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І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Про Головне управління статистики

Головне управління статистики у Миколаївській області (далі – ГУС у Миколаївській
області) є територіальним органом Державної служби статистики України (Держстат),
що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері
статистики.

ГУС у Миколаївській області, що підпорядковане Держстату, є юридичною особою
публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики.

ГУС у Миколаївській області у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України,
дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату,
Програмою розвитку державної статистики до 2023 року (далі – Програма),
Положенням про Головне управління статистики (далі – Положення), Планом
державних статистичних спостережень (далі – ПДСС) та технологічною програмою
Головного управління статистики (далі – ТПГУС).

У 2019 році до складу установи входили структурні підрозділи (управління, відділи,
сектори) та 11 відокремлених підрозділів у районах області.

Структура побудована із застосуванням процесно-орієнтовного підходу до
організації статистичної діяльності та вироблення статистичної інформації за Типовою
моделлю опису статистичних виробничих процесів (The Generic Statistical Process Model
(GSBPM)).

2. Основні напрями діяльності 

Відповідно до положень Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27.02.2019 № 222, у 2019 році діяльність ГУС у Миколаївській області була
спрямована на постійне підвищення якості статистичної інформації.

Реалізація цього напряму зумовила забезпечення користувачів об’єктивною та якісною,
відкритою та доступною статистичною інформацією, яка надається у більш зрозумілій
формі, поширюється у зручний спосіб і відповідає потребам користувачів. Досягненню
зазначеної мети сприяло впровадження новітніх інформаційних технологій збору, обробки
та поширення інформації.

Відповідно до завдань, визначених Положенням та Програмою, діяльність ГУС у
Миколаївській області у 2019 році здійснювалась за такими основними напрямами:

● організація і проведення державних статистичних спостережень (далі – ДСС) та
спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків,
опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) тощо) за
соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в
області та підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації);

● удосконалення та впровадження новітніх інформаційних технологій збирання,
опрацювання та передачі статистичної інформації;
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● установлення партнерських відносин з респондентами ДСС, моніторинг звітного
навантаження;

● участь у впровадженні науково обґрунтованої статистичної методології,
удосконаленні звітно-статистичної документації;

● задоволення інформаційних потреб органів державної влади, місцевого
самоврядування та інших користувачів; забезпечення відкритості, доступності та
прозорості роботи органів державної статистики;

● удосконалення системи управління персоналом, підвищення кваліфікації кадрів,
запобігання та протидія корупції.

ІІ. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Організація і проведення державних статистичних спостережень
Організація і проведення ДСС здійснювалися відповідно Типової моделі опису

статистичних виробничих процесів (GSBPM), яка на територіальному рівні передбачає
чотири основні процеси: збирання, обробка, аналіз та поширення.

Відповідно до ПДСС на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 10.04.2019 № 283-р, формування статистичної інформації здійснено за
результатами проведення 77 ДСС. З цією метою зібрано й опрацьовано дані за 114
формами статистичної, фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально
організованих статистичних спостережень.

У 2019 році до участі у ДСС було залучено понад 15,8 тис. респондентів області.
Перелік респондентів ДСС складався на основі Реєстру статистичних одиниць.

Упродовж 2019 року здійснювалось ведення його адміністративної складової –
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по
Миколаївській області (відповідно до Положення про ЄДРПОУ, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №118 (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.06.2005р. №499)).
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На 1 січня 2020 року кількість суб’єктів ЄДРПОУ в регіоні становила понад 50 тис.,
впродовж року взято на облік/ знято з обліку відповідно 1890 та 267 суб’єктів. На
підставі запитів проводилося інформаційно-довідкове обслуговування органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, інших користувачів даними
ЄДРПОУ відповідно до законодавства. Усього користувачам надано понад 1,3 тис.
відомостей з ЄДРПОУ.

Продовжувалась робота з ідентифікації місцевих одиниць та актуалізації
інформації щодо них у Реєстрі статистичних одиниць (відповідно до Методологічних
положень з побудови місцевих одиниць у Реєстрі статистичних одиниць,
затверджених наказом Державної служби статистики України від 27.02.2019 № 93).
Основною метою цієї роботи була координація та оптимізація участі респондентів у
державних статистичних спостереженнях.

Інформаційною базою для комплексного дослідження матеріального добробуту
та зайнятості різних соціальних груп населення області є вибіркові обстеження умов
життя домогосподарств (ОУЖД), робочої сили (ОРС) та сільськогосподарської
діяльності населення у сільській місцевості (ОСГД), результати яких використовуються
у макроекономічних розрахунках, розрахунках окремих показників зі статистики
сільського господарства, для аналізу рівня життя населення та оцінки стану ринку
праці. Зазначені спостереження здійснюються на постійній основі та базуються на
загальноприйнятих міжнародних стандартах.

У 2019 році обсяг вибірки для проведення обстежень з питань дослідження умов
життя становив 498 домогосподарств, щодо сільськогосподарської діяльності
населення в сільській місцевості – 1100, робочої сили – 4374.

З метою вивчення цінової ситуації на споживчому ринку області проводились
спостереження за змінами споживчих цін (тарифів). Споживчий набір товарів (послуг)-
представників зазначеного спостереження нараховував 328 найменувань, серед яких
132 – продовольчі товари, 196 – непродовольчі товари та послуги.

Усі роботи, передбачені ПДСС, виконані у повному обсязі та своєчасно передані
на центральний рівень.

2. Збирання та обробка даних державних статистичних спостережень

2.1. Взаємодія з респондентами

Пріоритетним напрямом роботи з респондентами залишається налагодження
партнерських відносин та забезпечення достовірності первинних даних у звітах.

Для зручності подання звітності в паперовому форматі та забезпечення
поінформованості респондентів щодо проведення ДСС функціонує «Єдине вікно».
Упродовж 2019 року у паперовому форматі було надано 24,8% звітів (у 2018 році –
29%).

З метою своєчасного інформування респондентів про проведення в області ДСС
на стендах у приміщенні управління розміщується корисна інформація. На вебсайті
оприлюднюються календар подання форм ДСС та фінансової звітності, первинна
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звітно-статистична документація, інформація щодо змін у поданні форм, контактні
номери телефонів для отримання довідок/ консультацій; функціонує сервіс, де за
кодом суб’єкта господарювання можна отримати інформацію про перелік форм ДСС,
за якими передбачено його звітування до органу державної статистики.

Для належної організації та проведення ДСС респондентам надіслано понад
1,2 тис. листів, у т.ч. повідомлення та нагадування щодо участі у спостереженнях.
Для забезпечення достовірності первинних даних та покращення взаємодії з
респондентами проведено 29 інструктивних нарад (семінарів) (у 2018 році – 58
нарад), з них 5 – з питань запровадження нових/ унесення змін до чинних ДСС.
Допомогу (консультативну підтримку) при складанні форм статистичної звітності
отримали 525 респондентів. За результатами проведення ДСС у 2019 році надіслані
оглядові листи майже 1,4 тис. респондентам регіону, у т.ч. з інформацією зворотнього
зв’язку.

Для визначення та зменшення звітного навантаження (відповідно до Методики
вимірювання звітного навантаження на респондентів, затвердженої наказом
Держстату від 14.05.2013 № 149) у І півріччі 2019 року було опитано 83 респонденти
стосовно витраченого часу та складності заповнення 11 форм ДСС (у 2018 році – 64
респонденти за 9 формами). Узагальнені результати та пропозиції щодо
удосконалення звітно-статистичної документації направлені для подальшого розгляду
на центральний рівень.

2.2. Збирання форм звітності

У 2019 році під час проведення ДСС опрацьовано майже 305 тис. первинних звітів
(з урахуванням адміністративних даних), отриманих від респондентів області (у 2018
році – 297 тис.).

Більшість респондентів надають перевагу сучасному та зручному способу
звітування – за допомогою системи електронної звітності. Упродовж року
здійснювались заходи щодо залучення респондентів до електронного звітування,
надавались консультації та роз’яснення стосовно порядку та переваг подання
електронних звітів, що призвело до зростання кількості респондентів, які звітують в
електронному вигляді. У 2019 році через систему електронної звітності подавали звіти
51,6% усіх респондентів області, що на 12 в.п. більше, ніж у 2018 році.

Відсоток отриманих від респондентів статистичних звітів в електронному вигляді
впродовж року поступово зростав і в цілому за 2019 рік склав 77,7% від їх загальної
кількості.

При поданні електронної звітності респонденти найчастіше використовували
програмні продукти: M.E. Doc, Арт-звіт, iFin, 1-С, Соната, Приват24 та для подання
фінансової звітності – автоматизовану систему «Єдине вікно подання електронної
звітності» Державної фіскальної служби України.
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З 1 лютого 2019 року Держстатом впроваджено в дослідну експлуатацію програмне
забезпечення «Кабінет респондента», яке дозволяє респондентам безоплатно звітувати
в онлайн-режимі до органів державної статистики за 76 формами статистичної звітності.

Протягом лютого–грудня у програмному забезпеченні «Кабінет респондента» було
зареєстровано 883 кабінетів респондентів та майже 4 тис. успішно поданих звітів.

З метою удосконалення процедури подання електронної статистичної звітності та
забезпечення своєчасної підготовки системи електронної звітності органів державної
статистики до нового звітного року ГУС у Миколаївській області залучалось до
тестування п’яти форм електронної звітності на тестовому приймальному шлюзі: 51–пас
(2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські
автоперевезення на маршруті», 51–вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-
підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі»,
12–труб (місячна) «Звіт про транспортування вантажів магістральними
трубопроводами», 1–ПВ (місячна) та 1– ПВ (квартальна) «Звіт із праці».

2.3. Статистична методологія

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 ГУС у Миколаївській
області у 2019 році приймало участь в інвентаризації ДСС, які будуть проводитись у 2021
році. Зокрема, узагальнено та надано Держстату 30 пропозицій та зауважень з
удосконалення 14 ДСС, з яких 17 враховано.

2.4. Удосконалення технологій обробки інформації

У 2019 році продовжувалися роботи з удосконалення інформаційних технологій
обробки статистичних даних, зокрема: з подальшого впровадження у статистичну
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практику Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ), оновлення
комплексів електронної обробки інформації (далі – КЕОІ). Так, протягом звітного року в
ІССІ оброблялися дані за 16 ДСС.

Згідно з планом розробки й експлуатації КЕОІ на 2019 рік в області експлуатувалося
91 КЕОІ.

У 2019 році ГУС у Миколаївській області приймало участь у дослідній експлуатації
програмного забезпечення КЕОІ за формою №1-КЗР та фінансовою звітністю.

2.5. Взаємообмін інформаційними ресурсами
В рамках виконання Угоди № 12 від 08.08.2018 щодо взаємообміну

інформаційними ресурсами між Державною службою статистики України і
Миколаївською обласною державною адміністрацією та Додаткової угоди №1 від
01.08.2019 до ГУС у Миколаївській області впродовж 2019 надходили адміністративні
дані від органів державної влади, установ та організацій області.

Для формування інформації зі статистики населення, зайнятості та безробіття,
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, правосуддя та злочинності
опрацьовані дані за 63 формами адміністративної звітності. Зокрема, для формування
інформаційної бази статистики населення та міграції з адміністративних джерел
отримано та оброблено понад 70 тис. актів цивільного стану та відомостей щодо зміни
реєстрації місця проживання.

Також у 2019 році здійснено перехід на використання адміністративних даних у
статистиці дозволів на будівництво.

Використання адміністративних даних забезпечує виробництво необхідного обсягу
статистичної інформації при суттєвому скороченні звітного навантаження на
респондентів, уникнення дублювання інформаційних потоків та економію бюджетних
коштів.

3. Відкритість і доступність статистичної інформації

3.1. Вебсайт ГУС у Миколаївській області
Основним засобом для оприлюднення та джерелом поширення статистичної

інформації, а також важливою інформаційною базою для різних категорій користувачів
є вебсайт ГУС у Миколаївській області (http://www.mk.ukrstat.gov.ua/).

У 2019 році зафіксовано 84,3 тис. відвідувань вебсайту.
У вільному доступі у розділах «Статистична інформація» та «Експрес-випуски»

інтернет-ресурсу упродовж року була представлена інформація, передбачена до
випуску ПДСС – усього 1277 відповідних матеріалів.

З метою підвищення рівня зрозумілості статистичних даних збільшено обсяг
інформації, яка подається у більш доступній формі – у вигляді графічної візуалізації. Для
цього на вебсайті представлено розділ «Інфографіка», де на постійній основі
оновлюються матеріали у рубриках: «Соціально-економічне становище Миколаївської
області» та «До святкових дат». Також у вигляді інфографіки підготовлені та розміщені
презентації збірників.
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Для інформування користувачів щодо тематики та термінів оприлюднення
статистичних продуктів представлено каталог офіційних статистичних публікацій,
календар оприлюднення інформації на рік та щомісячний анонс.

Чимало інформації вебсайту стосується діяльності ГУС у Миколаївській області:
Положення, плани та графіки, звіти про діяльність, порядок надання інформації з
ЄДРПОУ тощо.

У 2019 році для зручності користувачів на вебсайті упорядковано змістовне
наповнення розділу «Каталог офіційних статистичних публікацій» та розділ «Статистична
інформація» доповнено рубрикою «Жінки та чоловіки».

3.2. Підготовка публікацій
Для забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування та інших

користувачів даними щодо соціально-економічної, демографічної та екологічної ситуації
в області здійснювалась широка інформаційно-публікаційна діяльність.

У 2019 році за матеріалами статистичних розробок ГУС у Миколаївській області
підготувало:

• 20 статистичних збірників;
• 220 статистичних бюлетенів;
• 33 доповіді;
• 625 експрес-випусків.

3.3. Співпраця із засобами масової інформації
ГУС у Миколаївській області проводилась робота з висвітлення результатів ДСС у

засобах масової інформації (далі – ЗМІ). Упродовж 2019 року редакціям обласних і
місцевих друкованих та інтернет-видань регулярно направлялись офіційні
повідомлення про соціально-економічне становище регіону, а також прес-випуски
різноманітної тематики.

Загалом упродовж 2019 року підготовлено 183 матеріали для ЗМІ (повідомлення,
прес-випуски тощо), які розміщувалися на офіційному вебсайті. Інформація Головного
управління статистики найчастіше публікувалася на інтернет-ресурсах: novosti-n.org,
nicoop.com.ua, blin.mk.ua, mlp.com.ua, inshe.tv, izvestia.nikolaev.ua, mayupravo.com.

Упродовж року у ЗМІ зафіксовано 401 оприлюднення тематичних прес-випусків
та 2 – комплексних повідомлень про соціально-економічне становище області.

3.4. Заходи з користувачами
Упродовж звітного року здійснювалися заходи щодо поліпшення взаємодії органів

державної статистики з користувачами статистичної інформації. З питань проведення
ДСС, методології розрахунків окремих статистичних показників та можливостей їх
практичного застосування, а також популяризації статистичних видань, з користувачами
проведено 7 нарад та 2 семінари, підготовлено 50 листів та буклетів рекламного
характеру щодо випуску статистичних продуктів.
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З метою визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних даних ГУС у
Миколаївській області проведено 6 анкетних опитувань, організованих Держстатом,
зокрема: із демографічної та соціальної статистики, сільського господарства, транспорту
та послуг. Усього отримано та опрацьовано 26 анкет від користувачів. Результати
опитувань розміщено на вебсайті у рубриці «Користувачам» /«Анкетні опитування»
(гіперпосилання на сайт Держстату). Реалізація зазначених заходів дає можливість
визначити думку різних категорій користувачів стосовно якості та доступності
статистичної інформації, побудови діалогу, зміцнення партнерських відносин та
визначення шляхів поліпшення взаємодії.

Упродовж 2019 року ГУС у Миколаївській області надано 613 відповідей на запити
користувачів щодо статистичної інформації та 12 – роз’яснень з питань статистичної
методології та проведення ДСС.

Органи державної влади та місцевого самоврядування залишалися основними
користувачами статистичної інформації. На їх запити направлено 536 відповідей щодо
статистичної інформації.

Крім того, від користувачів статистичної інформації у 2019 році надійшло
604 заявки, на підставі яких надано відповіді на платній основі, відповідно до статті
24 Закону України «Про державну статистику» та постанови Кабінету Міністрів України
від 08.11.2000 № 1659 (зі змінами) «Про затвердження положення про проведення
статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на
платній основі».

3.5. Забезпечення доступу до публічної інформації
Відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) з

метою забезпечення права громадян, юридичних осіб та громадських організацій (без
статусу юридичної особи) на отримання публічної інформації ГУС у Миколаївській
області у 2019 році опрацьовано 51 інформаційний запит (у 2018 році – 74), з них: 21 –
від громадських організацій, 18 – від громадян, 9 – від юридичних осіб та 3 – від ЗМІ.

41,2%

35,3%

17,6%

5,9%

Структура запитувачів публічної інформації у 2019 році  

Громадські організації
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ЗМІ

Переважна більшість питань, порушених у запитах, стосувалась статистики

сільського господарства, демографічної та соціальної статистики, праці та заробітної

плати.
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На всі запити надані відповіді в установлені Законом терміни. Відповідно до статей
20, 22 Закону, 2 запити перенаправлено розпорядникам інформації за належністю.

Щомісячно звіт про задоволення запитів на інформацію оприлюднювався на
вебсайті у розділі "Доступ до публічної інформації».

3.6. Розгляд звернень громадян

Відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента
України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування», інструкції з діловодства за зверненнями
громадян у ГУС у Миколаївській області проводилась робота щодо розгляду звернень
громадян та вирішення порушених ними питань.

За 2019 рік надійшло 78 звернень від громадян. Питання, що порушувались у
зверненнях, стосувались кадрової роботи, заробітної плати та надання статистичної
інформації.

Усі звернення розглянуто вчасно, громадянам надано ґрунтовні відповіді: 72
звернення вирішено позитивно, стосовно 5 надано роз’яснення, одне звернення
перенаправлено за належністю.

Інформацію щодо звернень громадян розміщено на вебсайті ГУС у Миколаївській
області у розділі «Діяльність Головного управління/ Звернення громадян».

4. Розвиток інформаційних технологій 

Окрім оновлення комплексів електронної обробки інформації, отриманої від
респондентів під час проведення ДСС, розвиток інформаційних технологій відбувався у
напрямку вдосконалення системи електронного документообігу органів державної
статистики.

Впровадження безпаперового документообігу на базі програмного продукту
"Система електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів
"Megapolis.DocNet", до якого на 01.01.2020 підключено 93% робочих місць ГУС у
Миколаївській області. Здійснювались заходи щодо отримання та заміни користувачам
системи кваліфікованих електронних підписів.

Для забезпечення комплексного обліку господарських та фінансових операцій
впроваджено програму "Комплексна система автоматизації підприємства "IS pro".

У зв’язку з реорганізацією та закриттям відокремлених підрозділів було проведено
демонтаж мереж районного рівня, проведено деактивацію акаунтів відокремлених
підрозділів у сервісі «Єдине вікно».

ГУС у Миколаївській області також здійснено заходи у напрямі оптимізації
комп’ютерної мережі відповідно до функціональних потреб та вимог посилення захисту
інформації; попередження інфікування та шифрування даних через електронні поштові
сервіси; посилення захисту інформації на вебсайті управління; удосконалено програмне
забезпечення сервісу "Єдине вікно" та інших сервісів внутрішнього користування.
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5. Підготовка до Всеукраїнського перепису населення

На виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року №581-р «Про
проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення» (зі змінами) у 2019 році
здійснено комплекс підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису
населення (далі – ВПН) у Миколаївській області.

ГУС у Миколаївській області для підготовки та проведення ВПН централізовано
забезпечено необхідним обладнанням і програмно-апаратним комплексом
автоматизованої системи складання квартальних списків та переписного районування.

Упродовж звітного року було виконано наступний обсяг підготовчих робіт:
• визначено міські поселення, які мають затверджені в установленому порядку межі;
• опрацьовано переліки вулиць і уточнено кількість житлових і нежитлових будинків;
• розпочато збір інформації щодо характеристики житлових будинків;
• сформовано реєстр установ з рухомим складом населення та інституційних установ

(у рамках Додаткової угоди №1 від 01.08.2019 до Угоди №12 від 08.08.2018 щодо
взаємообміну інформаційними ресурсами між Державною службою статистики України
і Миколаївською обласною державною адміністрацією);

• складено список садівничих товариств, в яких постійно проживає населення;
• розпочато заходи з оновлення цифрового картографічного матеріалу населених

пунктів області.
Крім цього, проведено масштабну роботу з перевірки адресного господарства

міських поселень області на наявність у них назв вулиць та нумерації будинків. За
результатами обстеження адресного господарства та постійного моніторингу за станом
його відновлення, на 01.01.2020 із загальної кількості перевірених вулиць, 50,8% не
мали більше половини покажчиків із назвами, 27,6% будинків – номерних знаків. Про
стан адресного господарства міських поселень були проінформовані місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

ІІІ. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

На виконання наказів Держстату від 23.12.2019 № 408 «Про затверждення
граничної чисельності працівників Головного управління регіональної статистики,
головних управлінь статистики в областях та м. Києві» та від 23.12.2019 № 421 «Про
припинення відокремлених підрозділів Головного управління статистики у
Миколаївській області» у листопаді–грудні 2019 року у рамках переходу на дворівневу
систему реалізовано низку заходів по скороченню граничної чисельності працівників.

1. Кадровий склад державних службовців

На 1 січня 2020 року в ГУС у Миколаївській області працювало 175 осіб, у т.ч. статус
державних службовців мали 120 осіб або 68,6% загальної кількості (на 1 січня 2019 року
– 164 осіб, або 75,2%). Посади керівників (державних службовців) обіймали 38 осіб,
спеціалістів – 82 особи, що становило, відповідно, 31,7% і 68,3%. Серед державних
службовців питома вага жінок становила 91,2%.
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Що стосується розподілу державних службовців за стажем роботи в системі, то
1,6% з них працюють в органах державної статистики до 1 року; 11,7% – від 1 до 5 років,
17,5% – від 5 до 10 років, 69,2% – понад 10 років.

Плинність кадрів серед державних службовців склала 2,8%, що на 0,4 в.п. більше,
ніж у 2018 році.

2. Освітній рівень та професійний розвиток персоналу

Зберігається тенденція останніх років щодо покращення якісного складу державних
службовців, підвищення рівня професійної компетентності. Вищу освіту ступеня магістра
(спеціаліста) мають 117 державних службовців або 97,5% їх загальної чисельності, з них
18 мають фахову статистичну освіту.

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
забезпечувалося за рахунок фахової перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема
шляхом участі у професійних програмах, спеціалізованих навчальних курсах, тематичних
семінарах та ін.

Загалом упродовж року підвищили кваліфікацію 40 державних службовців.

ІV. ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Правова діяльність   

Юридичною службою ГУС у Миколаївській області у межах повноважень
опрацьовано всі організаційно-розпорядчі документи, розробниками яких є структурні
підрозділи, та проведено юридичну експертизу договорів перед поданням на розгляд
начальнику Головного управління. Впродовж звітного періоду опрацьовано 64 накази з
основної діяльності та 203 договори.

Крім того, постійно ведеться претензійно-позовна робота. Зокрема, у порядку
досудового врегулювання спору по договорам, відповідно до статті 222 Господарського
кодексу України, направлено 5 претензій щодо стягнення наявної дебіторської
заборгованості.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інших нормативно-
правових актів антикорупційного характеру, ГУС у Миколаївській області у 2019 році
проведено заходи з питань запобігання корупції.

Постійна увага приділялась здійсненню антикорупційних процедур при прийнятті та
проходженні державної служби в ГУС у Миколаївській області.

Питання дотримання антикорупційного законодавства розглядалось на засіданні
колегії.

З метою підвищення кваліфікації державних службовців, проведено 8 семінарів за
участю 45 посадових осіб обласного апарату ГУС у Миколаївській області, на яких
розглядались питання запобігання та протидії корупції.

Звіт про результати діяльності ГУС у Миколаївській області 2019



14

Для забезпечення ефективності роботи у сфері запобігання корупції, профілактики
та попередження причин і умов, які сприяють її проявам в органах державної статистики
постійно оновлювався розділ «Запобігання проявам корупції» на вебсайті ГУС у
Миколаївській області. Зокрема, для інформування громадськості розміщено графік
проведення прямої телефонної лінії на тему: «Боротьба з корупцією» за участю
відповідальних за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам.

Надавалися усні консультації з питань запобігання корупції та щодо заповнення
електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.

Про виконання вимог антикорупційного законодавства ГУС у Миколаївській області
щоквартально звітувало Держстату.

Порушень вимог антикорупційного законодавства не зафіксовано.

2. Результати фінансової діяльності 

Відповідно до бюджетного законодавства України, у 2019 році фінансова діяльність

ГУС у Миколаївській області здійснювалась за такими бюджетними програмами, як

"Керівництво та управління у сфері статистики" (КПКВК 1207010), "Статистичні

спостереження та переписи" (КПКВК 1207020) та "Щоквартальна плата

домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час

проведення обстеження умов їх життя" (КПКВК 1207030).

Виконання у 2019 році загального фонду державного бюджету ГУС у Миколаївській

області становило 99,7%.

Основну складову касових видатків загального фонду бюджету (97,6%) становили

витрати на заробітну плату працівникам. На вказані виплати було спрямовано кошти у

сумі 31133,8 тис. грн, що на 1,5 % менше ніж у попередньому році. Решту кошторисних

призначень (2,4%) використано на утримання установи.

Видатки спеціального фонду були направлені на покриття витрат, пов’язаних з

утриманням ГУС у Миколаївській області. Кошторис по спеціальному фонду державного

бюджету на 2019 рік затверджений у сумі 384,0 тис. грн. Усього на рахунок надійшло

коштів у сумі 292,8 тис. грн, з яких 93% (272,2 тис. грн) - за послуги, що надаються на

платній основі.

З метою ефективного використання державного майна, яке перебуває на балансі
установи, у 2019 році ГУС у Миколаївській області передано у спільну власність
територіальних громад Єланецького району адміністративну будівлю площею
189,7 кв. м.

На 1 січня 2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.
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3. Організація внутрішнього контролю

У 2019 році відповідно до Основних засад здійснення внутрішнього контролю,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062, з
метою забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних
коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань та вимог щодо
діяльності, а також запобігання правопорушенням, в ГУС у Миколаївській області
розпочато роботу з організації системи внутрішнього контролю. З цією метою було
створено робочу групу з організації та здійснення внутрішнього контролю та
затверджено відповідне Положення.

На виконання наказу Держстату від 17.12.2019 № 402 «Про затвердження політики
керування ризиками органів державної статистики», з метою вирішення питань з
організації та здійснення внутрішнього контролю у грудні 2019 року розпочато роботи з
ідентифікації та оцінки ризиків за процесами статистичної діяльності та сформовано
пропозиції до плану заходів з усунення ризиків та зменшення їх впливу на діяльність ГУС
у Миколаївській області на 2020 рік.
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