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 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 потреби суспільства. 

До складу Головного управління статистики входять структурні 
підрозділи (обласний рівень) та відокремлені підрозділи (районний (міський) 
рівень). 

Структура  Головного управління статистики станом на 01 січня              
2019 року: 

 обласний рівень – керівництво, 5 управлінь, 8 відділів,                            
2 самостійні сектори та  3 головні спеціалісти (з питань захисту інформації, 
запобігання та виявлення корупції та юрисконсульт); 

 районний (міський) рівень – 12 відділів статистики. 
 
 

 Напрями діяльності Головного управління статистики 
 
Відповідно до Положення про Головне управління статистики, 

затвердженого наказом Державної служби статистики України від 30.09.2015 
№236 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 
21.08.2017 №216),  та Програми розвитку державної статистики на період до 
2023 року Головне управління статистики здійснювало діяльність за такими 
основними напрямами: 

 модернізація державної статистики; 
 відкритість і доступність статистичної інформації, виробництво 

об’єктивної та неупередженої статистичної інформації, забезпечення рівного 
доступу до неї; 

 зменшення звітного навантаження;  
 розвиток людського капіталу, удосконалення системи навчання 

працівників органів державної статистики.   
 
 



I. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ 
 

1. Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 
 Відповідно до Плану державних статистичних спостережень                               
у 2018 році формування статистичної інформації здійснювалося                                  
за результатами проведення 77 державних статистичних спостережень                           
за 19 розділами статистики та 24 тематиками статистичного виробництва.  

Збирання та  опрацювання  статистичних  даних здійснювалося                      
за 103 формами державної статистичної та фінансової звітності та анкетами 
для проведення спеціально організованих державних статистичних 
спостережень (у 2017 році – за 105).  У 2018 році державну статистичну та 
фінансову звітність подали 15,9 тис. респондентів, з них 8,8 тис. – 
респонденти районного рівня.  
 Усього за 2018 рік Головним управлінням статистики виконано             
889 статистичних робіт (з урахуванням періодичності) на основі отриманих 
від респондентів 264,4 тис. первинних звітів, у тому числі на районному 
(міському) рівні – 101,6 тис. звітів.  

Крім опрацювання первинних звітів, отриманих від респондентів, 
Головним управлінням  статистики проводились вибіркові обстеження 
населення, які дозволяють отримувати інформацію 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 – 950,                    
з економічної активності населення – 2240.  

З метою вивчення цінової ситуації на споживчому ринку області 
проводилося спостереження за змінами цін (тарифів) відповідно до 
споживчого набору, який включав 328 найменувань товарів (послуг)-
представників для подальших розрахунків індексів споживчих цін на 
державному рівні. Збір інформації щодо цін відбувався у трьох містах 
регіону: Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, які відібрані залежно від 
чисельності міського населення, представництва у соціально-економічному і 
географічному положенні, фактору насиченості споживчого ринку товарами 
та послугами.  

Для забезпечення якісного виконання державних статистичних 
спостережень проводилась робота в напрямку координації діяльності 
відокремлених підрозділів. Протягом 2018 року було проведено 34 наради з 
питань державних статистичних спостережень за всіма галузями статистики, 
направлено 87 інструктивних та методологічних, 155 оглядових листів.  

У 2018 році здійснено комплексну експертну оцінку результатів 
діяльності відділів статистики у Надвірнянському та Снятинському 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, Галицькому та Долинському  районах з питань 
статистики цін, торгівлі, послуг, фінансів та праці, промисловості та 
енергетики, сільського господарства та навколишнього середовища, 
демографічної, соціальної та структурної статистики. Здійснено моніторинг 
виконання заходів щодо усунення невідповідностей, виявлених у ході 
проведення комплексної експертної оцінки відділів статистики у 
Тлумацькому, Рожнятівському та Рогатинському районах. 



 
2. Удосконалення статистичної методології 

 

 Головне управління статистики бере активну участь у роботах, 
пов’язаних зі здійсненням інвентаризації державних статистичних 
спостережень, зокрема у 2018 році до Держстату було надано 27 пропозицій 
щодо удосконалення 16 форм звітно-статистичної документації для 
проведення статистичних спостережень у 2020 році, з яких 56% враховано.   
 Відбувається 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                         
2018 року актуалізовано дані в РСО щодо 173 місцевих одиниць, які 
здійснювали діяльність на території області.  

Продовжувалось ведення адміністративної складової РСО – ЄДРПОУ. 
Станом на 1 січня 2018 року в ЄДРПОУ області налічувалось 27,6 тис. 
юридичних осіб. Протягом 2018 року в ЄДРПОУ області взято на облік                     
1354 та знято з обліку 477 юридичних осіб.  

 
3. Розвиток інформаційних технологій 

 
Основними напрямами впровадження інформаційних технологій у 

галузі статистики у 2018 році були: удосконалення системи збирання форм 
державних статистичних спостережень в електронному вигляді, 
використання комплексів електронної обробки інформації, продовження 
робіт із переведення державних статистичних спостережень до Інтегрованої 
системи статистичної інформації (далі – ІССІ), забезпечення функціонування 
системи електронного документообігу, технічного супроводу подання 
респондентами звітності у форматі "Єдиного вікна", удосконалення 
функціональності та змістовного наповнення офіційного веб-сайту 
Головного управління статистики. 

 У 2018 році в ІССІ, яка забезпечує єдине середовище для збирання, 
обробки, аналізу та зберігання статистичної інформації, на обласному та 
районному рівнях здійснювалась обробка звітності за фф.№4-мтп (місячна), 
1-торг (нафтопродукти) (місячна), №1-кб (місячна), 2К-Б (квартальна),                    
№6-сільрада (річна), 4-мтп (річна), 50-сг (річна). Крім того, у 2018 році 
Головним управлінням статистики взято участь в тестових випробуваннях 
обробки даних в ІССІ звітності за формами №1-ІКТ (річна) та №2К-П 
(квартальна), за результатами яких надано пропозиції на державний рівень. 

 Здійснювались роботи щодо оновлення комплексів електронної 
обробки інформації, зокрема протягом 2018 року фахівці Головного 
управління   статистики провели апробацію комплексу електронної обробки 
інформації  за ф.№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки). 

 У 2018 році удосконалено програмне забезпечення «Автоматизована 
система обліку статистичних звітів», зокрема щодо формування листів для 
новозалучених респондентів та вихідних аналітичних таблиць з інформацією 
щодо причин неподання звітності респондентами. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня                    
2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» у 



рамках розвитку системи електронного документообігу органів державної 
статистики (далі – Система) у 2018 році був здійснений перехід на нову 
Систему на базі програмного продукту "Система електронного 
документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis.DocNet" 
комплектації Optimum, що дозволило впровадити безпаперовий 
документообіг з використанням кваліфікованого електронного підпису в 
Головному управлінні статистики.  

Наказом Держстату від 28.12.2018 № 294 Систему введено в 
промислову експлуатацію та затверджено розподіл повноважень 
користувачів Системи. 

Станом на 01.01.2019 робочі місця керівних працівників та діловодів 
структурних підрозділів Головного управління статистики для роботи в 
Системі налаштовані на 32 робочих станціях. Ще на 3 робочих станціях 
налаштовано робочі місця служби діловодства Головного управління 
статистики. Відсоток робочих місць, підключених до Системи,                
складає 25,7%. 

У травні–червні 2018 року проводилися роботи з впровадження в 
Головному управлінні статистики інтернет-мережі від СП ТОВ «Інфоком» із 
застосуванням спеціального обладнання для технічного захисту інформації – 
маршрутизаторів та мережевого екрану «Cisco», з’єднаних з комп’ютерною 
мережею Держстату. 

У 2018 році проводились роботи до підключення Головного управління 
статистики до Єдиної  інформаційно-аналітичної  системи  фінансово-
господарської діяльності органів державної статистики на базі комп’ютерної 
програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS pro».                          

 
II. ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, 

ВИРОБНИЦТВО ОБ’ЄКТИВНОЇ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОЇ 
СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО 

ДОСТУПУ ДО НЕЇ 
 

1. Інформаційно-публікаційна діяльність 
 

Основним джерелом поширення інформації є офіційний веб-сайт 
Головного управління статистики (http://www.ifstat.gov.ua) як важлива 
інформаційна база для усіх категорій користувачів. На цьому інтернет-
ресурсі у вільному доступі за розділами статистики розміщується уся 
статистична інформація, яка готується відповідно до плану державних 
статистичних спостережень, а також анонси щодо випуску статистичних 
продуктів та презентаційні версії підготовлених статистичних збірників, 
методологічні положення щодо організації статистичних спостережень та 
інша корисна інформація для користувачів веб-сайту, зокрема представлено 
річний календар оприлюднення інформації (експрес-випусків, статистичної 
інформації, матеріалів для засобів масової інформації, публікацій, матеріалів 
у вигляді інформаційної графіки тощо) та на головній сторінці – щомісячний 
календар. 

У 2018 році для більшої зручності користувачів проведено ряд заходів 
щодо оновлення дизайну та оптимізації інтерфейсу головної сторінки веб-
сайту.  

http://www.ifstat.gov.ua/


З метою забезпечення гласності та відкритості статистичної інформації, 
вільного доступу до неї користувачів усіх рівнів на веб-сайті розміщувалась 
інформація за всіма галузями та розділами статистики. Упродовж 2018 року 
оприлюднено 850 матеріалів у розділі «Статистична інформація»,                          
185 експрес-випусків, 474 матеріали для засобів масової інформації 
(повідомлення,  прес-випуски  та прес-релізи), 13 бюлетенів, 55 візуальних 
повідомлень у вигляді інформаційної графіки тощо.  

Протягом  2018 року зросла кількість відвідувань офіційного веб-сайту  
(83,4 тис., що на 7,6% вище показника  попереднього року). 

За результатами проведення державних статистичних спостережень у 
2018 році було підготовлено: 

 673 статистичні бюлетені; 
 51 статистичний збірник;  
 5 довідників; 
 25 економічних доповідей; 
 25  статистичних  оглядів,  інформацію в яких представлено як по 

області загалом, так і в розрізі районів та міст обласного значення. 
У Головному управлінні статистики функціонує електронна бібліотека 

статистичних видань, в якій налічується 1100 видань за 2011–2018 роки, 
зокрема 345 статистичних збірників, 426 бюлетенів, 126 доповідей,                    
96 довідників тощо. 

Для більш детального ознайомлення користувачів статистичної 
інформації обласного та районного рівнів з методологією та методикою 
розрахунків статистичних показників, напрямів та можливостей їх 
практичного застосування, використання зведеної інформації, а також 
популяризації статистичних продуктів у 2018 році:  

 проведено 73 наради та семінари, 22  круглі столи та 4 інтернет-
конференції; 

 направлено 115 матеріалів рекламного характеру; 
 підготовлено  каталог статистичних видань  

(http://www.ifstat.gov.ua/KAT/KAT2018/PKAT2018.HTM);  
  надано 866 відповідей на запити щодо отримання статистичної 

інформації та 96 роз’яснень стосовно статистичної методології та організації 
державних статистичних  спостережень. 

Невід’ємною складовою діяльності Головного управління статистики 
є ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів 
державної влади та місцевого самоврядування у рамках виконання робіт з 
опрацювання регіональних програм, прогнозних документів, превентивно-
роз’яснювальної роботи, інших комплексних інформаційно-аналітичних 
матеріалів з питань економічного і соціального розвитку. У 2018 році фахівці 
Головного управління статистики взяли участь у роботі 13 комісій, комітетів, 
робочих груп, створених органами державної влади та місцевого 
самоврядування, забезпечено надання інформації з метою підготовки:  

–  Стратегії розвитку Івано-Франківської області  до 2020 року; 
– Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-

Франківської області на 2019 рік; 
– Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Івано-Франківської області на 2019–2020 роки; 
– Програми зайнятості населення Івано-Франківської області на період 

до 2020 року; 

http://www.ifstat.gov.ua/KAT/KAT2018/PKAT2018.HTM


          –  Стратегії розвитку  міста Івано-Франківська до 2028 року; 
–  Плану заходів щодо виконання повноважень Територіальної угоди на 

2018–2020  роки.  
Результати проведення державних статистичних спостережень 

використовувались для підготовки та інформаційного забезпечення:  
          – Щорічного звіту голови обласної державної адміністрації, який 
готується на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2018 
№ 987; 
          – Щорічної доповіді про становище молоді в області, яка готується на 
виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2016–2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
18.02.2016 № 148; 
          – Моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856; 
          – Моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, 
районів та міст обласного значення для визначення територій депресивними, 
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 235;  
          – Державної Стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з 
її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначених Стратегії і плану заходів на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931;   
          – Моніторингу соціально-економічних показників розвитку гірських 
населених пунктів, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 
23.07.2018 №14298-29-1-18; 

– Оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації 
соціально-економічного розвитку регіонів, районів та міст обласного 
значення, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 
№ 476; 
            – Розрахунків індексу конкурентоспроможності регіонів та індексу 
регіонального людського розвитку, які здійснюються, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1029; 
            – Моніторингу та рейтингової оцінки результатів соціально-
економічного розвитку районів області та міст обласного значення на 
виконання розпорядження Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 24.11.2016 № 794. 

В рамках міжнародного співробітництва у 2018 році продовжено 
реалізацію спільного проекту «Транскордонна база даних індикаторів 
моніторингу процесу сталого розвитку на території міст Бая Маре  (Румунія) 
та Івано-Франківськ», який виконують Асоціація розвитку спільнот «Околиці 
Бая Маре» та громадська організація «Центр регіонального і муніципального 
розвитку–ресурсний центр» за участі Івано-Франківського міськвиконкому і 
Головного управління статистики, а саме надано статистичну інформацію 
для можливості порівняння показників (індикаторів) розвитку міст та їх 
околиць у різних сферах та використання їх для визначення пріоритетів.  
 
2. Співпраця із засобами масової інформації 

 
Органи державної статистики області проводили значну роботу з 

висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах 
масової інформації (далі – ЗМІ) обласного та районного рівнів. Упродовж 



звітного року редакціям обласних і місцевих друкованих та Інтернет-видань 
області регулярно направлялися повідомлення про соціально-економічне 
становище області, а  також  прес-випуски різної тематики. Значна увага 
приділялася підготовці для громадськості прес-випусків у форматі 
інформаційної графіки до святкових та тематичних дат. Впродовж року у 
ЗМІ 99 разів оприлюднено повідомлення «Про економічне і соціальне 
становище області» та 6,8 тис. публікацій з різних актуальних питань. 
Найчастіше інформація з’являлась в Інтернет-виданнях: «Правда-if», 
«Агенція новин Фіrtka.if.ua», «Афіша Прикарпаття», «Galka.if.ua», «Новини 
ІФ», «Український простір». Періодично статистична інформація 
публікувалася в економічно-інформаційному  журналі «Мега». 

Фахівці Головного управління статистики 201 раз виступили на радіо 
та телебаченні, провели 2 публічні заходи за участю ЗМІ, надали  6 інтерв’ю 
та 6  відповідей на інформаційні запити від ЗМІ.  
 
3. Проведення анкетних опитувань користувачів 

 
З метою визначення ступеня задоволення інформаційних потреб 

користувачів, забезпечення їх вільного та рівного доступу до статистичних 
даних, підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності органів 
державної статистики проводяться анкетні опитування. У 2018 році було 
проведено 14 опитувань користувачів, з них – 10 спільно з Держстатом, 
зокрема зі статистики праці, населення, цін, торгівлі, науки, сільського 
господарства. За результатами цих опитувань було отримано й опрацьовано 
193 анкети. Аналіз опитувань свідчить, що в цілому користувачі задоволені 
висвітленням статистичних даних, методологічними поясненнями, які 
викладені в публікаціях, якістю та змістом інформаційного наповнення веб-
сайту, співпрацею з фахівцями 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-
18.HTM). 
 
4. Доступ до публічної інформації   
 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної 
інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» Головним управлінням статистики у 2018 році було надано 
відповіді на 113 запитів (у 2017 році – на 104).  

Звіт  щодо задоволення запитів на інформацію щомісячно розміщується 
на веб-сайті Головного управління статистики 
http://www.ifstat.gov.ua/PUBL_INF/2018/ZVIT_122018.HTM 

 
5. Надання відповідей на звернення громадян 

 
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.  

http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/ANKET-OPUT-KOR-18.HTM
http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/ANKET-OPUT-KOR-18.HTM
http://www.ifstat.gov.ua/PUBL_INF/2018/ZVIT_122018.HTM


Упродовж 2018 року було розглянуто 171 звернення, з яких – 94 надійшли 
безпосередньо в Головне управління статистики, 77 – у підрозділи 
статистики у районах (містах). Поштою надійшло 80 звернень,                                    
91 громадянин  побував на особистих прийомах у керівництва.  

 Найбільш актуальними питаннями, що порушували громадяни у 
зверненнях, були: надання інформації за різними галузями статистики, 
роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, пропозиції удосконалення законодавства 
в галузі державної статистики , 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».  
 

IІI. ЗМЕНШЕННЯ ЗВІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
 

1. Взаємообмін інформаційними ресурсами  
 

 Упродовж 2018 року здійснювався взаємообмін інформаційними 
ресурсами із співвиробниками офіційної статистичної інформації – органами 
державної влади та іншими організаціями на підставі укладених угод. Так, 
протягом 2018 року до Головного управління статистики надходила 
інформація від департаментів соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і 
науки, управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації,  Івано-Франківського обласного центру 
зайнятості та Івано-Франківського відділу служби статистики регіональної 
філії «Львівська залізниця». Зазначена інформація використовувалась для 
розрахунків статистичних показників та при підготовці статистичних 
продуктів. Загалом адміністративні дані, як альтернативне джерело 
інформації, використовуються для проведення більше, ніж 30% державних 
статистичних спостережень. Упродовж 2018 року до Головного управління 
статистики надійшло 82,9 тис. звітів за 79 формами адміністративної 
звітності зі статистики населення, ринку праці, освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту, транспорту, зовнішньої торгівлі товарами, 
правосуддя та злочинності, туризму.  

 
2.  Функціонування системи електронної звітності 
 

Протягом 2018 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, на державний рівень направлено 10 пропозицій щодо 
удосконалення порядку приймання та обробки електронних звітів. Крім того, 
Головним управлінням статистики взято участь в удосконаленні системи 
електронного звітування шляхом тестування розробленого Державною 
службою статистики України нового сервісу для подання статистичної 
звітності в он-лайн режимі – безкоштовного програмного забезпечення 
«Кабінет респондента». Зокрема, за результатами проведеного у липні 2018 
року тестування фахівцями Головного управління статистики на державний 
рівень надано понад 100 зауважень та пропозицій, а у жовтні 2018 року таке 



тестування було проведено за безпосередньої участі пілотної групи 
респондентів (надано 19 пропозицій).   
 У 2018 році від 5755 респондентів отримано 85,1 тис. електронних 
звітів. Порівняно з 2017 роком кількість респондентів збільшилась на 15%, 
кількість електронних звітів – на 19%. Частка респондентів, які подали 
статистичну звітність в електронному вигляді склала 40,7% від загальної 
кількості респондентів, що прозвітували до Головного управління статистики 
в області за формами статистичної звітності. 

Відсоток подання статистичних звітів в електронному вигляді до 
фактичної кількості поданих звітів у 2018 році становив 61,8%.  
 
3. Взаємодія з респондентами 

 
Налагодження та підтримка партнерських взаємовідносин з 

респондентами, як один з пріоритетних напрямів діяльності органів 
державної статистики, здійснюється  на постійній основі шляхом реалізації 
Політики Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та 
постачальниками адміністративних даних. 

З метою визначення звітного навантаження на респондентів у 2018 році 
Головним управлінням статистики взято участь у анкетному опитуванні 
респондентів, яке організовувалося Держстатом, за 8 формами державних 
статистичних спостережень. Структурними та відокремленими підрозділами 
Головного управління статистики отримано від респондентів та опрацьовано                         
76 анкет.  

З метою вивчення думки респондентів щодо взаємодії з органами 
державної статистики, організації приймання звітності, зокрема в 
електронному вигляді, Головним управлінням статистики у 2018 році 
проведено 6 анкетних опитувань. 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 928 анкет, у т.ч. 652 – 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-2018.HTM. 

У Головному управлінні статистики, як на обласному, так і на 
районному рівнях, збір та реєстрація статистичної та фінансової звітності від 
респондентів відбувається за принципом «Єдиного вікна», організація роботи 
якого здійснюється згідно з Регламентом збирання форм державної 
статистичної та фінансової звітності за принципом Єдиного вікна.  

З метою інформування респондентів на веб-сайті Головного управління 
функціонує розділ «Для респондентів», де розміщується звітно-статистична 
документація, календар подання форм державних статистичних 
спостережень та фінансової звітності, інформація щодо змін в методології 
складання статистичної звітності, функціонують сервіси щодо подання 
звітності в електронному вигляді, для визначення кодів за КВЕД, надання 
консультативної підтримки. Підтримується робота спеціального сервісу, в 
якому реалізовано можливість отримання респондентами актуальної 
інформації у вигляді довідки із зазначенням переліку форм звітності, термінів 

http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/ANKET_OPYT-2018.HTM


та періодичності їх подання, подано посилання на бланки форм, інструкції та 
роз’яснення щодо їх заповнення. За 2018 рік 8,3 тис. респондентами 
сформовано 40 тис. довідок, у т.ч. 3,5 тис. респондентами районного рівня 
сформовано 15,3 тис. довідок.  

Для встановлення партнерських відносин із респондентами та 
забезпечення достовірності первинних статистичних даних у 2018 році 
проведено 254 інструктивні наради (у т.ч. 227 – з питань запровадження 
нових або внесення змін до чинних державних статистичних спостережень), 
в яких взяли участь 4 тис. респондентів, 548 заходів щодо надання 
консультаційної допомоги (роз’яснень). Респондентам підготовлено та 
надіслано 2630 листів, з них 770 – повідомлень про участь у державних 
статистичних спостереженнях, 472 – інструктивних та методологічних листів 
з питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних 
статистичних спостережень, 24 – відповіді на запити респондентів щодо 
участі у державних статистичних спостереженнях, використання 
статистичних класифікацій, складання форм державних статистичних 
спостережень, 1364 – оглядових листів, у тому числі 1275 листів, які містять 
інформацію зворотного зв’язку.  
 

IV. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ,                           
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ 
 

1. Кадровий склад державних службовців та освітній рівень персоналу 
 

Станом на 01 січня 2019 року штатним розписом Головного управління 
статистики в Івано-Франківській області передбачено 219 посад, у тому числі 
на обласному рівні – 157 посад, на районному – 62 посади. Фактична 
кількість працівників склала 224 особи.  

Статус  державного  службовця  мають 169 осіб,  що  становить  75,4%  
від загальної  кількості працівників,  у  тому  числі  129 – в  обласному  
апараті,  40 – у відокремлених підрозділах. Посади  керівників  обіймають   
54  особи, спеціалістів – 115, що складає відповідно 32% і 68% загальної 
кількості державних службовців.  

Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців, 
становить 92,9% загальної кількості держслужбовців. Посади керівників 
різних рівнів зайняті жінками на 85,2%, спеціалістів  – на 96,5%. 

Традиційно високим є освітній рівень персоналу Головного управління 
статистики. Вищу освіту ступеня магістра мають 159 осіб (94,1% загальної 
кількості державних службовців, що на 1,2 відсоткового пункту більше 
порівняно з даними на 01.01.2018). Вищу освіту ступеня молодшого 
бакалавра та бакалавра мають 10 осіб.  

Також 32 державних службовці Головного управління статистики 
(18,9% їх загальної чисельності) мають дві або більше вищі освіти, з них                   
28 мають ступінь магістра державного управління. 

За стажем роботи державні службовці Головного управління статистики 
розподіляються наступним чином: 

 працюють в органах державної статистики до 5 років – 9,5%; 
 від 5 до 10 років –  11,8%; 
 понад 10 років – 78,7%. 



Стаж роботи понад 20 років в системі мають 64,8% керівників та 37,4% 
спеціалістів.  

За віковим складом у Головному управлінні статистики переважають 
державні службовці у віці  від 46 до 55 років (35,5% від загальної кількості 
державних службовців). Питома вага кількості молодих працівників віком              
до 35 років складає 17,8%. 

Прийом на роботу нових працівників до органів державної статистики в 
області протягом 2018 року здійснювався в установленному законодавством 
порядку. Усього на посади державних службовців було призначено 3 особи, 
із яких одну – на конкурсній основі. 

Звільнено з посад впродовж 2018 року 6 державних службовців, з них    
один обіймав посаду керівника, 5 – спеціалістів.  Усі державні службовці 
вибули за власним бажанням або угодою сторін, у тому числі 2 – у зв’язку з 
виходом на пенсію. 

Таким чином, плинність кадрів у 2018 році в цілому серед державних 
службовців становить 3,6%, що у порівнянні з попереднім роком менше                                          
на  2,7 в.п. У категорії керівників цей показник складає 1,9%, у категорії 
спеціалістів – 4,3%.  

За результатами щорічного оцінювання 66 державних службовців 
Головного управління статистики (45,8% загальної кількості, результати 
оцінювання яких затверджено) одержали оцінку «відмінно»,  78 державних 
службовців (54,2%)  –  «позитивно». Серед державних службовців, які одержали 
оцінку «відмінно», 36 державних службовців категорії «Б», 30 – категорії «В».    
 

2. Підготовка та навчання кадрів 
 

Професійне навчання працівників забезпечується шляхом їх підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

У 2018 році один державний службовець вступив на навчання до 
магістратури за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», 
один – отримав ступінь магістра державного управління. Окрім того, 
продовжували навчання у магістратурах 4 державні службовці, які вступили 
на навчання у попередніх роках. 

Головним видом підвищення рівня професійної компетентності 
працівників Головного управління статистики є підвищення кваліфікації, яке 
здійснювалось шляхом їх участі у професійних програмах, спеціалізованих 
навчальних курсах, тематичних семінарах (постійно діючих та 
короткотермінових, зокрема тренінгах). Упродовж 2018 році пройшли 
підвищення кваліфікації з видачею відповідних документів за різними 
видами програм 44 працівники Головного управління статистики, частина з 
них – неодноразово. Цей показник вдвічі більший, ніж у 2017 році. Крім того, 
державні службовці органів державної статистики області взяли участь                        
у  І етапі І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 
службовець», а саме – 2 державні службовці категорії «Б» і 3 –  категорії «В».  

Окрім професійного навчання, в Головному управлінні статистики 
застосовується окрема форма індивідуально спрямованого фахового 
навчання – наставництво. Відповідно до Положення про наставництво в 
органах державної статистики, затвердженого наказом Держстату                           
від 30.12.2015 № 376, протягом звітного року 17 працівників пройшли 
навчання на робочих місцях під керівництвом наставників, з них 47,1% від 



загальної кількості – це новопризначені працівники. Всі працівники, вперше 
призначені на посади в органи державної статистики області, успішно 
опанували вступний навчальний курс для нових працівників Головного 
управління статистики в Івано-Франківській області, який актуалізовано 
впродовж 2018 року відповідно до законодавчих, нормативних та інших змін 
у сфері статистики. 

Упродовж 2018 році в Головному управлінні статистики 3 студентів 
пройшли переддипломну та виробничу практику.  
 
3. Соціальний діалог 

 
Протягом 2018 року, відповідно до законів України «Про колективні 

договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», регулювання трудових, соціально-
економічних відносин між соціальними партнерами відбувалося на 
належному рівні, з урахуванням положень Колективного договору між 
адміністрацією та Первинною профспілковою організацією Головного 
управління статистики. 
 31 жовтня 2018 року начальник Головного управління статистики в 
області, в рамках соціального партнерства, брала участь у роботі звітно-
виборчої конференції Профспілки первинної профспілкової організації 
Головного управління статистики в Івано-Франківській області. На 
конференції представлено звіт про роботу профспілкового комітету 
Профспілки первинної профспілкової організації Головного управління 
статистики в Івано-Франківській області за 2017-2018 роки, та обрано голову.  
 19 грудня 2018 року голова профспілкового комітету Первинної 
профспілкової організації Головного управління статистики в Івано-
Франківській  області в рамках соціального партнерства брала участь у 
роботі звітно-виборчого з'їзду Всеукраїнської професійної спілки працівників 
органів державної статистики, на якому було затверджено програму 
профспілкового руху "Ми колектив, який має традиції, береже та примножує 
їх"  на  2019–2023  роки. 
      У рамках цієї програми ухвалено спільне рішення про створення 
галузевого музею статистики з регіональними філіалами. Однією з 
центральних експозицій музею була виставка вишитих рушників від регіонів 
України під гаслом "Єдина родина". Первинна профспілкова організація 
Головного управління статистики в Івано-Франківській  області представлена  
рушником  "Івано-Франківщина". 

 
V. ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СТАТИСТИКИ 
 

1. Результати фінансової діяльності та управління об’єктами державної 
власності  

 
Діяльність Головного управління статистики у 2018 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». 

Обсяги видатків державного бюджету у 2018 році для Головного 
управління  статистики (з урахуванням змін) були затверджені в сумі  
37307,7 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду склали 36081,0 
тис.грн.,  спеціального фонду – 1226,7 тис.грн. 

Співвідношення видатків загального фонду у 2018 році: 
 оплата праці та нарахування на неї – 96,0%; 
 оплата енергоносіїв – 2,9%; 
 плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та 

інших відомостей під час  проведення  обстеження  умов  їх  життя – 0,5%; 
 інші  види  видатків – 0,6%. 

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  01.01.2019 року дебіторська та кредиторська  
заборгованості  по загальному фонду державного бюджету відсутні. 

На балансі Головного управління статистики станом на 01.01.2019 
обліковується 19 об’єктів нерухомого майна загальною площею 12541,7 м2. 

Звіт про використання коштів державного бюджету у 2018 році 
розміщено на веб-сайті Головного управління статистики в Івано-
Франківській області у розділі «Діяльність Головного управління 
статистики»  http://www.ifstat.gov.ua/PROU/2019/Zvit.pdf 
  
2. Запобігання та протидія корупції 
 

Протягом 2018 року в органах державної статистики області вживалися 
заходи, спрямовані на запобігання  та виявлення корупції, забезпечення 
дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».  

У рамках тематичних постійно діючих семінарів та занять з 
підвищення кваліфікації  проведено   33 навчання з керівниками, 
спеціалістами структурних та відокремлених підрозділів, питання щодо 
запобігання корупції розглядались на засіданнях колегії Головного 
управління статистики, працівникам надавалися роз’яснення щодо 
застосування антикорупційного законодавства. Запобігання ризикам 
вчинення корупційних правопорушень здійснювалося шляхом юридичної 
експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів Головного 
управління статистики.  

У 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 2017 році, своєчасно 
задекларували та подали відомості про свої доходи за 2017 рік.  

На офіційному веб-сайті Головного управління статистики у розділі 
«Діяльність Головного управління статистики» наповнювалась та 

http://www.ifstat.gov.ua/PROU/2019/Zvit.pdf


оновлювалась рубрика «Запобігання проявам корупції» 
http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/KORUP.HTM 

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

