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ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

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

ГУС в Одеській області здійснювало свою діяльність відповідно до:

Закону України «Про державну статистику»;
Положення про Головне управління статистики в Одеській області;

Плану державних статистичних спостережень.

ГУС в Одеській області у 2020 здійснювало діяльність за такими основними напрямами:

організація і проведення державних статистичних спостережень;
забезпечення якості, відкритості та доступності статистичної інформації;

установлення партнерських відносин із респондентами державних статистичних
спостережень, зменшення звітного навантаження
упровадження новітніх інформаційних технологій збору, обробки та поширення
статистичної інформації;

удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів



І.
СТАТИСТИЧНЕ 

ВИРОБНИЦТВО

Організація і проведення державних 
статистичних спостережень

Розвиток інформаційних технологій

1.1

1.3

Всеукраїнський перепис населення1.2



ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

На виконання Закону України «Про державну статистику»,

відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2020 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1257-р

проведено
76 державних 
статистичних 

спостережень (ДСС)

інформація 
збиралась за

85 формами ДСС

У процесі інвентаризації державних статистичних спостережень, які будуть
проводитись у 2022 році, фахівці ГУС в Одеській області надали 59 пропозицій
стосовно удосконалення 28 державних статистичних спостережень.



ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Державні статистичні спостереження, од
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Частка статистичних звітів, поданих в 
електронному вигляді, відсотків
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Кількість первинних звітів, наданих 
респондентами, тис.



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

На виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 581-р «Про проведення
у 2020 році Всеукраїнського перепису населення» (зі змінами) здійснено комплекс
підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису населення (далі – ВПН)
на території Одеській області:

уточнено переліки та межі міських населених пунктів, упорядковані в них назви
вулиць, провулків тощо, номери будинків і квартир;

підготовлена нормативно-довідкова інформація для розроблення даних
ВПН-2020 (актуалізація довідника ТерСОН);

визначено місцезнаходження на території області дрібних поселень
службового призначення;

уточнено та поновлено інформацію щодо установ із рухомим складом
населення та інституційних установ;

продовжено ведення, актуалізація та поновлення Картотеки обліку
адміністративно-територіальних змін;



РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

забезпечено функціонування системи електронного документообігу органів державної
статистики (СЕД ОДС) «Megapolis.Doc.Net» з використанням кваліфікованого електронного
підпису. Кількість робочих місць, підключених до СЕД ОДС на кінець 2020 року -

покращений функціонал офіційного вебсайту ГУС в Одеській області
(http://od.ukrstat.gov.ua) із врахуванням вимог та єдиних підходів до вебдизайну офіційних
сайтів органів виконавчої влади

53,7 %

ГУС в Одеській області шляхом інтеграції відомчої СЕД ОДС підключено до системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади

удосконалено власний програмний продукт для обліку та контролю статистичної та
фінансової звітності «ПАУК»

з метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності статистичної інформації в
інформаційно-телекомунікаційній системі встановлено на персональних комп’ютерах
ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Eset Endpoint Security ver.7.x

продовжувалися роботи з технічного супроводження промислової експлуатації ДСС в
Інтегрованій системі статистичної інформації. У порівнянні із 2019 роком кількість ДСС
зросла на 14 статистичних форм



ІІ.
ВЗАЄМОДІЯ З 

РЕСПОНДЕНТАМИ

Вебсайт для респондентів

Взаємообмін інформаційними 
ресурсами

2.1

2.3

Програмне забезпечення
«Кабінет респондента»2.2



ВЕБСАЙТ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ
http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Оголошення

Про звітування

Кабінет респондента

Сервіс для визначення кодів за КВЕД-2010

Сервіс «Пошук за кодом ЄДРПОУ»



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА»

«Кабінет респондента» дозволяє респондентам безоплатно звітувати в онлайн режимі
до органів державної статистики

3009 респонденттів

11718 звітів

5% від загальної кількості статистичних 
звітів, поданих в електронному вигляді

23% від загальної кількості
респондентів, які подали звітність в
електронному вигляді



ВЗАЄМООБМІН ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ

Для проведення ДСС ГУС в Одеській області використовувало адміністративні дані за
угодами щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом та
державними органами, установами, організаціями:

Одеська обласна державна 
адміністрація

ПАТ «Укрзалізниця»

Державна служба зайнятості

Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України

Південне міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції



ІІІ.
ВЗАЄМОДІЯ З 

КОРИСТУВАЧАМИ

Відкритість і доступність статистичної 
інформації

Проведення анкетних опитувань 
користувачів

3.1

3.3

Доступ до публічної інформації
3.2

Комунікаційні заходи
3.4

Звернення громадян
3.5



ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

http://www.od.ukrstat.gov.ua/
основне джерело статистичної інформації по Одеській області

115634
відвідування

151
експрес-випуски

521
статінформація

47
інфографіка



ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

http://od.ukrstat.gov.ua/katalog_2021.pdf

17
статистичні збірники

У 2020 році підготовлено видання:

125
статистичні бюлетені

12
доповіді



ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Кількість запитів на публічну 
інформацію, що надійшли

до ГУС в Одеській області, од
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у 2020 році, од

фізичні особи

юридичні особи

засоби масової 
інформації
громадські організації
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26

ГУС в Одеській області здійснює діяльність по забезпеченню виконання норм Закону
України «Про доступ до публічної інформації» на підставі Порядку складання, подання
та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба
статистики України та її територіальні органи, який затверджено Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 18.02.2013 № 140 та зареєстровано в
Мін’юсті України 12.03.2013 за № 397/22929.



КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАХОДИ

Проведено 9 зустрічей із користувачами статистичної інформації, з яких 6 – в онлайн-
форматі.

Підготовлено 5 презентацій у вигляді інфографіки для демонстрації під час зустрічей
із користувачами.

Підготовлено 39 прес-релізів, 408 повідомлень про соціально-економічне
становище міст та районів Одеської області.

Найбільшим попитом у ЗМІ користувались такі галузі:

Населення Ринок праці

Фахівці ГУС в Одеській області 9 разів виступали на телебаченні (ТРК «Град»).



КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ЗМІ, у яких найчастіше оприлюднюється
статистична інформація:

«Волнорез»
«Одесский обозреватель»
«Контекст-Причорномор’є»
«Порто-Франко»
«Правда за Одесу»
«Таймер»
«Пора говорити»
«Изберком»
«УСІ»
«Ваш інтерес»
«Град»

https://www.facebook.com/odessa.ukrstat

З метою розширення комунікацій

ведеться сторінка ГУС в Одеській області в

соціальній мережі FACEBOOK, на якій

відображаються новини ГУС в Одеській

області.

В 2020 році створено нові рубрики

«Вражаюча статистика», «Статистика до

свят та визначних дат».



ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Відповідно до вимог 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» ГУС в
Одеській області проводилася робота щодо розгляду звернень громадян та
вирішувались порушені ними питання.

кадрові питання

праця і заробітна плата

соціальна політика, соціальний захист 
населення
охорона праці та промислова безпека

Надійшло 49 звернень від громадян

За результатами розгляду
звернень, були вирішені
позитивно 49 заяв.

Пошта Електронна пошта Особистий прийом

17 запитів 18 запитів 14 запитів

Розподіл питань, які порушувалися 
у зверненнях, од

10 2

39

49



ІV.
РОЗВИТОК 

ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ

Кадровий склад державних службовців 
та освітній рівень персоналу4.1

Розподіл державних службовців
за стажем роботи, %

18,6

16,0

65,4

39,1
1-5 років

5-10 років

більше 10 років

більше 20 років

96,2% 3,8%

Розподіл державних службовців
за освітою, %

3,9

96,1

бакалавр, 
молодший бакалавр

магістр, спеціаліст

Розподіл державних службовців
за статтю, %



V.
ІНШІ АСПЕКТИ 

ДІЯЛЬОСТІ 

Результати фінансової діяльності
5.1

Правова діяльність
5.2



РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У 2020 році фінансова діяльність ГУС в Одеській області здійснювалася за такими
бюджетними програмами:

КПКВК 0414010
«Керівництво та управління у сфері статистики»

КПКВК 0414020
«Статистичні спостереження»

КПКВК 0414030
«Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та 

інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя»

видатки загального фонду 52603,6 тис.грн

видатки спеціального фонду 917,7 тис.грн

Затверджені видатки державного бюджету у 2020 році (з урахуванням змін)

53521,3 тис. грн 



ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

проведено навчання з правових питань – 4 лекції та семінари на різну тематику.

Крім того, постійно ведеться претензійно-позовна робота. У 2020 році ГУС в Одеській
області прийняло участь в одній судовій справі як відповідач в адміністративному
судочинстві. Претензій до ГУС в Одеській області протягом року не надходило, проте
ГУС в Одеській області пред’явило 2 претензії, які були повністю задоволені.

проведено правову експертизу проектів наказів ГУС в Одеській області: з основної

діяльності – 99, з адміністративно-господарської – 56, з кадрових питань – 918;

здійснено юридичну експертизу 152 договорів, прийнято участь у роботі
тендерного комітету;

надано 32 консультації з правових питань (в усній та письмовій формах);


