС у Закарпатській області зазнали 
змін та були відповідно введені нові з 14 грудня 2022 року. У структурі 
функціонує 5 управлінь, у складі яких – 12 відділів, 3 сектори та 3 самостійні 
сектори. 

Станом на 01 січня 2023 року штатним розписом ГУС у Закарпатській 
області передбачено 99 посад, з них 67 посад держслужбовців, 26 посад 
працівників, які виконують функції з обслуговування і 6 посад робітників. 
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За категоріями посад у штатному розписі передбачено 29 керівних посад 
та 36 посад головних спеціалістів, 1 – провідного спеціаліста, 1 – спеціаліста, 
що складає відповідно 43,3%, 53,7%, 1,5% та 1,5%  всіх посад 
держслужбовців.  

Фактично у трудових відносинах з ГУС у Закарпатській області на 
початок 2023 року перебуває 100 осіб. Статус державного службовця має 69 
осіб або 69,0% фактичної чисельності працівників. Із загальної кількості 
держслужбовців керівні посади обіймають 30 осіб, спеціалістів – 39 осіб, що 
складає відповідно 43,5% та 56,5% (за попередній звітний період – відповідно 
40,4% та 59,6%). 

Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців 
становить 87,0% їх загальної кількості. Посади керівників різних рівнів зайняті 
жінками на 80,0%, спеціалістів – на 92,3%. 

Щодо освітнього рівня персоналу, то вищу освіту різних ступенів мають 
усі держслужбовці. Питома вага держслужбовців з вищою освітою ступеня 
магістра (спеціаліста) складає 100,0%. При цьому 11 державних службовців 
(15,9% їх загальної чисельності) мають дві або більше вищих освіти ступеня 
магістра (спеціаліста). 

Із загальної кількості державних службовців з вищою освітою 
спеціальність за дипломом, що відповідає вимогам, визначеним у посадових 
інструкціях мають 97,5%, з них економічну – 64,2%, статистичну – 8,6%, іншу 
відповідну займаним посадам – 24,5%. 

Крім того, в Головному управлінні статистики працює 3 магістри 
державного управління, які займають керівні посади. 

Щодо розподілу держслужбовців за стажем роботи в органах статистики, 
то більшість працює зі стажем більше 10 років (78,3% фактично працюючих 
держслужбовців) серед керівників  96,7%, серед спеціалістів 64,1% 
відповідно. Загалом чисельність держслужбовців, які мають стаж роботи в 
органах статистики від 1 до 5 років складає 5,8%, від 5 до 10 років – 15,9%, 
загальної чисельності працюючих. Крім того, 42,0% держслужбовців працюють 
в органах державної статистики понад 20 років, з них більша половина 
керівників та 28,2% спеціалістів.  

Стосовно вікового складу держслужбовців, то 13,0% мають вік до 35 
років, 33,3% – від 36 до 45 років, 31,9% – від 46 до 55 років, 20,3% – від 56 
до 60 років і лише 1 держслужбовець (1,5%) досяг встановленого 
законодавством пенсійного віку. 

Призначення (переведення) на посади державної служби до структурних 
підрозділів ГУС у Закарпатській області протягом року здійснювалося у 
встановленому законодавством порядку: без конкурсу у період дії воєнного 
стану та шляхом переведення на рівнозначні посади. Усього на посади 
державних службовців було призначено 4 особи без конкурсу на період дії 
воєнного стану та 72 особи переведено на рівнозначні посади в межах органу. 

Упродовж звітного року з органів статистики області звільнено 36 осіб, з 
них 24 держслужбовці. При цьому 17 осіб (70,8% усіх звільнених 
держслужбовців) звільнені за власним бажанням або угодою сторін, з них 5   
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(20,8%) у зв’язку із виходом на пенсію; у порядку переведенням до іншої 
установи звільнено 5 держслужбовців (20,8%) та 2 (8,3%) держслужбовці 
звільнено у зв’язку із скороченням штатної чисельності.  

Таким чином плинність кадрів серед державних службовців у 2022 році 
збільшилась на 12,8 відсоткового пункту порівняно з минулим роком і 
становить 15,0%. У категорії керівників плинність складає 12,9%, тоді як у 
минулому році вона була відсутня. 

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 67 державних службовців, які займають 
посади державної служби категорії «Б» і «В», з них оцінку «відмінно» 
отримали 39 держслужбовців (58,2% із загального числа оцінених), оцінку 
«позитивно» – 28 держслужбовців (41,8%).  

Підвищення рівня професійної компетентності працівників протягом року 
забезпечувалось згідно з чинним законодавством за такими видами 
професійного навчання: підвищення кваліфікації та самоосвіта. В основному 
підвищення рівня професійної компетентності відбувалось в рамках 
індивідуальних програм, складених за результатами оцінювання службової 
діяльності у 2022 році, а також відповідно до плану професійного навчання на 
2022 рік. 

У Головному управлінні статистики у Закарпатській області створено 
належні умови для професійного навчання державних службовців, зокрема, 
забезпечено безперебійне функціонування, обладнано клас та робочі місця 
для проведення навчальних заходів. Навчання відбувалось дистанційно в 
режимі онлайн за рахунок коштів державного бюджету та власних коштів 
державних службовців.  

Підвищення кваліфікації за професійними та короткостроковими 
програмами у закладах системи професійного навчання з видачою 
сертифікатів пройшли 100% фактично працюючих державних службовців. 
Загалом їх кількість складає 65 осіб. Підвищення кваліфікації більшість 
державних службовців проходили неодноразово за різними видами програм. 

За професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли 27 
державних службовців або 41,5% усіх державних службовців, з них 70,3% 
складають спеціалісти. 

Навчання за загальними професійними програмами підвищення 
кваліфікації, державні службовці ГУС у Закарпатській області в основному 
проходили в Українській школі урядування та Житомирському регіональному 
центрі підвищення кваліфікації, за спеціальними професійними програмами в 
Національній академії статистики, обліку та аудиту. 

За загальними та спеціальними короткостроковими програмами 
підвищили кваліфікацію 40 державних службовців або 61,5% усіх державних 
службовців. Навчання відбувалось з використанням Порталу управління 
знаннями НАДС. 
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Протягом року нові працівники на посади до структурних підрозділів ГУС 
у Закарпатській області не призначались, тому наставництво, як форма 
фахового навчання, не проводилось.  

Крім того, усі або 100% державних службовців використовували форму 
навчання – самоосвіта: з питань цифрової грамотності із використанням 
національної онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта»; з питань знання 
законодавства шляхом участі у внутрішніх навчаннях, які проводили 
працівники ГУС у Закарпатській області. 

 
2.7. Управління фінансами   

 
Видатки державного бюджету в 2022 році для ГУС у Закарпатській 

області (з урахуванням змін) були затверджені в обсязі 23442,9 тис.грн, у тому 
числі видатки загального фонду становили 22955,6 тис. грн, спеціального - 
487,3 тис. грн, у тому числі за бюджетними програмами:  

"Керівництво та управління у сфері статистики" 23213,7 тис. грн, з яких 
видатки загального фонду бюджету 22726,4 тис.грн, спеціального фонду 
бюджету 487,3 тис.грн, з яких 69,0 тис.грн становили надходження за 
послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю, 19,6 тис.грн від оренди майна бюджетних установ, 5,3 тис.грн від 
реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), 393,4 
тис.грн фінансування. 

Співвідношення видатків загального фонду в 2022 році за бюджетною 
програмою "Керівництво та управління у сфері статистики": 

- оплата праці та нарахування на неї – 95,96%; 
- оплата енергоносіїв – 3,69%; 
- утримання органів статистики області – 0,35%; 
"Статистичні спостереження та переписи" – 178,2 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" – 51,0 
тис.грн. 

Згідно з Єдиним реєстром об’єктів державної власності станом на 
01.01.2023 на балансі ГУС у Закарпатській області обліковується 4 об’єкти 
нерухомого майна загальною площею 3065,87 кв. м.  

 
2.8. Управління інформаційними технологіями 

 
Одним із основних завдань органів державної статистики є 

впровадження новітніх інформаційних технологій у процеси виробництва та 
поширення офіційної державної статистичної інформації. Для розвитку цього 
напрямку вкрай важливим є системна та комплексна інтеграція  сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій у щоденну роботу, тому ступінь 
розвитку сучасних технологій збирання, обробки, аналізу та поширення 
статистичної інформації безпосередньо впливають на ефективність роботи 
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установи. Слід зазначити, що розпочата  у лютому 2022 року військова агресія 
російської федерації проти України значно ускладнила реалізацію 
запланованих завдань.  Разом з тим у 2022 році у межах наявного 
фінансування Головним управлінням статистики були виконані роботи із сфери 
ІКТ, серед яких можна виділити наступні: 

забезпечення безперебійного функціонування інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи ГУС у Закарпатській області; 

технологічний супровід та опрацювання отриманих електронних звітів в 
комплексах електронної обробки інформації (далі - КЕОІ) та  інтегрованій 
системі статистичної інформації (далі ІССІ); 

актуалізація сукупностей місячних, квартальних, піврічних та річних 
держстатспостережень та переліків отриманих електронних звітів у 
програмному комплексі «Єдине вікно»; 

апробація нових форм держстатспостережень в ІССІ; 
тестування шаблонів форм електронної звітності; 
робота з базами даних з метою опрацювання запитів користувачів; 
архівне збереження та накопичення статистичної інформації; 
надання телефонних консультацій респондентам з питань реєстрації та 

роботи в безкоштовному онлайн-сервісі електронного звітування «Кабінет 
респондента»; 

щорічна інвентаризація комп’ютерних програм; 
технічне забезпечення онлайн-нарад з працівниками у межах будівлі та 

онлайн-конференцій з респондентами з використанням сучасних 
інформаційних технологій; 

підтримка функціонування системи електронного документообігу органів 
державної статистики (далі - СЕД ОДС), підключення додаткових робочих 
станцій до СЕД ОДС;  

забезпечення безперебійного функціонування копіювально-
розмножувальної техніки;  

створення умов для економії електроенергії шляхом оптимізації 
використання обчислювальної техніки в адмінбудівлі; 

введення в експлуатацію отриманої з Держстату робочої станції Dell та 
ноутбуку Lenovo; 

налагодження ліцензійного ПЗ Microsoft Office 365 для участі в 
засіданнях робочої групи з питань інвентаризації держстатспостережень; 

забезпечення функціонування навчального класу для професійного 
навчання працівників, які займають посади державної служби категорій “Б” та 
“В”; 

підвищення рівня захисту інформації в інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Головного 
управління від можливих кібератак; 
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забезпечення обміну інформацією про кіберінциденти (Malware 
information sharing and threats sharing platform “Ukrainian Advantage”, MISP-
UA);  

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

технічний супровід вебсайту Головного управління та сторінок в 
соціальних мережах "Фейсбук" та "Твіттер";  

технічний супровід вайбер-спільнот "Закарпатстат респондентам" та 
"Закарпатстат користувачам". 

 
2.9. Господарська діяльність 

  
В адмінбудівлі 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 заходи та роботи з господарського обслуговування адмінбудівлі 

та покращення умов праці працівників; 
– здійснено заходи щодо енергозбереження в процесі діяльності Головного 

управління та, відповідно, значного зменшення обсягів використаної 
електроенергії та холодної води; 
– проведено технічне обслуговування діючих кондиціонерів, планову повірку 

лічильника обліку використаної електроенергії та трансформаторів струму; 
проведено оптимізацію використання міського (міжміського)  телефонного 

зв’язку, в результаті чого вдалося суттєво зменшити кількість задіяних 
телефонних номерів – з 31 до 24; 
– виконано заходи з підготовки автономної системи електроопалення 

адмінбудівлі до опалювального сезону 2022 – 2023 років, здійснено її 
своєчасний запуск та організовано належну експлуатацію. 

 
 
 
 
Начальник Головного управління                                              Галина ГРИНИК 
 


