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Про Головне управління статистики 

в Івано-Франківській області 
 

Відповідно до Положення про Головне управління статистики в Івано-

Франківській області (далі – Головне управління статистики), затвердженого 

наказом Державної служби статистики України 30.09.2015 № 236  (у 

редакції наказу Державної служби статистики України вiд 02.01.2020 №10) 

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 області. 

Головне управління статистики є юридичною особою публічного права і 

складовою частиною єдиної системи органів державної статистики. 

Місією Головного управління статистики є участь у реалізації державної 

політики у сфері статистики з метою забезпечення держави і суспільства 

всебічною та об’єктивною статистичною інформацією щодо економічної, 

соціальної, демографічної та екологічної ситуації в області. 

Головне управління статистики відповідно до процесно-орієнтованої 

моделі статистичного виробництва забезпечує збір, оброблення та 

оприлюднення  статистичної інформації. 

Головне управління статистики здійснює свою діяльність відповідно до 

Опису національної моделі діяльності органів державної статистики, 

розробленого Держстатом на основі Типової моделі діяльності статистичної 

організації (GAMSO), за такими напрямами: 

1. Стратегічне керівництво  

2. Розвиток можливостей  

3. Корпоративна підтримка  

4. Виробництво.  

Усі заходи, передбачені Планом державних статистичних спостережень, 

технологічною програмою державних статистичних спостережень Головного 

управління статистики на 2021 рік виконано, забезпечено якісне функціонування 

усіх процесів статистичного виробництва. 

 

І. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ 

 

1. Організація, проведення та вдосконалення державних 

статистичних спостережень  
 

Органи державної статистики проводять державні статистичні 

спостереження (далі – ДСС) відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів 

України Плану ДСС.  
У 2021 році відповідно до Плану ДСС Головним управлінням статистики 

проведено 61 ДСС (у 2020 році – 66 ДСС) за різною статистичною тематикою. 
Інформація збиралась за 90 формами ДСС (у 2020 році – за 96 формами).  
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З метою вдосконалення ДСС, запровадження кращих світових практик та 
міжнародних стандартів Головне управління статистики залучалося до робіт, 
пов’язаних зі здійсненням інвентаризації ДСС, зокрема у 2021 році до 
Держстату було надано 19 пропозицій щодо удосконалення 13 форм звітно-
статистичної документації для проведення ДСС у 2023 році. 

Для можливості запровадження сучасних технологій і джерел інформації 
(використання супутникових даних) для визначення розмірів і структури 
сільськогосподарських угідь, посівних площ сільськогосподарських культур у 
межах проведення ДСС «Площі, валові збори та врожайність сільсько-
господарських культур» Головним управлінням статистики взято участь  у 
заходах, які проводились Держстатом спільно з Інститутом космічних 
досліджень Національної академії наук України та Державним космічним 
агентством.  

З метою удосконалення системи електронного звітування Головним 
управлінням статистики на державний рівень направлялися пропозиції щодо 
програмної реалізації форм статистичної та фінансової звітності та 
зауваження, що виникали під час приймання та обробки електронних звітів. 
У 2021 році на державний рівень направлено 33 пропозиції щодо 
удосконалення роботи програмно-апаратного комплексу автоматизованої 
системи збору даних статистичної звітності «Кабінет респондента» та 
підсистеми електронної звітності інформаційно-телекомунікаційної системи 
органів Держстату. 

Відбувається подальший розвиток та вдосконалення Реєстру 
статистичних одиниць (далі – РСО), зокрема проводилась робота щодо 
ідентифікації місцевих одиниць на основі даних ДСС та актуалізація 
інформації щодо них у РСО. Протягом 2021 року актуалізовано дані в РСО 
щодо  108 місцевих одиниць, які здійснювали діяльність на території області.  

Продовжувалось ведення адміністративної складової РСО – ЄДРПОУ. 
Станом на 1 січня 2022 року в ЄДРПОУ області налічувалось 30,2 тис. 
юридичних осіб. Протягом 2021 року в ЄДРПОУ області взято на облік 1339 
та знято з обліку 619 юридичних осіб. 

У 2021 році Головним управлінням статистики забезпечено 
використання  в діяльності розробленого Міністерством розвитку громад та 
територій Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та 
територій територіальних громад (КАТОТГ), який відповідає новому 
адміністративно-територіальному устрою в Україні.  

  
2. Регламентування основної діяльності  

 
З метою забезпечення своєчасного та якісного виконання Плану ДСС 

на 2021 рік та технологічної програми ДСС на 2021 рік Головним 
управлінням статистики було сформовано технологічну програму ДСС 
Головного управління статистики на 2021 рік з використанням 
Автоматизованої системи ведення технологічної програми ДСС. 
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Крім того, з метою ефективної організації роботи та якісного                   

виконання поставлених завдань у 2021 році в Головному управлінні  
статистики    

розроблено та затверджено: 
– Політику управління персоналом Головного управління статистики; 
– Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальну за 

організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в 
Головному управлінні статистики; 

– План заходів щодо залучення респондентів до системи електронної 
звітності на 2021 рік; 

– План заходів щодо підготовки статистичних продуктів  з 
врахуванням вимог брендбуку органів державної статистики; 

– систему моніторингу виконання та перегляду завдань і ключових 
показників результативності, ефективності та якості службової діяльності 
державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б»      
та «В»; 

 
удосконалено та затверджено: 
– Регламент Головного управління статистики;  
– Положення про облікову політику Головного управління статистики; 
– Правила пропускного режиму; 
– Правила внутрішньооб’єктового режиму; 
– Інструкцію по охороні будівлі та території Головного управління 

статистики та організації пропускного режиму; 
– Календарний план з проведення підготовчих робіт до Всеукраїнського 

перепису населення; 
– План організаційно-технічних заходів щодо захисту інформації в 

Головному управлінні статистики; 
– План заходів щодо запобігання корупції; 
– План підвищення професійної компетентності працівників Головного 

управління статистики; 
– План заходів з енергозбереження  із забезпеченням  зменшення витрат 

на оплату енергоносіїв Головного управління статистики. 
 
3. Розвиток інформаційних технологій 

 
У 2021 році виконувались роботи із забезпечення функціонування 

інформаційно-телекомунікаційної системи Головного управління статистики, 
зокрема забезпечено здійснення заходів із захисту інформаційних ресурсів 
Головного управління статистики від знищення, пошкодження, блокування, 
витоку, несанкціонованого доступу, ураження вірусами тощо. З цією метою 
розроблено та забезпечено виконання Плану організаційно-технічних заходів 
щодо захисту інформації в Головному управлінні статистики. 
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Забезпечено функціонування комп’ютерного та серверного обладнання, 

антивірусного та антиспамового захисту робочих станцій та серверів в 
інформаційно-телекомунікаційній системі Головного управління статистики 
(далі – ІТС ГУС), здійснювалися роботи щодо включення робочих станцій 
користувачів в домени відповідно до структури ІТС ГУС та налаштування 
прав і доступів користувачів.  

Здійснено заходи із забезпечення безперебійного функціонування та 
системного адміністрування інтернет-вузла, системи електронної пошти, 
локальних комп’ютерних мереж. 

Забезпечено функціонування та технічне обслуговування систем 
відеоспостереження та звукового оповіщення Головного управління 
статистики, телефонної мережі та обладнання міні-АТС. 

Забезпечено активну участь у роботах щодо переведення ДСС до 
Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ),   яка забезпечує 
єдине середовище для збирання, обробки, аналізу та зберігання статистичної 
інформації. У цьому середовищі у 2021 році здійснювалась обробка звітності 
за 34 статистичними формами (у 2020 році – за 28 формами). Здійснювались 
роботи щодо оновлення комплексів електронної обробки інформації, зокрема 
протягом 2021 року фахівцями Головного управління статистики проведено 
апробацію комплексу електронної обробки інформації за формою №2-ферм 
(річна).  

У 2021 році удосконалено програмне забезпечення «Автоматизована 
система обліку статистичних звітів», зокрема щодо внесення змін до 
алгоритму визначення періодів звітування, активно використовувалося 
створене фахівцями Головного управління статистики програмне 
забезпечення для масового автоматичного відправлення листів 
респондентам.  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня   2018 
року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» у 2021 
році в Головному управлінні статистики продовжувалися роботи щодо 
розвитку системи електронного документообігу органів державної 
статистики (далі – СЕД ОДС). Станом на 01.01.2022 робочі місця 
користувачів СЕД ОДС Головного управління статистики налаштовані на 88 
робочих станціях.  

Забезпечено інтеграцію СЕД ОДС Головного управління статистики з 
системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ).  

Для забезпечення єдиного обліку господарських та фінансових 
операцій виконувалася робота в Єдиній інформаційно-аналітичній системі 
фінансово-господарської діяльності органів державної статистики. Для 
подання фінансової та бюджетної звітності до органів Державного 
казначейства використовувався особистий електронний кабінет в 
автоматизованій системі  «Є-Звітність». 

Організовано використання кваліфікованих електронних довірчих 
послуг працівниками Головного управління статистики відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
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ІІ. ВЗАЄМОДІЯ З КОРИСТУВАЧАМИ ТА РЕСПОНДЕНТАМИ 
 

1. Взаємообмін інформаційними ресурсами 
 
Упродовж 2021 року здійснювався взаємообмін інформаційними 

ресурсами із співвиробниками офіційної статистичної інформації та іншими 
органами державного управління на підставі укладених угод.  

У рамках виконання Угоди щодо взаємообміну інформаційними 
ресурсами між Державною службою статистики України та Івано-
Франківською обласною державною адміністрацією упродовж 2021 року 
надходили адміністративні дані щодо закладів охорони здоров’я, установ з 
рухомим складом населення та інституційних установ, природоохоронних 
заходів та стану автомобільних доріг. 

За дорученням Держстату наприкінці 2021 року Головним управлінням 
статистики проведено підготовчі роботи для підписання нової Угоди щодо 
взаємообміну інформаційними ресурсами між Державною службою 
статистики та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією.  

Для формування інформації та підготовки статистичних продуктів зі 
статистики населення, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту, правосуддя та злочинності, транспорту Головним управлінням 
статистики отримано дані за 74  формами  адміністративної звітності, які 
надходили від Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-
Франківської обласної прокуратури, територіального управління Державної 
судової адміністрації України в Івано-Франківській області, Івано-
Франківського відділу служби статистики регіональної філії «Львівська 
залізниця». Крім того, використовувалась інформація, отримана Держстатом 
з адміністративних джерел, з питань статистики освіти, соціального захисту, 
транспорту. 

Для формування інформаційної бази статистики населення та міграції з 
адміністративних джерел отримано та опрацьовано 79,4 тис. актів цивільного 
стану та відомостей щодо зміни реєстрації місця проживання (у 2020 році –         
72,8 тис.). 

Зазначена інформація використовувалася при підготовці статистичних 
продуктів. 

 
2. Звітне навантаження 

 
Усього за 2021 рік Головним управлінням статистики отримано                

від 12,1 тис. респондентів та опрацьовано 242 тис. первинних звітів                                         
(у 2020 році – 13,3 тис. респондентів та 232,5 тис. первинних звітів 
відповідно).  

У 2021 році респонденти мали змогу звітувати в електронному вигляді 
за 87 із 99 форм ДСС, що становить 87,9% від загальної кількості форм, які 
подавалися респондентами.  
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Приймання фінансової звітності в електронному вигляді здійснювалося 

за допомогою автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної 
звітності», яка дає можливість респондентам одночасно звітувати до органів 
державної статистики та Державної податкової служби України. 

Загальна кількість респондентів, які подавали у 2021 році до Головного 
управління статистики фінансову та статистичну звітність в електронному 
вигляді, становила 9,2 тис, що на 15% більше, ніж роком раніше. 

У 2021 році від 5,7 тис. респондентів отримано 78,7 тис. електронних 
статистичних звітів. Частка статистичних звітів, поданих респондентами                          
в електронному вигляді у 2021 році, становила 93,4% від загальної кількості 
статистичних звітів, що були подані до Головного управління статистики                            
(у 2020 році – 87,4%). 

На виконання Програми розвитку державної статистики до 2023 року, 
якою передбачено збільшення кількості респондентів, які подають ДСС в 
електронному вигляді, Головним управлінням статистики забезпечено 
отримання за 2021 рік статистичної звітності в електронному вигляді від 82% 
респондентів, які фактично прозвітували  (за 2020 рік – від 70% 
респондентів). 

З метою отримання інформації, необхідної для макроекономічних 
розрахунків всебічного аналізу рівня життя населення, комплексної оцінки 
стану ринку праці та розрахунків основних показників у галузі сільського 
господарства, Головним управлінням статистики проводились вибіркові 
обстеження населення (домогосподарств): обстеження умов життя 
домогосподарств, обстеження робочої сили та обстеження сільсько-
господарської діяльності населення у сільській місцевості, а також модульні 
обстеження щодо самооцінки доходів домогосподарства, доступу 
домогосподарств до інформаційно-комунікаційних  технологій, стану 
здоров’я членів домогосподарства, доступу домогосподарства до окремих 
товарів та послуг. Крім того, у 2021 році вперше проводилося опитування 
членів домогосподарств щодо трудової діяльності волонтерів як модуля до 
обстеження робочої сили. 

Загалом у 2021 році опрацьовано 42 тис. запитальників та анкет за 
результатами проведення спеціально організованих вибіркових та модульних 
обстежень населення (домогосподарств) (у 2020 році – 39,4 тис.). 

З метою вивчення цінової ситуації на споживчому ринку області 
працівниками Головного управління статистики проводилося спостереження 
за змінами цін (тарифів) відповідно до споживчого набору, який включає                         
328 найменувань товарів (послуг)-представників, для подальших розрахунків 
індексів споживчих цін на державному рівні. Усього у 2021 році опрацьовано 
3,9 тис. бланків реєстрації цін (тарифів) на споживчі товари (послуги). 

          
3. Сервіс електронного звітування «Кабінет респондента» 

 
У 2021 році респондентами активно використовувався розроблений 

Держстатом сервіс електронного звітування «Кабінет респондента», який  
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дозволяв респондентам безоплатно звітувати в онлайн-режимі до органів 
державної статистики за 76 формами ДСС.  

Станом на кінець 2021 року за допомогою сервісу електронного 
звітування «Кабінет респондента» від 1553 респондентів області                            
(27,4% від загальної кількості респондентів, що подавали статистичну 
звітність в електронному вигляді) отримано 11,1 тис. електронних 
статистичних звітів (13,2% від загальної кількості поданих статистичних 
звітів). Кількість респондентів, які використовували сервіс, зросла за рік на 
26,2%, кількість поданих ними статистичних звітів – на 15,1%. 

У 2021 році з використанням сервісу електронного звітування «Кабінет 
респондента» проведено тестування проєктів 4 нових форм державних 
статистичних спостережень, а також проєктів удосконаленого інструментарію              
3 форм. До тестування залучено 32 респонденти, за результатами проведеної 
роботи на державний рівень направлено 11 пропозицій. 

Крім того, у 2021 році з використанням даного сервісу проведено 
тестування шаблонів 3 форм електронної звітності. 

 У 2021 році забезпечено функціонування модуля «Введення звітів» 
Адміністративної частини сервісу електронного звітування «Кабінет 
респондента», який надає можливість введення звітів за 76 формами ДСС, які 
надійшли від респондентів до органів державної статистики на паперових 
носіях.   

 
4. 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 інформування респондентів на вебсайті Головного управління 
статистики функціонує розділ «Для респондентів», де розміщується звітно-
статистична документація, календар подання форм статистичної та 
фінансової звітності, інформація щодо змін в методології складання 
статистичної звітності, діють сервіси щодо подання звітності в електронному 
вигляді, для визначення кодів за КВЕД, отримання довідки щодо переліку 
форм звітності, за якими респондента залучено до звітування.  

Для встановлення партнерських відносин із респондентами та 
забезпечення достовірності первинних статистичних даних у 2021 році на 
вебсайті Головного управління статистики в рубриці «Інтернет-наради з 
респондентами державних статистичних спостережень» розміщувались  
матеріали нарад у форматі інформаційної графіки щодо змін у методології 
ДСС, порядку складання та подання державної статистичної звітності. 
Забезпечено можливість респондентам задати свої запитання за темою 
наради та отримати  відповіді фахівців Головного управління статистики. 
Протягом 2021 року проведено 26 інструктивних нарад, які відвідали 3,4 тис. 
респондентів.  

http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/NARADA_GUS/NARADY-GUS.HTM
http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/NARADA_GUS/NARADY-GUS.HTM
http://www.ifstat.gov.ua/RIZN/NARADA_GUS/NARADY-GUS.HTM


 

                                                          Звіт про результати діяльності Головного управління статистики    
                                                                                                       в Івано-Франківській області за 2021 рік 10 

 

 
З метою оперативного інформування респондентів створено вайбер-

спільноту «Франківськстат респондентам».   
У 2021 році для респондентів проведено 590 заходів щодо надання 

консультаційної допомоги (роз’яснень), підготовлено 16,4 тис. листів,                     
з них 15,6 тис. повідомлень (нагадувань, відповідей) про участь у ДСС,                     
151 інструктивний та методологічний лист з питань запровадження нових або 
внесення змін до чинних ДСС, 604  оглядових листи.  

З метою визначення звітного навантаження на респондентів у 2021 році 
Головним управлінням статистики взято участь в анкетному опитуванні 
респондентів, яке організовувалося Держстатом, за 29 формами державних 
статистичних спостережень. Фахівцями Головного управління статистики 
отримано від респондентів та опрацьовано  264 анкети.  

Для  вивчення думки респондентів щодо взаємодії з органами 
державної статистики, організації приймання звітності, зокрема в 
електронному вигляді,   зручності статистичного інструментарію у 2021 році 
проведено 3 анкетні опитування, отримано та опрацьовано 293 анкети. 
Результати опитувань розміщено на вебсайті Головного управління 
статистики у розділі «Анкетні опитування». 

Здійснено заходи для посилення взаємодії з територіальними 
громадами, зокрема налагоджено зворотний зв’язок з відповідальними за 
складання та подання звітності особами, розроблено методичний посібник 
«Взаємодія органів державної статистики та органів місцевого 
самоврядування», який направлено територіальним громадам та розміщено 
на вебсайті Головного управління статистики.   

 
 

5. Проведення підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення  
 
На виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис 

населення» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 
року №1542-р «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису 
населення» Головним управлінням статистики у 2021 році здійснено 
комплекс підготовчих робіт до проведення Всеукраїнського перепису 
населення: 

– уточнено інформацію щодо затверджених в установленому порядку 
меж міських населених пунктів;  

– проведено актуалізацію цифрового картографічного матеріалу 
міських населених пунктів області. Матеріали опрацьовувались на основі 
даних з Публічної кадастрової карти України, інтернет-ресурсу Google maps 
та за результатами безпосередніх відвідувань працівниками Головного 
управління статистики населених пунктів. За результатами проведеної 
роботи на державний рівень подано 759 заявок щодо внесення виправлень в 
картографічний матеріал;  
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– проведено перевірку стану адресного господарства м.Івано-

Франківська, зокрема, уточнено адреси будинків, введених в експлуатацію за 
даними адміністративної звітності «Основні показники щодо початку та 
завершення будівництва»; 

– отримано інформацію від 62 територіальних громад області щодо 
кількості житлових будинків, житлових приміщень в інших будівлях та                      
щодо операторів мобільного зв’язку, які забезпечують покриття у населених 
пунктах територіальних громад;     

– сформовано та уточнено переліки 93 інституційних установ та                           
2112 установ з рухомим складом населення;  

– визначено місцезнаходження 326 дрібних поселень службового 
призначення, які пов’язані з обслуговуванням, наглядом та експлуатацією 
залізничних шляхів сполучення, лісових масивів, метеорологічних станцій, 
геологічних організацій тощо; 

– сформовано інформацію щодо наявних на території області                               
207 садівничих товариств, в яких може проживати населення; 

– надано пропозиції Держстату до концепту «Друзі Всеукраїнського 
перепису населення – 2023».  

 
6. Відкритість і доступність статистичної інформації   

 
Основним джерелом поширення інформації є офіційний вебсайт 

Головного управління статистики (https://www.ifstat.gov.ua), який є важливою 
інформаційною базою для різних категорій користувачів, засобів масової 
інформації та респондентів. На даному інтернет ресурсі у вільному доступі 
розміщується статистична інформація та публікації, які підготовлені 
відповідно до Плану ДСС. 

Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації                            
в області у 2021 році Головне управління статистики підготувало та 
оприлюднило на вебсайті: 

712 матеріалів у розділі «Статистична інформація»; 
134 експрес-випуски; 
176 прес-випусків; 
17 бюлетенів. 
З метою покращення доступності статистичної інформації шляхом її 

графічного подання на вебсайті Головного управління статистики 
удосконалено розділ «Інфографіка», в якому оприлюднено  53 матеріали.  

Протягом 2021 року зафіксовано 73,5 тис. відвідувань офіційного 
вебсайту. 

 
Поширення інформації 
Для забезпечення потреб користувачів статистичної інформації 

Головним управлінням статистики у 2021 році було підготовлено: 
412 статистичних бюлетенів; 
33 статистичні збірники; 
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4 довідники; 
6 буклетів; 
24 економічні доповіді; 
19 статистичних оглядів. 
Для забезпечення єдиного стилю та впізнаваності  статистичних 

продуктів Головного управління статистики у 2021 році започатковано 
використання елементів брендбуку органів державної статистики, розпочато 
створення відеопрезентацій статистичних збірників.  

З метою відзначення 30-ї річниці незалежності України підготовлено 
відеоролик «Прикарпаття за роки незалежності», який оприлюднено на 
вебсайті Головного управління статистики. 

У рамках моніторингу гендерної рівності на вебсайті Головного 
управління статистики створено рубрику «Жінки та чоловіки» за посиланням 
на  офіційний вебсайт Держстату, що містить наявну інформацію з 
дезагрегацією за гендерною ознакою даних із питань статистики населення, 
ринку праці, освіти, охорони здоров’я, доходів та умов життя 
домогосподарств, соціального захисту тощо. Крім того, Головним 
управлінням статистики підготовлено та оприлюднено чергове статистичне 
видання «Жінки та чоловіки Івано-Франківщини».  

Для зручності користувачів на вебсайті Головного управління 
статистики розміщено Календар оприлюднення інформації на 2022 рік, анонс 
оприлюднення інформації на місяць, «Каталог статистичних видань». 

 
Соціальні мережі 
У 2021 році створено сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», на якій  

розміщуються посилання на оновлену інформацію вебсайту Головного 
управління статистики, анонси проведення комунікаційних заходів, 
інформацію про події та привітання до свят, відеопрезентацій статистичних 
збірників.  Загалом у 2021 році було підготовлено та оприлюднено 18 
відеопрезентацій. 

       
7. 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 2021 році було надано 
відповіді на 56 запитів (у 2020 році – 77). Щомісячно звіт щодо задоволення 
запитів на інформацію розміщується на вебсайті Головного управління 
статистики.  

 
8. Проведення анкетних опитувань користувачів  

 
З метою визначення та задоволення потреб користувачів у 

статистичних даних у 2021 році проведено 15 анкетних опитувань 
користувачів (у т.ч. 12 спільно з Держстатом), зокрема зі статистики: ринку 
праці, охорони здоров’я, обстежень умов життя домогосподарств, сільського,  
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лісового та рибного господарства, енергетики, промисловості, туризму, 
реєстру статистичних одиниць, зовнішньої торгівлі, навколишнього 
середовища. За результатами цих опитувань було отримано й опрацьовано 
267 анкет. Результати опитувань розміщено на вебсайті Головного управління 
статистики у розділі «Анкетні опитування». 

 
9. Комунікаційні заходи 

 
Для більш детального ознайомлення користувачів з методологічними 

особливостями проведення статистичних спостережень, процесами 
статистичного виробництва, принципами та способами поширення 
статистичних продуктів, їх популяризації у 2021 році:  

– проведено 10 нарад та семінарів, 4 інтернет-конференції та 4 круглі 
столи;  

– направлено 58 матеріалів рекламного характеру щодо популяризації 
статистичних продуктів;  

– підготовлено  «Каталог статистичних видань»;   
– надано 459 відповідей на запити щодо отримання статистичної 

інформації та 30 роз’яснень стосовно статистичної методології та організації 
державних статистичних  спостережень. 

У частині виконання заходів Комунікаційної стратегії Держстату                            
на період до 2023 року з метою активізації та налагодження нових шляхів 
зовнішніх комунікацій, надання інформаційної підтримки користувачам 
статистичної інформації Головним управлінням статистики у 2021 року 
створено  вайбер-спільноту «Франківськстат  користувачам». 

 
Співпраця зі ЗМІ 
 
Проводилась робота з висвітлення результатів ДСС у засобах масової 

інформації (далі – ЗМІ) обласного та районного рівнів, обласних і місцевих 
друкованих та Інтернет-виданнях. Фахівці Головного управління статистики 
підготували  5 відповідей  на  інформаційні  запити  ЗМІ та надали 3 
інтерв’ю. За результатами моніторингу оприлюднення матеріалів, 
підготовлених Головним управлінням статистики,  у  ЗМІ  упродовж  2021  
року зафіксовано 43 оприлюднення повідомлення «Про економічне і 
соціальне становище області» та 2,7 тис. інших публікацій. Найчастіше 
інформація з’являлась в інтернет-виданнях: «Захід-медіа», «Простірньюз», 
«Ukr.net», «if.strichka.com», «ГОЛОС-ІНФО», «Pravda.if.ua», «Агенція новин 
Фіrtka.if.ua»,  «Ратуша», «Афіша Прикарпаття», «Galka.if.ua». 

Крім того інформація за результатами проведених державних 
статистичних спостережень оприлюднювалась на офіційних вебсайтах 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Упродовж 2021 року 
зафіксовано 2,2 тис. оприлюднень на цих вебресурсах. 
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10. 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.  Упродовж 2021 року було розглянуто 51 звернення.  

Найбільш актуальними питаннями, що порушували громадяни у 
зверненнях були: кадрові питання, питання праці та заробітної плати, 
питання про надання роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного 
державного реєстру підприємств і організацій України. 

Усі звернення розглянуті відповідно до норм чинного законодавства. 
Інформацію про роботу із зверненням громадян розміщено на вебсайті 

Головного управління статистики. 
 

ІІІ. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  
 

1. Кадровий склад державних службовців та освітній рівень персоналу 
 
Станом на 01 січня 2022р. штатним розписом в Головному управлінні 

статистики передбачено 168 посад, фактично працює 167 осіб.  
Статус  державного  службовця  мають 118 осіб (70,7%  від загальної  

кількості працівників), із них посади  керівників  обіймають 40 осіб, 
спеціалістів – 78, що становить відповідно 33,9% і 66,1%. 

Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців, 
становить 91,5%. Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 85%, 
спеціалістів – на 94,9%. 

Високим є освітній рівень персоналу Головного управління статистики: 
вищу освіту ступеня магістра мають 114 осіб, або 96,6% загальної кількості 
державних  службовців, вищу освіту ступеня молодшого бакалавра та 
бакалавра – 4 держслужбовці (3,4%). При цьому 28 державних службовців 
Головного управління статистики (23,7% їх загальної чисельності) мають дві 
або більше вищі освіти,  з них  17 керівників та 11 спеціалістів. 

Загалом  станом на 01 січня 2022 року в Головному управлінні 
статистики працює 26 державних службовців, які мають ступінь магістра 
державного управління або публічного управління та адміністрування. 

Стаж роботи в системі органів державної статистики до 5 років мають 
6,8% державних службовців, 5,1% – від 5 до 10 років і 88,1% – понад                      
10 років. При цьому 97,5% керівників та 83,3% спеціалістів працюють в 
органах державної статистики понад 10 років, з них працюють в системі 
понад 20 років – 72,5% та 46,2% відповідно, що є ознакою стабільності 
системи органів державної статистики. 

За віковим складом у Головному управлінні статистики переважають 
державні службовці у віці від 46 до 55 років (36,4% від загальної кількості  
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державних службовців). Питома вага кількості молодих працівників віком до 
35 років складає 12,7%.  

Призначення на посади державної служби в органах державної 
статистики у 2021 році здійснювалося в установленому законодавством 
порядку: на конкурсній основі, шляхом переведення на рівнозначні або нижчі 
посади. 

Упродовж 2021 року в Головному управлінні статистики в Івано-
Франківській області оголошено та проведено конкурси на зайняття   7 посад 
державної служби категорій «Б» і «В», в тому числі тих, призначення на які 
здійснювалося шляхом укладання контракту. За результатами конкурсів на 
зайняття посад державної служби категорії «Б»  призначено 4 особи (з них на 
одну посаду – за результатами повторного визначення переможця конкурсу), 
категорії «В» – 6 осіб (з них на дві посади – за результатами повторного 
визначення переможця конкурсу). 

При проведенні конкурсів враховано вимоги постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 липня 2021 року № 798 «Про внесення змін до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» щодо 
представлення Державного сертифікату про рівень володіння державною 
мовою.  

Звільнено з посад  впродовж 2021 року 7 державних службовців, з яких 
вибули за власним бажанням та угодою сторін  2 державні службовці, у 
зв’язку із виходом на пенсію – 3 держслужбовці, із яких 1 обіймав посаду 
керівника, у зв’язку із переведенням на іншу роботу – 2 працівники, з них 1 
керівник. 

Плинність кадрів у 2021 році в цілому серед державних службовців 
становить 1,7%, що на  3,3 відсоткового пункту менше значення цього 
показника за попередній рік.   

 
2. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 

 
Протягом жовтня–листопада 2021 року оцінено результати діяльності    

107 державних службовців  Головного управління статистики, які займають 
посади державної служби категорій «Б» і «В». Отримали оцінку «відмінно»    
56 державних службовців (52,3% із загального числа оцінених),  «позитивно» 
– 51 державний службовець (47,7%). Серед державних службовців, які 
одержали оцінку «відмінно», 29 державних службовців категорії «Б», 27 – 
категорії «В».  

 
3. Підвищення рівня професійної компетентності працівників 

 
Упродовж  2021 року державними службовцями Головного управління 

статистики забезпечено виконання індивідуальних програм за рахунок участі 
у навчанні за професійними та короткостроковими програмами, 
внутрішньому навчанні та шляхом самоосвіти. За цей період рівень 
професійної компетентності з отриманням відповідних документів 
підвищили 112 державних службовців (100%). 
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Одним із видів професійного навчання державних службовців  

Головного управління статистики є підвищення кваліфікації за професійними 
(сертифікатними) та короткостроковими програмами. Загалом у 2021 році       
111  працівників Головного управління статистики підвищили кваліфікацію з 
видачею сертифікатів та інших відповідних документів у Національній 
академії статистики, обліку та аудиту та  закладах системи професійного 
навчання державних службовців, а також за різними видами програм, 
частина з них – неодноразово. У зазначеній кількості держслужбовці 
категорій «Б» і «В» складають відповідно 38 і 73 особи.  Всього отримано 
118 відповідних документів, при цьому 79% з них отримано при підвищенні 
кваліфікації за короткостроковими програмами, 21% – за професійними.  

Функціональне технічне навчання працівників Головного управління 
статистики проводилося в навчально-методичному центрі цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області. Впродовж 2021 року  8 
державних службовців пройшли навчання з отриманням відповідних документів. 

Упродовж 2021 року в рамках самоосвіти  112 держслужбовців 
успішно завершили з отриманням сертифікатів курси на національній 
онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» («Відкриті 
дані для державних службовців», «Адміністративний  ресурс і як йому 
протидіяти», «Викривач  у законі», «Доступ до публічної інформації», 
«Основи кібергігієни», «Кіберняні», «Цифрова грамотність державних 
службовців 1.0. на базі інструментів Google»), через платформу масових 
відкритих онлайн-курсів Prometheus («Просто про е-декларування», 
«Взаємодія органів державної влади з громадськістю», «Державним 
службовцям про державну службу», «Цифрові комунікації в глобальному 
просторі»), прослухали вебінари, організовані Цифровим видавництвом 
MCFR, взяли участь у внутрішніх навчаннях, опрацювали методичні 
вказівки, роз’яснення, зміни законодавства тощо.  

Відповідно до Положення про наставництво в органах державної 
статистики, затвердженого наказом Держстату від 30 грудня 2015 року №376 
форму індивідуально спрямованого фахового навчання – наставництво    
застосовано протягом звітного періоду до 10 працівників (новоприйняті, 
працівники, переведені на інші посади та працівники, які перебували в 
довготривалій відпустці і повернулися до виконання своїх обов'язків).  

 
 

ІV. ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

1. Правова діяльність 
 

Протягом 2021 року проведено юридичну експертизу 120 наказів 
Головного управління статистики з основної діяльності, а також 188 
договорів та додаткових угод до них фінансово-господарського характеру.  
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У 2021 році Господарським судом Івано-Франківської області 

задоволено в повній сумі 2 позови на користь Головного управління 
статистики щодо стягнення з боржників заборгованостей по орендній платі 
та комунальних послугах. 

Головне управління статистики в межах компетенції забезпечує 
виконання Антикорупційної програми Держстату на 2021–2023 роки 
(погоджена Рішенням НАЗК від 26.06.2021 №342/21), розробку та вжиття 
заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання корупції в 
діяльності органів державної статистики в області. 

З метою забезпечення прозорості діяльності Головного  управління 
статистики на вебсайті Головного управління статистики у розділі 
«Діяльність Головного управління статистики» під рубрикою «Запобігання 
проявам корупції» та на інформаційному стенді «Запобігаємо корупції 
разом» оновлено інформаційні матеріали та аналітичну інформацію про 
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».  

 
2. Результати фінансової діяльності, управління об’єктами державної 

власності 
  
Обсяги видатків державного бюджету у  2021 році для Головного 

управління статистики (з урахуванням змін) були затверджені в обсягах 30,1 
млн грн, в тому числі видатки загального фонду – 28,7 млн грн, спеціального 
фонду – 1,4 млн гривень.  

Касові видатки становили 29,2 млн грн, у тому числі видатки 
загального фонду склали 28,6 млн грн, спеціального фонду – 0,6 млн грн, з 
них за бюджетними програмами: 

КПКВК «Керівництво  та  управління  у сфері статистики» – 28,8 
млн грн, з яких  видатки загального фонду – 28,2 млн грн, спеціального 
фонду – 0,6 млн грн; 

КПКВК «Статистичні спостереження» – 0,1 млн грн (видатки 
загального фонду); 

КПКВК «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів 
доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження  умов  їх  
життя» – 0,3 млн грн (видатки загального фонду). 

Співвідношення касових видатків  загального  фонду  у  2021  році  
складали: 

– оплата  праці  та  нарахування  на  неї  –  26953,7 тис. грн (94,1%); 
– оплата  енергоносіїв  – 1361,2 тис. грн (4,7%); 
– інші  види  видатків  – 77,6 тис. грн (0,3%). 
– плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших  

відомостей  під  час  проведення  обстеження  умов  їх  життя – 256,7 тис. грн 
(0,9%). 

Протягом 2021 року  проводився  моніторинг  ефективності  
використання   фінансових  ресурсів,  дотримання  кошторисних  призначень.  
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                                                                                                       в Івано-Франківській області за 2021 рік 18 

 

 
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 01.01.2022  дебіторська  та кредиторська  заборгованості по 
загальному фонду відсутні. 

Звіт про використання коштів державного бюджету органами 
державної статистики у 2021 році розміщено на вебсайті Головного 
управління статистики у розділі «Діяльність Головного управління  
статистики». 

Станом на 01.01.2022 на балансі Головного управління статистики 
обліковано 7 об’єктів нерухомого майна (будівлі та адміністративні 
приміщення) загальною площею 6820,6 м2. 

З метою ефективного використання державного майна, яке перебуває 
на балансі Головного управління статистики, протягом 2021 року, згідно з 
узгодженими пропозиціями Держстату, інших органів, уповноважених 
управляти державним майном, було передано зі сфери управління Держстату 
до сфери управління інших державних органів 3 об’єкти нерухомого майна 
загальною площею 1942,2 м2   та завершено приватизацію 3 об’єктів 
нерухомого майна загальною площею 1575,5 м2 (обсяг коштів, що надійшли 
до бюджету з урахуванням ПДВ, становить 4465,8 тис. грн). 

Виконано план закупівель на 2021 рік. 
 

3. Господарська діяльність 
 
Протягом 2021 року  Головним управлінням статистики забезпечено 

належний стан та господарське обслуговування  об’єктів державної 
власності, що знаходяться на балансі органів державної статистики  

Виконано заходи з підготовки систем адмінбудівлі Головного 
управління статистики до опалювального сезону 2021–2022 та запуск 
опалення. 

Проведено роботи з поточного ремонту в окремих приміщеннях 
Головного управління статистики, системи холодного водопостачання, 
автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 та забезпечення діяльності Головного управління статистики 
протягом    2021 року здійснено придбання засобів захисту та проведення 
протиепідемічних заходів в умовах карантину. 

 
 

 


