
ЗВІТ  

про результати діяльності 

Головного управління статистики у Миколаївській області 

у 2016 році 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1. Про Головне управління статистики  
Головне управління статистики у Миколаївській області (далі – 

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

Головне управління статистики є юридичною особою публічного 
права, що підпорядковане Держстату, і є складовою частиною єдиної системи 
органів державної статистики. 

Основним завданням Головного управління статистики є участь у 
реалізації державної політики у сфері статистики в регіоні. 

У рамках повноважень здійснює виробництво офіційної статистичної 
інформації щодо економічної, соціальної, демографічної й екологічної 
ситуації у Миколаївській області, її містах та районах. 

У своїй діяльності керується: 
 Законом України «Про державну статистику», 
 Положенням про Державну службу статистики України, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 481 
(далі – Положення),  

 Стратегією розвитку державної статистики на період до 2017 
року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
20.03.2013 № 145-р (далі – Стратегія-2017),  

 Планом державних статистичних спостережень, 
  Положенням про Головне управління статистики, затвердженим 

наказом Держстату від 30.09.2015 № 241. 
Поряд з цим при реалізації своїх повноважень, Головне управління 

статистики дотримується пріоритетів, визначених «Стратегією розвитку 
Миколаївської області на період до 2020 року», «Програмою економічного та 
соціального розвитку Миколаївської області на 2015–2017 роки 
«Миколаївщина-2017», затверджених рішеннями обласної ради від 
16.04.2015 № 9 та від 25.12.2014 № 13, відповідно, а також іншими 
розпорядчими документами органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. 

До складу Головного управління статистики входять структурні 
підрозділи (обласний рівень), а також 11 відокремлених підрозділів 
(районний рівень) – відділи (сектори) статистики у районах.  

 

2. Напрями діяльності Головного управління статистики  
Відповідно до Положення та Стратегії-2017, упродовж 2016 року 

Головне управління статистики здійснювало свою діяльність за такими 
основними напрямами: 
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 організація і проведення державних статистичних спостережень 

(далі – ДСС) за соціально-економічними й демографічними процесами, 

екологічною ситуацією в області, її містах та районах, а також підготовка за їх 

результатами статистичних публікацій (інформації); 

 моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх 

вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та 

прозорості роботи органів державної статистики; 

 встановлення партнерських стосунків із респондентами ДСС та 

налагодження зворотного зв’язку, зменшення звітного навантаження, 

забезпечення достовірності статистичних даних; 

 впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, 

опрацювання й передачі статистичної інформації; 

 впровадження науково обґрунтованої статистичної методології, 

удосконалення звітно-статистичної документації та статистичної 

інфраструктури; 

 запровадження в практику діяльності органів державної статистики 

міжнародних, насамперед європейських, статистичних стандартів і 

рекомендацій. 
 

ІІ. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Організація і проведення державних статистичних спостережень 

Відповідно до плану державних статистичних спостережень (далі – 

ПДСС), у 2016 році Головне управління статистики провело 91 ДСС за 126 

формами звітності (у 2015 році – відповідно, 106 ДСС за 154 формами). 

Усього у звітному році органи статистики області отримали від 

респондентів та опрацювали близько 288 тис. первинних звітів (у 2015 році – 

більше 397 тис.).  
 

Крім цього, упродовж звітного року до Головного управління 

статистики надходили дані від регіональних управлінь інших міністерств та 

відомств – усього за 88 формами адміністративної звітності. На їх підставі 

формувалась вихідна інформація з демографічної та соціальної статистики, 

статистики транспорту, сільського господарства. 
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На постійній основі проводилися вибіркові обстеження населення 

(домогосподарств), за результатами яких отримано інформацію щодо 

соціально-економічних характеристик сектору домогосподарств, яка 

використана у макроекономічних розрахунках та розрахунках основних 

показників у галузі статистики сільського господарства, проведенні 

всебічного аналізу рівня життя населення, моніторингу бідності, оцінці стану 

ринку праці. Обсяг вибірки для проведення обстежень з питань умов життя 

становив 507 домогосподарств, щодо сільськогосподарської діяльності 

населення в сільській місцевості – 1008, з економічної активності населення – 

2652. 

Продовжувалися роботи по веденню Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в частині Миколаївської 

області (відповідно до Положення про ЄДРПОУ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №118, у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.12.2011 №40). На 1 січня 2017 року 

кількість суб’єктів ЄДРПОУ в області склала 42736. Протягом 2016 року взято 

на облік 1975 юридичних осіб, вилучено – 386.    

Також здійснювалося ведення реєстру сільськогосподарських 

товаровиробників «АГРО», який є одним з найважливіших статистичних 

інструментів для проведення ДСС та повного обліку сільськогосподарських 

товаровиробників, обґрунтованого їх відбору для формування вибіркових і 

цільових сукупностей господарюючих суб’єктів-звітних одиниць. На 1 

листопада 2016 року в реєстрі «АГРО» налічувалося 4040 діючих 

сільськогосподарських підприємств, у т.ч. 3373 фермерських господарства.  
 

2. Поширення інформації та комунікації 
Основним джерелом поширення інформації залишаються веб-сайти 

Держстату (http://www.ukrstat.gov.ua/) та Головного управління статистики 
(http://www.mk.ukrstat.gov.ua/).  

Зокрема на сайті Держстату щомісячно розміщується статистичний 
бюлетень «Соціально-економічне становище Миколаївської області» 
(http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ2_u.htm). 

На сайті Головного управління статистики упродовж 2016 року 
зафіксовано 78,1 тис. відвідувань (у 2015 році – 76,4 тис.). 

У вільному доступі на сайті представлена інформація та публікації, які 
готуються відповідно до ПДСС, у розділах «Статистична інформація» та 
«Експрес-випуски». Поряд з цим, на сайті розміщені презентаційні версії 
статистичних збірників, бюлетені «Соціально-економічне становище 
Миколаївської області (інфографіка)», каталог офіційних статистичних видань 
(http://www.ukrstat.gov.ua/poslugi/kat_vidan/katal_2016.htm), річний та 
щомісячний календарі оприлюднення інформації (http://www.ukrstat.gov.ua/ 
calendar.htm) тощо. 

З метою інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації 
в області, її адміністративно-територіальних одиницях та на замовлення 
користувачів, Головним управлінням статистики підготовлено 730 експрес-
випусків, 234 бюлетені, 34 доповіді, 23 збірника та 2 довідника.  
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Поряд з цим, здійснено значний обсяг робіт з висвітлення результатів 
ДСС у засобах масової інформації – оприлюднено 55 повідомлень про 
соціально-економічне становище області, її міст та районів, та 952 прес-
випуски з різних галузей статистики. Усі публікаційні матеріали розміщено на 
веб-сайті Головного управління статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/ 
soc_stan_main.htm), окремі – на сайті обласної та районних державних 
адміністрацій. 

У рамках вивчення інформаційних потреб користувачів та з метою 
надання роз’яснень стосовно методології та організації проведення ДСС, 
формування та використання статистичних показників, популяризації 
статистичної продукції тощо, у 2016 році проведено 4 наради, підготовлено 81 
рекламний матеріал та надано 20 листів роз’яснювального характеру.  

Крім цього, здійснено 9 анкетних опитувань, 2 з яких проведено 
самостійно, 7 – у рамках заходів, організованих на центральному рівні. В 
анкетних опитуваннях взяли участь 110 представників засобів масової 
інформації, користувачів статистичних даних, відвідувачів веб-сайту тощо. 
Результати опитувань розміщено на сайті Держстату 
(http://www.ukrstat.gov.ua/anketa/opituvan_.htm) та Головного управління 
статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/poslugi/anketa/ank_opit_2016.htm).  

Реалізація зазначених заходів дала можливість вивчити думку різних 
категорій користувачів стосовно якості та доступності статистичної 
інформації, побудови діалогу, зміцнення партнерських відносин та визначення 
шляхів поліпшення взаємодії.  

На запити користувачів щодо отримання статистичних продуктів 
(інформації) Головним управлінням статистики надано 797 відповідей (у 2015 
році – 966). Крім цього, з питань ЄДРПОУ надано 2577 відомостей та 
відповідей на запити (у 2015 році – 2989). 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної 
інформації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної 
інформації”, у 2016 році органами статистики області надано відповіді на 96 
інформаційних запитів (у 2015 році – на 67). 
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Найбільше запитів надійшло зі статистики населення (25), сільського 
господарства (19), виробництва та послуг (13), а також за комплексом 
показників з різних галузей статистики (16). 

Згідно з вимогами Конституції України, Закону України “Про звернення 
громадян” та на виконання 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” у 2016 році органами державної 
статистики області розглянуто 52 звернення громадян.  

У переважній більшості звернень (90% усіх запитів) громадяни 
порушували кадрові питання. 

Усі звернення розглянуті відповідно до норм чинного законодавства.  

 

3. Взаємодія з респондентами 

У 2016 році для органів державної статистики пріоритетним питанням у 

роботі з респондентами залишилося зменшення звітного навантаження за 

рахунок удосконалення звітно-статистичної документації, запровадження 

вибіркових методів обстеження, зменшення кількості форм ДСС, а також 

збільшення обсягу адміністративних даних, які використовуються у 

статистичних цілях.  

У ході реалізації Стратегії-2017, Держстатом запроваджено систему 

постійного моніторингу звітного навантаження на респондентів та зворотного 

зв’язку з ними, в якому Головне управління статистики  прийняло участь 

шляхом проведення анкетного опитування, за 23 формами ДСС. За 

результатами опитування 194 респондентів, пропозиції щодо удосконалення 

звітно-статистичної документації відповідних ДСС направлено на 

центральний рівень. 

У 2016 році збирання та реєстрація первинних звітів респондентів 

здійснювалась у форматі «Єдиного вікна» за використанням online-сервісу 

«Реєстрація звітності та видачі бланків». За даними відповідного програмного 

продукту, за рік в електронному вигляді надійшло 59,6% звітів респондентів 

(у 2015 році – 48,7%), на паперових носіях – 40,4% (51,3%). 

Розвиток системи електронної звітності значно скорочує витрати часу 

респондентів на заповнення звітності та спрощує процедуру її надання до 

органів державної статистики. У 2016 році респонденти мали змогу подавати 

через Інтернет понад 80% статистичних форм. 

У ІV кварталі 2016 року порівняно з відповідним періодом попереднього 

року кількість респондентів, які прозвітували до органів статистики області в 

електронному вигляді, становила 4599 (у ІV кварталі 2015 році – 5986). 

Зменшення кількості респондентів пов’язане із переходом окремих ДСС на 

вибіркову основу.  

Частка респондентів, які подали статистичну звітність в електронному 

вигляді, становила 47,6% від загальної кількості респондентів, що 

прозвітували у ІV кварталі 2016 року до Головного управління статистики. 
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У рамках встановлення партнерських відносин із респондентами та 

забезпечення достовірності первинних статистичних даних, органи державної 

статистики області реалізували наступний обсяг робіт: 

– провели 14 інструктивних нарад з питань обліку і звітності, з них 57% – з 

питань запровадження нових, або внесення змін до чинних ДСС;  

– підготовили 868 листів, з них 490 – з організації та проведення ДСС, 45 – 

інструктивного, 190 – оглядового характеру та надали 143 відповіді на запити 

респондентів щодо участі у ДСС, використання статистичних класифікацій, 

складання форм звітності тощо;  

– здійснили 2 заходи з надання допомоги (консультативної підтримки) з 

питань складання державної статистичної звітності шляхом безпосереднього 

відвідування респондентів, якими було охоплено 39 суб’єктів господарювання 

області. 

Серед респондентів регіону все більшої популярності набирає сервіс сайту 

Головного управління статистики «Перелік форм державних статистичних 

спостережень: пошук за кодом ЄДРПОУ» (http://www.ukrstat.gov.ua/ 

db/tabel/index.php), який систематично удосконалюється. Для комфортного 

користування респондентів ресурсами веб-сайту, уся корисна для них інформація 

упорядкована та зосереджена в одній рубриці «До уваги респондентів» 

(http://www.ukrstat.gov.ua/respondent.htm), де розміщуються: первинна 

статистична документація, календар подання форм державних статистичних 

спостережень та фінансової звітності, інформація щодо можливостей та переваг 

електронного звітування, графік проведення інструктивно-методологічних нарад, 

відомості щодо змін у поданні форм ДСС тощо.  
 

4. Розвиток інформаційних технологій 

Упровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики у 

2016 році здійснювалося шляхом участі Головного управління статистики в 

удосконаленні системи збирання форм державної статистичної та фінансової 
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звітності в електронному вигляді, продовження робіт із переведення ДСС до 

Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ). 

Згідно з планом розробки й експлуатації комплексів електронної 

обробки статистичної інформації (далі – КЕОІ) на 2016 рік, в області 

експлуатувалося 118 КЕОІ, з них 29 (24,6%) – відокремленими підрозділами у 

районах.  

У 2016 році Головним управлінням статистики прийнято участь в 

удосконаленні програмного забезпечення КЕОІ, запровадженого Держстатом, 

за статистичними формами №1-КЗР (річна), №5-ЗЕЗ (місячна), №14-ЗЕЗ 

(квартальна) та ВМД, №29-сг (річна), 1-ПЕ (місячна). 

Крім цього, у зв’язку із початком промислової експлуатації форми №4-

МТП (місячна) в ІССІ, на обласному рівні здійснено низку заходів у напрямі 

забезпечення її функціонування. 

Поряд з цим, органами статистики області проведено заходи з питань 

оптимізації комп’ютерної мережі згідно функціональних потреб, 

упорядкування та оптимізації кількості комп’ютерної техніки, удосконалення 

програмного забезпечення сервісу "Єдине вікно", автоматизації процесу 

підготовки листів респондентам, поступового оновлення комп’ютерів 

районної ланки тощо. 
 

ІІІ. КАДРОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Удосконалення системи управлінням персоналом, підготовки та 

навчання кадрів 

Станом на 1 січня 2017 року у Головному управлінні статистики 

працювало 219 осіб, у т.ч. мали статус державних службовців – 168 осіб або 

76,7% їх загальної кількості (на 1 січня 2016 року – 225 осіб або 80,4%), з них 

53 особи обіймали посади керівників. В органах державної статистики області 

працюють переважно жінки (близько 94%). 

Що стосується розподілу державних службовців за стажем роботи, то 

4,2% з них працюють до 1 року, 12,5% – від 1 до 5 років, 17,2% – від 5 до 10 

років, 66,1% – понад 10 років. 

У 2016 році на посади державної служби було призначено 9 осіб, з них 

на конкурсній основі – 6, за рішенням керівника у порядку переведення на 

рівнозначні або нижчі посади – 3. Звільнено з посад державної служби 22 

особи, з яких 2 обіймали посади керівників, 20 – спеціалістів.  

Плинність кадрів серед державних службовців склала 7,5% (у 2015 році 

– 12,4%), в категорії керівників цей показник склав 3,7% (9%), в категорії 

спеціалістів – 9,1% (13,7%).  

Зберігається тенденція останніх років щодо покращення якісного складу 

державних службовців, підвищення рівня  професійної компетентності. 

Вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мали 158 державних 

службовців або 94% їх загальної чисельності, ступеня бакалавра – 4 (2,4%), 

молодшого бакалавра – 6 осіб (3,6%). 

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 

забезпечувалося за рахунок фахової перепідготовки та підвищення 
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кваліфікації, зокрема шляхом участі у професійних програмах, 

спеціалізованих навчальних курсах, тематичних семінарах, стажуванні, 

Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» та ін.  

Загалом протягом року підвищили кваліфікацію 37 державних 

службовців, взяли участь у внутрішньому правовому навчанні – 168 

працівників Головного управління статистики. 
 

2. Запобігання та протидія корупції  

Упродовж 2016 року в органах державної статистики області здійснено 

низку заходів з метою забезпечення дотримання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції».  

Так, у рамках профілактики проявів корупції проведено 5 тематичних 

семінарів, на яких надано роз’яснення щодо застосування антикорупційного 

законодавства. У вказаних заходах взяли участь 92 працівники обласного 

апарату Головного управління статистики, до відокремлених підрозділів у 

районах направлено відповідні методичні матеріали для самостійного 

опрацювання та навчання. 

Рубрика “Запобігання проявам корупції” веб-сайту Головного 

управління статистики доповнена планом заходів з питань запобігання та 

протидії корупції на 2016 рік та звітом про проведену роботу за 2015 рік. 

Значним кроком становлення ефективної системи запобігання корупції 

стало проведення першого етапу електронного декларування в органах 

державної статистики (рішення №2 Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 10.06.2016). Усі декларанти Головного управління 

статистики подали декларації своєчасно. 

У 2016 році порушень вимог антикорупційного законодавства у 

Головному управлінні статистики не зафіксовано.  
 

3. Результати фінансової діяльності, використання коштів державного 

бюджету  

Відповідно до чинного бюджетного законодавства України, у 2016 році 

фінансова діяльність Головного управління статистики здійснювалась за 

такими бюджетними програмами, як "Керівництво та управління у сфері 

статистики" (КПКВК 1207010) та "Обстеження умов життя домогосподарств" 

(КПКВК 1207030). 

Виконання у 2016 році загального фонду державного бюджету 

Головним управлінням статистики становило 99,7%, спеціального – 79,3%. 

Основну складову касових видатків загального фонду бюджету (94,8%) 

становили витрати на заробітну плату працівникам, решта (5,2%) – на 

утримання установи. Видатки спеціального фонду були направлені на 

покриття витрат, пов’язаних з утриманням Головного управління статистики.  

На 1 січня 2017 року кредиторська заборгованість відсутня. 
 


