
Звіт 

про результати діяльності Головного управління статистики 

  в Івано-Франківській області у 2017 році 

 
І. Загальна інформація 

 
1. Про Головне управління статистики в Івано-Франківській області 

 
Головне управління статистики в Івано-Франківській 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 в регіоні. 

Головне управління статистики є юридичною особою публічного права і складовою 

частиною єдиної системи органів державної статистики. 

Метою діяльності Головного управління статистики є надання всебічної та об’єктивної 

статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації 

в області і забезпечення нею органів державної влади, місцевого самоврядування та 

громадськості. 

Головне управлiння статистики у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та 

законами України, указами Президента України й актами Кабiнету Мiнiстрiв України, 

наказами Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, наказами Держстату й 

дорученнями Голови Держстату, Положенням про Головне управління статистики. 

До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний 

рівень) та відокремлені підрозділи (районний (міський) рівень). 

Структура  Головного управління статистики станом на 01 січня 2018 року: 

 обласний рівень – керівництво, 5 управлінь, 8 відділів, 2 самостійні сектори та  

3 головні спеціалісти (з питань захисту інформації, запобігання та протидії корупції та 

юрисконсульт); 

 районний (міський) рівень – 12 відділів статистики. 

Структура Головного управління статистики адаптована до організації статистичної 

діяльності відповідно до загальної моделі статистичних бізнес-процесів (GSBPM).  

У 2017 році діяльність Головного управління статистики відповідно до завдань, 

визначених Положенням про Головне управління статистики, була спрямована на реалізацію  
Стратегії  розвитку  державної статистики на період до 2017 року (далі – Стратегія–2017),  

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №145-р, якісне 

виконання Плану державних статистичних спостережень та Комплексної програми 

Головного управління статистики на 2017 рік. 

 

 

2. Напрями діяльності Головного управління статистики 

 

Відповідно до Положення про Головне управління статистики та Стратегії–2017 

протягом 2017 року Головне управління статистики здійснювало діяльність за такими 

основними напрямами: 

 організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-

економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в області, а також 

підготовка за їх результатами  статистичних публікацій (інформації); 

 моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного та 

рівного доступу до статистичних даних; 
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 зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного зв’язку з 

респондентами, сприяння подальшому розвитку співробітництва всіх виробників 

статистичної інформації; 

 впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання  й 

передачі статистичної інформації, розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 

органів державної статистики; 

 удосконалення системи навчання працівників органів державної статистики.  
 
 
 

ІІ. Основні підсумки діяльності 

 

1. Організація і проведення державних статистичних спостережень 

 

  Відповідно до Плану державних статистичних спостережень у 2017 році Головним 

управлінням статистики було  проведено 77 державних статистичних спостережень. 

Збирання й опрацювання статистичних даних здійснювалося за 105 формами 

державної статистичної та фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально 

організованих державних статистичних спосте-

режень. Усього за 2017 рік Головним 

управлінням статистики виконано понад                     

933 статистичні роботи (з урахуванням 

періодичності) на основі отриманих від 

респондентів 277 тис. первинних звітів, у тому 

числі на районному (міському) рівні – 93,4 тис. 

звітів.  

Крім опрацювання первинних звітів, 

отриманих від респондентів, Головним управ-

лінням  проводились вибіркові обстеження 

населення, які дозволяють отримувати інфор-

мацію за різними аспектами соціальної та 

економічної діяльності. Обсяг вибірки для проведення обстежень з питань умов життя 

становив 306 домогосподарств, щодо сільськогосподарської діяльності населення в сільській 

місцевості – 912, з економічної активності населення – 2240. Крім того, у 2017 році 

проводилось модульне вибіркове обстеження населення (домогосподарств) з питань трудової 

міграції, в рамках якого було опитано 1386 респондентів. 

Розрахунки індексів споживчих цін здійснюються за оновленою Методологією, якою 

передбачено застосування: 

 актуалізованого споживчого набору товарів (послуг)-представників, який 

планово, раз на 5 років, переглянуто: включено  нові товари/послуги та вилучено морально 

застарілі товари/послуги, що втратили актуальність або мають мізерні частки грошових 

споживчих витрат; склад споживчого набору зменшено із 335 до 328 позицій; 

  нової вагової структури, яка базується на даних національних рахунків щодо 

витрат домогосподарств на кінцеве споживання на рівні розділів, груп і класів за 

Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу 

використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат 

домогосподарств за результатами обстежень умов життя домогосподарств. 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017р. № 665 "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016р. № 207" 

Головним управлінням статистики здійснено комплекс заходів по налагодженню роботи з 

щомісячного отримання від органів реєстрації відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації 

Кількість отриманих від респондентів 

первинних звітів

                                                            (тис.) 

321,2

265,1
277,0

2015 2016 2017
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місця проживання фізичних осіб. Усіма 458 реєстраційними службами сільських, селищних 

та міських рад області забезпечено надання відповідної інформації.  

Упродовж року здійснювався взаємообмін інформаційними ресурсами із 

співвиробниками офіційної статистичної інформації та іншими органами державного 

управління, зокрема в рамках виконання угоди щодо взаємообміну інформацією, укладеної у 

2016 році між Держстатом та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. 

Крім того, Головне управління статистики отримувало адміністративні дані від Головних 

управлінь: державної фіскальної служби, Пенсійного фонду,  Держгеокадастру,  

Держпродспоживслужби, територіального управління юстиції в області, обласного центру 

зайнятості та центру гідрометеорології, обласного управління водних ресурсів та інших. 

Отримані дані використовувались при проведенні статистичних робіт та  підготовці 

статистичних продуктів. 

Для  забезпечення якісного проведення  державних статистичних спостережень із 

спеціалістами відокремлених підрозділів у районах (містах) у 2017 році проведено                            

38 інструктивних нарад (включаючи наради засобами комунікативного зв’язку), направлено 

95 листів інструктивного та методичного характеру,  200 оглядових листів, підготовлено 

збірник матеріалів з обміну досвідом з питань організації роботи з респондентами.  

Проводилася робота в напрямку координації та контролю за діяльністю відокремлених 

підрозділів. Протягом 2017 року здійснено комплексну експертну оцінку результатів 

діяльності відділів статистики у Тлумацькому, Рожнятівському та Рогатинському районах, 

під час яких надавалась практична допомога з різних напрямів діяльності. Крім того, 

проведено планові тематичні перевірки роботи відділів статистики у містах Коломиї та 

Калуші, Надвірнянському та Городенківському районах з питань статистики цін, торгівлі, 

послуг, демографії, фінансів та праці, будівництва та інвестицій, сільського господарства та 

навколишнього середовища, соціальної та структурної статистики. Здійснено моніторинг 

виконання заходів  щодо усунення невідповідностей, виявлених у ході проведення 

комплексної експертної оцінки  відділів статистики у місті Коломиї, Косівському та 

Долинському районах. 

   

2. Поширення інформації та комунікації 

 

Основним джерелом поширення офіційної статистичної інформації є веб-сайт 

Головного управління статистики (http://www.ifstat.gov.ua), який є важливою 

інформаційною базою для різних категорій користувачів, засобів масової інформації та 

респондентів. На цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі розміщується за розділами 

статистики уся статистична інформація, яка готується відповідно до Плану державних 

статистичних спостережень, а також методологічні положення щодо організації статистичних 

спостережень та широкий спектр інформації про діяльність Головного управління 

статистики. 
Структура веб-сайту постійно удосконалюється: створюються розділи на актуальні 

теми, використовуються засоби візуалізації, розширюються тематика та обсяги інформації 

для поширення. У 2017 році для більшої зручності користувачів веб-сайту вдосконалено 

розміщення елементів головної сторінки сайту, додано нові розділи «Інфографіка» та 

«Статистика регіонів», розміщено інтерактивну карту «Статистика міст і районів області», 

що містить основні показники соціально-економічного  розвитку  кожного району та міста 

обласного значення, їх географічну та економічну характеристику, подано інфографіку 

«Індекс споживчих цін» у вигляді динамічних графіків та діаграм.  На веб-сайті представлено 

річний календар оприлюднення інформації (експрес- та прес-випусків, статистичної 

інформації, публікацій, інфоргафіки тощо) та на головній сторінці – щомісячний календар. 

http://www.ifstat.gov.ua/
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 З метою забезпечення гласності та відкритості статистичної інформації, більш 

вільного доступу до неї користувачів усіх рівнів на веб-сайті розміщувалась інформація за 

всіма галузями та розділами статистики. Упродовж року розміщено 522 матеріали у розділі 

«Статистична інформація», 209 експрес-випусків, 533 повідомлення для засобів масової 

інформації, 12 бюлетенів, 31 презентаційна версія збірників, нове видання у форматі 

інфографіки «Івано-Франківщина в цифрах», тощо. Загалом у вигляді інфографіки 

підготовлено 34 візуальні повідомлення. 
Постійно підтримувалось інформаційне наповнення розділів «Календар звітності», 

«Єдиний державний реєстр підприємств і 

організацій України», «Конкурс на заміщення 

вакантних посад», «Доступ до публічної 

інформації», «Звернення громадян» тощо. 

Проведення робіт щодо удосконалення 

можливостей веб-сайту у 2017 році сприяло 

зростанню кількості його відвідувань. Протягом 

2017 року було зафіксовано 77,5 тис. відвідувань 

сайту, що на 11,7% вище показника  попереднього 

року. 
 З метою вивчення думки користувачів щодо структури, інформаційного наповнення та 

відповідності потребам користувачів інформації, розміщеної на веб-сайті, фахівцями 
Головного управління статистики періодично проводяться анкетні опитування відвідувачів 
веб-сайту. Аналіз результатів опитувань свідчить про те, що відвідувачі веб-сайту в цілому 
задоволені його інформаційним наповненням, зручністю у користуванні та своєчасністю 
надання інформації. 

З метою дотримання демократичних 
принципів відкритості та прозорості діяльності 
органів державної статистики, інформування 
органів влади, користувачів різних рівнів, 
громадськості щодо економічної, соціальної, 
демографічної та екологічної ситуації в області 
Головне управління статистики здійснювало 
широку інформаційно-публікаційну діяльність. У 
2017 році за матеріалами статистичних розробок 
було підготовлено: 

 705 статистичних бюлетенів; 
 50 статистичних збірників, у тому числі 

26 з можливістю запису на компакт-диск; 
 6 довідників; 
 209 експрес-випусків; 
 28 економічних доповідей; 
 12 статистичних оглядів,  інформацію в 

яких представлено як по області загалом, так і в розрізі районів та міст обласного 
значення. 

Головне управління статистики постійно працює над питанням створення ефективної 

системи інформаційного забезпечення користувачів, зокрема оновлення тематики видань. 

Упродовж 2017 року вперше були випущені статистичні бюлетені «Діяльність підприємств 

зв’язку Івано-Франківської області», «Основні показники роботи автомобільного транспорту 

області», «Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогоспо-

дарськими підприємствами», «Івано-Франківщина в цифрах» (у форматі інформаційної 

графіки). Започатковано випуск інформаційних матеріалів, які характеризують соціально-

економічне становище кожного із  міст обласного значення та районів області.  

2015 2016 2017

60,7
69,4

77,5

Кількість відвідувань веб-сайту 
Головного управління статистики 

(тис) 

бюлетені збірники експрес-
випуски

доповіді

687

53

222

28

705

50

209

28

Випуск інформаційно-
аналітичних матеріалів для 
користувачів статистичної 

інформації

2016 2017
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У Головному управлінні статистики функціонує електронна бібліотека статистичних 

видань, в якій налічується понад 900 видань за 2011–2017 роки, зокрема 289 статистичних 

збірників, 360 бюлетенів, 104 доповіді, 91 довідник. 

Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної влади та 

місцевого самоврядування є невід'ємною складовою діяльності Головного управління 

статистики. У рамках виконання робіт з опрацювання регіональних (обласних) програм, 

прогнозних документів, інших комплексних інформаційно-аналітичних матеріалів з питань 

економічного і соціального розвитку, у 2017 році Головним управлінням статистики 

забезпечено підготовку інформації для підготовки Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку області на 2018 рік, проведення моніторингу та рейтингової оцінки 

результатів соціально-економічного розвитку районів та міст області, інвестиційного 

паспорту Івано-Франківської області з питань легалізації заробітної плати та зайнятості 

населення. Підготовлені Головним управлінням статистики матеріали у вигляді інфографіки 

щодо окремих показників соціально-економічного розвитку м.Івано-Франківська, місця серед 

обласних центрів держави використано при підготовці інформаційного стенда в рамках 

проведення ІІІ Міжнародного інвестиційно-економічного форуму «Партнерство та 

перспектива».    

Органи державної статистики області проводять роботу з висвітлення результатів 

державних статистичних спостережень у засобах масової інформації обласного та 

районного рівнів. Упродовж звітного року редакціям обласних і місцевих друкованих та 

Інтернет-видань Прикарпаття регулярно направлялися повідомлення про соціально-

економічне становище регіону (міста)», а також прес-випуски на різну тематику. Впродовж 

року у засобах масової інформації 460 разів оприлюднено повідомлення «Про економічне і 

соціальне становище регіону (міста)» та 9,3 тис. публікацій з різних актуальних питань. 

Найчастіше інформація з’являлась в Інтернет-виданнях: «Правда-if», «Агенція новин 

Фіrtka.if.ua», «Івано-Франківські новини БРІЗ», «Galka.if.ua». Періодично статистична 

інформація публікувалася в діловому журналі «Мега» в рамках проекту «Кращі міста для 

бізнесу». 

На веб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування регулярно розміщувались експрес- та прес-випуски щодо основних 

показників соціально-економічної, демографічної та екологічної ситуації в області, районах 

та містах обласного значення. 

Фахівці органів державної статистики 277 разів виступили на радіо, провели                             

5 публічних заходів за участю засобів масової інформації, надали два інтерв’ю та                                  

6 відповідей на інформаційні запити від них.  

З метою проведення моніторингу інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх 

вільного та рівного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та 

прозорості діяльності проводяться анкетні опитування. Всього у 2017 році було проведено 9 

опитувань думки користувачів, з них 5 – участь у заходах, що проводились Держстатом. За 

результатами цих опитувань було отримано й опрацьовано 97 анкет. Аналіз опитувань 

показав, що в цілому користувачі задоволені висвітленням статистичних даних, 

методологічними поясненнями, які викладені в публікаціях, поданням інформації на веб–

сайті та співпрацею з працівниками Головного управління статистики. Результати опитувань 

розміщено на веб-сайті Головного управління статистики у розділі «Анкетні опитування» 

(http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/ANKET-OPUT-KOR-17.HTM). 

Для більш детального ознайомлення з методологічними особливостями складання та 

інформаційного наповнення статистичної звітності, а також популяризації статистичних 

видань із користувачами статистичної інформації у 2017 році:  

 проведено 98 нарад та 6 круглих столів; 

http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/ANKET-OPUT-KOR-17.HTM


 6 

48

25

3

28

Запитувачі публічної інформації 
у Головному управлінні статистики

у 2017 році

Громадяни Юридичні особи ЗМІ Громадські організації

 направлено 82 матеріали рекламного характеру щодо діяльності Головного 

управління статистики; 

 підготовлено  каталог статистичних видань 

(http://www.ifstat.gov.ua/KAT/KAT2018/PKAT2018.HTM);  
  надано 930 відповідей на запити щодо отримання статистичної інформації та                     

57 роз’яснень стосовно статистичної методології та організації державних статистичних  

спостережень; 

  практикується підготовка відповідей на 

запити користувачів районного рівня 

спеціалістами обласного апарату, надано                   

98 таких відповідей.  

З метою забезпечення права на 

отримання публічної інформації відповідно до 

Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” Головним управлінням статистики у 

2017 році було опрацьовано та надано відповіді 

на 104 запити (у 2016 році – на 111 запитів).  

Щомісячно звіт  щодо задоволення запитів 

на інформацію розміщається на веб-сайті Головного управління статистики 

http://www.ifstat.gov.ua/PUBL_INF/2017/ZVIT_122017.HTM.  

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" органи 

державної статистики області проводили 

відповідну роботу щодо розгляду звернень 

громадян.  Упродовж 2017 року було 

розглянуто 183 звернення, з яких – 113 

надійшли до апарату Головного управління 

статистики, 70 – до підрозділів статистики 

районного рівня. Поштою надійшло 54 звернень, 129 громадян  побувало на особистих 

прийомах у керівництва.   

 Найбільш актуальними питаннями, що порушували громадяни у зверненнях були: 

надання інформації за різними галузями статистики, інформації з Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), надання роз’яснень з питань 

застосування статистичної методології, кадрові питання, питання праці та заробітної плати. 

Усі звернення розглянуті відповідно до норм чинного законодавства.  

З метою реалізації конституційного права громадян на звернення в Головному 

управлінні статистики діє «гаряча телефонна лінія».  

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян розміщена на веб-сайті 

Головного управління статистики (http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/2017/ZVERN_23.HTM). 

Здійснювалось інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ: 

у 2017 році надано 676 відомостей на запити  користувачів. 
 
 
 

 

71
85

113

81
78 70

2015 2016 2017

Розгляд звернень громадян 

Кількість звернень громадян, що надійшли до апарату 
Головного управління статистики 

Кількість зверенеь громадян, що надійшли до 
підрозділів статистики районного рівня

(осіб) 

http://www.ifstat.gov.ua/KAT/KAT2018/PKAT2018.HTM
http://www.ifstat.gov.ua/PUBL_INF/2017/ZVIT_122017.HTM
http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/2017/ZVERN_23.HTM
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3. Взаємодія з респондентами 

 

Зміцнення партнерських взаємовідносин, зменшення звітного навантаження на 

респондентів є пріоритетними напрямами діяльності органів державної статистики, 

визначеними Стратегією–2017.  

Протягом 2017 року забезпечено проведення заходів щодо налагодження зворотного 

зв’язку з респондентами, зокрема з метою визначення звітного навантаження на респондентів 

Головним управлінням статистики взято участь у анкетному опитуванні респондентів за 17 

формами державних статистичних спостережень, яке організовувалося Держстатом. У 2017 

році структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики 

зібрано від респондентів та опрацьовано 183 анкети.  

З метою вивчення думки респондентів щодо взаємодії з органами державної 

статистики Головним управлінням статистики у 2017 році проведено 4 анкетних опитування. 

Анкети надавались респондентам під час приймання звітності за принципом «Єдиного 

вікна» на обласному та районному рівнях, а також у рамках проведення комплексної 

експертної оцінки роботи відокремлених підрозділів та були розміщені на офіційному веб-

сайті Головного управління статистики. В результаті опитування отримано та опрацьовано 

592 анкети, у т.ч. 390 – від респондентів районного рівня.  

Результати опитувань розміщено на веб-сайті Головного управління статистики у 

розділі «Анкетні опитування» (http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/ANKET_OPYT-2017.HTM). 

Запроваджено інформування респондентів щодо їх внеску у загальні показники за 

результатами проведення державних статистичних спостережень. Зокрема, у 2017 році 

працівниками Головного управління статистики підготовлено 1089 листів для респондентів, 

які містили інформацію зворотного зв’язку.  
Для підвищення рівня інформованості респондентів щодо їх участі у державних 

статистичних спостереженнях підтримується робота спеціального сервісу на веб-сайті 

Головного управління статистики, де реалізовано можливість отримання респондентами 

актуальної інформації у вигляді довідки із зазначенням переліку форм звітності, термінів та 

періодичності їх подання; подано посилання на бланки форм. За 2017 рік 7,6 тис. 

респондентами сформовано 38,6 тис. довідок, у т.ч. 3,5 тис. респондентами районного рівня 

сформовано 17 тис. довідок.  

У рамках виконання заходів Плану дій щодо реалізації Стратегії–2017 в частині 

удосконалення системи збирання статистичної та фінансової звітності, в Головному 

управлінні статистики та його відокремлених підрозділах збір та реєстрація статистичної та 

фінансової звітності від респондентів відбувається за принципом «Єдиного вікна», 

організація роботи якого відбувається згідно з Регламентом збирання форм державної 

статистичної та фінансової звітності за принципом Єдиного вікна. Всього через «Єдине 

вікно» у 2017 році державну статистичну та фінансову звітність подали 15,6 тис. 

респондентів, з них 8,7 тис. – респонденти районного рівня.  

З метою оперативного оповіщення  респондентів на веб-сайті Головного управління 

статистики функціонує розділ «Респондентам», де розміщуються звітно-статистична 

документація, календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової 

звітності, інформація щодо змін в методології складання статистичної звітності тощо. Крім 

того, на головній сторінці веб-сайту розміщено відеоекскурси для респондентів щодо 

подання звітності за принципом Єдиного вікна та системою електронного звітування.  

Проводиться робота щодо залучення респондентів до подання звітності в електронному 

вигляді, зокрема на веб-сайті Головного управління статистики кожний респондент може 

ознайомитися з інформацією як розпочати звітування в електронному вигляді, де міститься 

покрокова інструкція респондентам для початку електронного звітування в органи державної 

статистики, а також інформація щодо розробників програмного забезпечення. Крім того, під 

http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/ANKET_OPYT-2017.HTM
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час приймання звітності у форматі  «Єдиного вікна» респондентам демонструвався 

відеоролик щодо переваг і порядку подання статистичної та фінансової звітності в 

електронному вигляді та одночасно надавались роз’яснення, консультації, відповіді на 

запитання.  

Для встановлення партнерських відносин із респондентами та забезпечення 

достовірності первинних статистичних даних продовжувалася практика проведення нарад та 

семінарів з питань обліку і звітності, надавались консультації стосовно методології складання 

звітності. Так, у 2017 році структурними та відокремленими підрозділами Головного 

управління статистики проведено 303 інструктивні наради з питань запровадження нових або 

внесення змін до чинних державних статистичних спостережень, в  яких  взяли участь понад 

4 тис. респондентів, 371 захід щодо надання консультаційної допомоги (роз’яснень).  

Респондентам підготовлено та надіслано 961 лист, з них 616 – повідомлень про участь 

у державних статистичних спостереженнях, 315 – інструктивних та методологічних листів з 

питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних статистичних 

спостережень, 30 – відповідей на запити респондентів щодо участі у державних статистичних 

спостереженнях, використання статистичних класифікацій, складання форм державних 

статистичних спостережень.  

Продовжувалась практика підготовки листів інструктивного характеру для 

респондентів районного рівня спеціалістами структурних підрозділів Головного управління 

статистики.  Таких листів  на  районному  рівні у 2017 році розіслано 2360 респондентам (або 

48% від загальної кількості респондентів, яким надавались інструктивні або організаційні 

листи). Крім того, у 2017 році було підготовлено 555 комплексних листів, у т.ч.                               

162 – організаційного характеру, 19 – інструктивних, 6 – відповідей на запити, 368 – 

оглядових листів.  

З метою сприяння покращенню підприємницького клімату і зменшенню навантаження 

на суб’єктів господарської діяльності перевірки достовірності звітних даних у 2017 році 

органами державної статистики не планувались. Водночас, за порушення встановленого 

порядку подання даних державних статистичних спостережень відповідно до статті 1863 

Кодексу України про адміністративні правопорушення до адміністративної відповідальності 

притягнуто 9 посадових осіб. Загальна сума стягнених до державного бюджету штрафів 

склала 1,9 тис.грн. 

 

 

 

4. Розвиток інформаційних технологій 

 

Основними напрямами впровадження інформаційних технологій у галузі статистики у 

2017 році були: удосконалення системи збирання форм державних статистичних 

спостережень в електронному вигляді, продовження робіт із переведення ДСС до 

Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ), забезпечення функціонування  

системи електронного документообігу в Головному управлінні статистики, технічного 

супроводу подання респондентами звітності у форматі "Єдиного вікна", удосконалення 

офіційного веб-сайту Головного управління статистики. 

Протягом 2017 року здійснювались заходи щодо ефективного функціонування 

системи електронної звітності, зокрема надавались консультації та роз’яснення респондентам 

щодо порядку та переваг подання звітності у цей спосіб.  Крім того, Головне управління 

статистики брало участь в удосконаленні системи електронного звітування шляхом надання 

пропозицій на державний рівень. Зокрема, у 2017 році було надано 12 пропозицій щодо 

удосконалення порядку приймання та обробки електронних звітів. 
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Подання статистичної звітності 

в електронному вигляді у 2017 році                                                                                         
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Кількість респондентів, які подали 

звітність в електронному вигляді                                                                     

У 2017 році від 5004 респондентів отримано  71,4 тис. електронних звітів.  Порівняно з 

2016 роком кількість респондентів збільшилась на 23,1%, кількість електронних звітів – на 

12,7%.  

Частка респондентів, які подали статистичну звітність в електронному вигляді склала 

32,1% від загальної кількості респондентів, що прозвітували до Головного управління 

статистики в області за формами статистичної звітності. 

У 2017 році в ІССІ, яка забезпечує єдине середовище для збирання, обробки, аналізу та 

зберігання статистичної інформації, на обласному та районному рівнях, здійснювалась  

промислова експлуатація обробки звітності за фф.№4-мтп (місячна), 1-торг (нафтопродукти) 

(місячна), №1-кб (місячна) і №6-сільрада (річна).  Крім того, у 2017 році Головне управління 

статистики взяло участь в тестових випробуваннях обробки даних в ІССІ звітності за 

формами №4-мтп (річна) та №2К-Б (квартальна), за результатами яких надано пропозиції на 

державний рівень.  

Здійснювались роботи щодо оновлення комплексів електронної обробки інформації, 

зокрема протягом 2017 року фахівці Головного управління статистики провели апробацію                

3 комплексів електронної обробки інформації.  

У 2017 році вдосконалено програмне забезпечення «Автоматизована система обліку 

статистичних звітів», зокрема додано сервіс для співставлення причин неподання звітності 

респондентами за різними формами ДСС, інформацію щодо керівника підприємства згідно з 

даними ЄДРПОУ для проведення візуального контролю при реєстрації звіту. 

У 2017 році забезпечено підключення Головного управління статистики до системи 

електронного документообігу органів державної статистики «Megapolis™.Документообіг».    

 

5. Удосконалення та впровадження статистичної методології 

  

Головне управління статистики взяло участь у проведенні апробації звітно-

статистичної документації 4-ох проектів статистичних формулярів та інструкцій щодо їх 

заповнення зі статистики сільського господарства та статистики освіти (по 2 формуляри). 

Апробацію звітно-статистичної документації здійснено за участю 16 підприємств та 

організацій.  

 У 2017 році Головне управління статистики брало участь у роботах, пов’язаних зі 

здійсненням інвентаризації державних статистичних спостережень, які проводитимуться у 

2019 році. До Держстату було надано 7 пропозицій з удосконалення спостережень зі 

статистики праці, сільського господарства та навколишнього середовища. 

У 2017 році відбувався подальший розвиток та вдосконалення Реєстру статистичних 

одиниць (РСО), зокрема  проводилась робота щодо ідентифікації місцевих одиниць на основі 

даних державних статистичних спостережень та актуалізація інформації щодо них у РСО. 

Протягом року актуалізовано дані в РСО щодо 215 місцевих одиниць, які здійснювали 

діяльність на території області.  

(відсотків до загальної кількості 
поданих статистичних звітів) 
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Питома  вага державних службовців з 

освітнім ступенем магістра 

                          (на початок року,відсотків)                                                                 

На виконання Плану-графіку упровадження Методологічних положень з побудови 

місцевих одиниць в РСО, Головним управлінням проведено роботу щодо аналізу фактичної 

адреси підприємств, яка є основою для побудови та формування переліку місцевих одиниць   

в РСО. Під час проведеної роботи опрацьовано інформацію щодо фактичних адрес                          

299 підприємств області.  

Продовжувалось ведення адміністративної складової РСО – ЄДРПОУ. Станом                         

на 1 січня 2018 року в ЄДРПОУ області налічувалось 26,6 тис. юридичних осіб. Протягом 

2017 року в ЄДРПОУ області взято на облік 1626 та знято з обліку 718 юридичних осіб. 

Для забезпечення повноти охоплення респондентів державними статистичними 

спостереженнями постійно проводилась робота щодо актуалізації затверджених Держстатом 

сукупностей звітних одиниць державних статистичних спостережень. Так, у 2017 році на 

державний рівень направлено 103 пропозиції щодо внесення змін до сукупностей звітних 

одиниць за 45 формами. Пропозиції  містили 810 одиниць на довключення до звітування та 

370 одиниць на вилучення.  

В Головному управлінні статистики здійснюється ведення статистичного реєстру 

«АГРО», який є важливим статистичним інструментом для проведення державних 

статистичних спостережень з питань сільського, лісового, рибного господарства та 

мисливства. Станом на 1 листопада 2017 року в реєстрі «АГРО» нараховувалось 736 діючих 

сільськогосподарських підприємств, у тому числі 519 фермерських господарств. 

 

 

ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення  

 

1. Удосконалення  системи  управління  персоналом,   

підготовки  та  навчання  кадрів 

 

Станом на 01 січня 2018 року штатним розписом в органах державної статистики 

області передбачено 217 посад, у тому числі на обласному рівні – 157, на районному 

(міському) рівні – 60 посад. Фактична кількість працівників склала 228 осіб.  

Відповідно до Закону України “Про державну службу” статус  державного  службовця  

мають 169 осіб,  що  становить  74,1%  від фактичної кількості працюючих,  у  тому  числі  

130 – в  обласному  апараті,  39 –  у відділах статистики у районах (містах). Посади  

керівників  обіймають  53  особи, спеціалістів – 116, що становить відповідно 31,4% і 68,6% 

загальної кількості держслужбовців. 

Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців становить 92,9% 

загальної кількості держслужбовців. Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 

84,9%, спеціалістів  – на 96,6%. 

Щодо освітнього рівня персоналу, то вищу освіту ступеня магістра мають 157 осіб 

(92,9% від загальної кількості державних службовців), вищу освіту ступеня молодшого 

бакалавра та бакалавра – 12 осіб (7,1%). Майже 20% або 33 держслужбовці мають дві та 

більше вищих освіти, з них 29 осіб – ступінь 

магістра за спеціальністю “Державна служба”. 

За стажем роботи в Головному управлінні 

статистики державні службовці розподіляються 

наступним чином:  

 працюють в органах державної 

статистики до 5 років – 8,9%; 

 від 5 до 10 років –14,2%;  

 понад 10 років – 76,9 %.  

Стаж роботи понад 20 років мають 66% 
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керівників та 37,9% спеціалістів, що є ознакою стабільності системи органів державної 

статистики. 

За віковим складом у Головному управлінні статистики переважають працівники у віці 

36–45 років (35,5% від загальної кількості державних службовців). Кількість молодих 

працівників віком до 35 років складає 17,2%.   

У 2017 році прийнято 9 працівників, з яких – 1 на посаду державного службовця, 

звільнено 16 осіб, в тому числі з посад державної служби – 12. При цьому, 11 осіб (91,7% 

звільнених) вибули за власним бажанням та угодою сторін, у тому числі 6 – у зв'язку                   

з виходом на пенсію, 1 особа припинила роботу у зв'язку з переведенням до іншої установи. 

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 №889-VIII "Про державну службу", 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 в 2017 році у зв’язку із 

службовою необхідністю в Головному управлінні статистики було проведено 2 конкурси на 

зайняття вакантних посад державної служби. За результатами конкурсів, проведених у 2016-

2017рр., на посади державних службовців прийнято 1  особу та 6 – призначено на вищі 

посади. 

Професійний розвиток працівників забезпечується шляхом їх підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

У 2017 році диплом вищої освіти різного освітньо-кваліфікаційного рівня отримали 4 

державних службовця, 3 державних службовця вступили на навчання до магістратури  Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 

“Публічне управління та адміністрування”. Окрім того, 2 працівники продовжують навчатись 

у магістратурах  Львівського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України та Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу.  

Підвищення кваліфікації здійснювалося шляхом участі у професійних програмах, 

спеціалізованих навчальних курсах, тематичних семінарах, тренінгах, Всеукраїнському 

конкурсі “Кращий державний службовець”. 

Впродовж 2017 року 22 державні службовці (14%) підвищили кваліфікацію з 

отриманням 26 відповідних посвідчень за різними видами програм, 7 державних службовців 

взяли участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”                      

(далі – Конкурс).  

Лауреатом першого туру Конкурсу серед працівників територіальних органів 

державної статистики у номінації “Кращий керівник” визнано Цюпу Надію Іллівну, 

заступника начальника відділу збирання даних вибіркових обстежень населення,  яка зайняла 

друге місце у І турі Конкурсу та одержала відзнаку Державної служби статистики України. 

З  метою  забезпечення можливості фахового підвищення кваліфікації  безпосередньо 

на робочому місці, а також сприяння новим працівникам в адаптаційному періоді протягом 

2017 року в Головному управлінні статистики на робочих місцях до 15 працівників було 

застосовано форму індивідуально спрямованого фахового навчання – наставництво. 

У 2017 році в Головному управлінні статистики 16 студентів пройшли переддипломну 

та виробничу практику. Керівниками практики були призначені керівники структурних та 

відокремлених підрозділів, які забезпечили відповідні умови для проходження практики. Під 

час проходження практики студенти одержали додаткові знання, вміння та навички. 

 

2. Запобігання та протидія корупції 

 

Діяльність Головного управління статистики в Івано-Франківській області у 2017 році 

зосереджувалася на виконанні комплексу завдань і заходів, передбачених Державною 

програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
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(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки, затвердженою постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 № 265, Антикорупційної програми Державної служби 

статистики України на 2017 рік, затвердженої наказом Державної служби статистики України 

від 14.07.2017 № 169, Плану заходів Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області щодо запобігання корупції на 2017 рік, затвердженого наказом Головного управління 

статистики в Івано-Франківскій області від 28.12.2016 №127). 

Відповідно до плану заходів Головного управління статистики щодо запобігання 

корупції для профілактики проявів корупції в органах державної статистики області у рамках 

тематичних постійно діючих семінарів проведено 37 занять з даного питання з керівниками, 

спеціалістами структурних та відокремлених підрозділів, питання щодо запобігання корупції 

розглядались на колегіях Головного управління статистики, працівникам надавалися 

роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства. Також, запобігання 

ризикам вчинення корупційних правопорушень здійснювалося шляхом юридичної 

експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів Головного управління 

статистики.   

В рамках підвищення рівня професійної компетенції відповідальна особа з питань 

запобігання корупції  взяла участь у тематичному короткостроковому семінарі «Застосування 

антикорупційного законодавства  в органах виконавчої влади», який проводився Івано-

Франківським обласним центром перепідготовки  та підвищення кваліфікації працівників  

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 

і організацій, а також у постійно діючих семінарах для працівників юридичних служб 

територіальних органів міністерств, місцевих органів виконавчої влади, державних 

підприємств, установ, організацій, які проводились Головним територіальним управлінням 

юстиції. 

В результаті проведеної роз’яснювальної роботи та надання практичної допомоги 

щодо заповнення декларацій в структурних та відокремлених підрозділах Головного 

управління статистики, всі працюючі державні службовці Головного управління статистики 

та суб’єкти декларування, які звільнились з Головного управління статистики у 2016 році, 

своєчасно задекларували та подали відомості про свої доходи за 2016 рік.  

З метою забезпечення прозорості діяльності Головного  управління статистики                        

з питань запобігання корупції на веб-сайті Головного управління статистики                                              

у розділі «Діяльність Головного управління статистики» під рубрикою «Запобігання                    

проявам корупції» розміщено інформаційні матеріали та аналітичну інформацію                              

щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» 

(http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/KORUP.HTM). 

У результаті проведеної роботи, виконання плану заходів та дотримання 

законодавства про державну службу протягом 2017 року порушень вимог антикорупційного 

законодавства в Головному управлінні статистики не зафіксовано.  

 

3. Результати фінансової діяльності, використання коштів державного бюджету   

 

Діяльність Головного управління статистики  у 2017 році  здійснювалась відповідно до 

Плану державних статистичних спостережень, у межах затверджених кошторисних 

призначень та згідно із затвердженим штатним розписом за такими бюджетними  

програмами: 

 «Керівництво  та  управління  у сфері статистики»; 

  «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та 

інших відомостей під час проведення обстеження  умов  їх  життя». 

http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/KORUP.HTM
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Обсяги видатків державного бюджету у 2017 році для Головного управління  

статистики (з урахуванням змін) були затверджені в сумі 26500,1 тис.грн., в тому числі 

видатки загального фонду склали 25462,5 тис.грн.,  спеціального фонду – 1037,6 тис.грн. 

Співвідношення  видатків  загального  фонду  у  2017  році  складали: 

 оплата  праці  та  нарахування  на  неї  –  95,4%; 

   оплата  енергоносіїв  –  3,6%; 

  плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших  

відомостей  під  час  проведення  обстеження  умов  їх  життя – 0,7%; 

   інші  види  видатків – 0,3%. 

Укладено 351 договір з постачання енергоносіїв та комунальних послуг, закупівлі 

товарів і послуг, виконання ремонтних робіт, надання платних послуг. 

Протягом  року  проводився  моніторинг  ефективності  використання  фінансових 

ресурсів, дотримання кошторисних призначень. Забезпечено в повному обсязі  розрахунки  за  

спожиті  енергоносії  та  комунальні  послуги,  а  також  з  домогосподарствами  за  ведення  

записів  доходів, витрат  та  інших  відомостей  під  час  проведення  обстеження  умов  їх  

життя. 

Станом  на  01.01.2018 року кредиторська  заборгованість  відсутня. 

Звіт про використання коштів державного бюджету Головним управлінням  

статистики у 2017 році (http://www.ifstat.gov.ua/PROU/ZV-2017.HTM) розміщено на веб-сайті 

Головного управління статистики в Івано-Франківській області.  

  

http://www.ifstat.gov.ua/PROU/ZV-2017.HTM

