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Головне управління статистики
Структура Головного управління статистики
 територіальний орган
Державної служби статистики
• начальник Головного управління статистики
України, що в межах наданих Керівництво
• заступники начальника Головного управління
статистики
повноважень здійснює
реалізацію державної
•управління збирання даних статистичних спостережень,
політики у сфері статистики
 є юридичною особою
публічного права і
складовою частиною єдиної
системи органів державної
статистики

Статистичне
виробництво

Місія Головного управління
статистики
забезпечення суспільства всебічною та
об’єктивною статистичною інформацією
щодо економічної, соціальної,
демографічної та екологічної ситуації
в області
Корпоративна
підтримка

взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних
одиниць;
•управління збирання, введення та контролю даних
вибіркових обстежень населення;
•відділ реєстрації цін;
•сектор переписів;
•управління обробки даних економічної статистики;
•управління обробки даних структурної, демографічної та
соціальної статистики;
•відділ обробки даних статистики сільського господарства та
навколишнього середовища;
•управління аналізу даних статистичних спостережень

•сектор планування, координації та моніторингу статистичної
діяльності;
•відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та
громадськістю;
•управління інформаційних технологій;
•управління фінансово-економічного забезпечення,
бухгалтерського обліку та звітності;
•сектор управління персоналом;
•управління адміністративно-господарського забезпечення;
•відділ режимно-секретної роботи;
•головний спеціаліст-юрисконсульт;
•головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення
корупції

Організація і проведення державних
статистичних спостережень
Державні статистичні спостереження (ДСС)
Проведено

67 ДСС

Кількість форм

87

Проведення
державних статистичних
спостережень
2020

67

2019

69

2018

Вибіркові обстеження домогосподарств

87
96
77
103
Кількість проведених ДСС

Обстежено домогосподарств з питань:
умов життя домогосподарств, одиниць
сільськогосподарської діяльності
в сільській місцевості, одиниць
робочої сили, одиниць

Кількість форм ДСС

347
950
3321

Спостереження за змінами цін (тарифів)
Об'єкти торгівлі, надання послуг та ринки,

Частка статистичних звітів,
поданих в електронному вигляді, %
2020
2019
2018

одиниць

425

Найменування товарів (послуг)представників, одиниць

328

Бланки реєстрації цін, тис.шт

3,9

87,4

73,1
61,8

Звітність з використанням
сервісу електронного
звітування «Кабінет
респондента» подано

1231

респондентом

Взаємодія з респондентами
Підготовлено листів
інструктивних та організаційних

оглядових

974

Кількість респондентів,
які взяли участь
в анкетних опитуваннях

728
2020

2019

Проведено нарад

461

807

22
2018

у т.ч. інтернет-наради

3
Проведено заходи
з надання консультативної
допомоги

331

які відвідало
202 респонденти

у тому числі
22 заходи з безпосереднім
відвідуванням респондентів

928

Підготовчі роботи
до Всеукраїнського перепису населення
• уточнено інформацію щодо меж міських
населених пунктів;
• проведено актуалізацію цифрового
картографічного матеріалу 39 міських та
44 великих сільських населених пунктів області;
• перевірено стан адресного господарства в
міській місцевості - обстежено 2964 вулиці
та 90,3 тис. будинків;
• проведено актуалізацію адрес по 721 малому
селу;
• сформовано переліки 86 інституційних
установ та 1981 установи з рухомим складом
населення, визначено кількість мешканців та
місць перебування у них;
• сформовано інформацію щодо наявних
200 садівничих товариств, в яких може
проживати населення.

Прийнято участь
в онлайн-форумі

«Перепис на основі
реєстрів в Україні:
виклики, можливості,
дорога попереду»

Відкритість і доступність статистичної
інформації
Підготовлено
збірники
статистичні
огляди

статистичні
інформації
пресвипуски

бюлетені

40

доповіді

52

експресвипуски

909

183

Взаємодія з користувачами
статистичної інформації

матеріали
у форматі
інформаційної
графіки

641

24

нарад та семінарів

круглих столів
інтернет-конференції

8

3
4

Надано відповідей на запити
156

щодо отримання
статистичної інформації

694

щодо змін
у статистичній методології

43

Офіційний вебсайт Головного управління
статистики відвідало

84,2

Проведено

тис. користувачів

ifgus@ifstat.gov.ua

щодо доступу до публічної
інформації

22

77

Проведено
анкетних опитувань
опрацьовано анкет

19
117

Оприлюднено
78 повідомлень про соціально-

економічне становище області
5,6 тис. публікацій
з актуальних питань

Розвиток людського капіталу
Штатним розписом Головного управління
статистики передбачено

168

(на 01.01.2021 )

посад

Статус державного службовця мають
Чоловіки
15,8%

Стаж роботи, %

118

осіб

Чоловіки
3,7%

керівники

спеціалісти

32,2%

67,8%
Жінки
84,2%

більше
10 років

89,0

5-10 років

6,8

менше
5 років

4,2

Оцінювання результатів
діяльності державних
службовців
Добре

54,5%
Жінки
96,3%

110
осіб

Відмінно

45,5%

дві або більше вищі
освіти мають

22,9%

ступень магістра
(спеціаліста) мають

94,9%

підвищили професійну
компетентність

51,9%

