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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

Основні напрями діяльності у 2022 році

організація і проведення державних статистичних спостережень;
поширення статистичної інформації, моніторинг інформаційних потреб
користувачів, відкритість та доступність статистичної інформації;
зміцнення партнерських взаємовідносин і налагодження зворотного зв’язку із
респондентами та розпорядниками адміністративних даних;

упровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання та
поширення статистичної інформації;

удосконалення системи управління персоналом, підвищення кваліфікації кадрів,
запобігання та протидія корупції.



СТРУКТУРА ГУС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Керівництво

Корпоративна 
підтримка

Статистичне 
виробництво

• начальник ГУС в Одеській області
• заступники начальника ГУС в Одеській області

• відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
• управління інформаційних технологій
• управління бухгалтерського обліку, фінансового та 

господарського забезпечення 
• відділ управління персоналом
• відділ організаційної роботи, документообігу, контролю 

виконання та архівної справи
• сектор правового забезпечення
• сектор з питань запобігання та виявлення корупції
• головний спеціаліст з охорони праці
• головний спеціаліст з питань захисту інформації

• управління роботи з респондентами статистичних 
спостережень і розпорядниками адміністративних 
даних

• управління демографічної статистики та переписів
• відділ організації та збирання даних вибіркових 

обстежень населення
• відділ організації та збирання даних статистики цін
• управління поширення інформації та комунікацій



Правова та антикорупційна 

діяльність

Організація і проведення 

державних статистичних 

спостережень

Всеукраїнський 

перепис населення

Взаємодія з 

респондентами та 

розпорядниками 

адміністративних 

даних

Поширення статистичної 

інформації та комунікації з 

користувачами та 

громадськістю

Звернення 

громадян

Управління 

фінансами

Управління 

людськими 

ресурсами

Управління

інформаційними технологіями

Управління ризиками



КОРПОРАТИВНА
ПІДТРИМКА



ПРАВОВА ТА АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРАВОВА ТА

АНТИКОРУПЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

накази з 
основної 

діяльності

74 накази з 
адміністративно-

господарської діяльності

52 накази з 
кадрових 

питань

1017

експертизи 
договорів 

фінансово-
господарського 

характеру

87

консультації
з правових 

питань

37

вчинених 
корупційних 

правопорушень

0

ГУС в Одеській області впродовж 2022 року забезпечено організацію правової роботи, спрямованої
на застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства.

З метою забезпечення належного дотримання антикорупційного законодавства, реалізації
антикорупційної політики держави, ГУС в Одеській області проводилась робота з антикорупційних
заходів та контроль за їх виконанням



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ГУС в Одеській області впродовж 2022 року була здійснена ідентифікація ризиків за процесами
статистичної діяльності, їх оцінка та затверджено План заходів з усунення ризиків та зменшення їх
впливу на діяльність ГУС в Одеській області на 2022 рік.

У зв’язку із введенням 24.02.2022 воєнного стану на території України, відповідно до Указу
Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами)
на засіданні Робочої групи з управління ризиками у ГУС в Одеській області були визначені,
ідентифіковані, оцінені та включені до Плану заходів додаткові ризики, що виникли у воєнний час.

На 4 засіданнях Робочої групи з управління ризиками у ГУС в Одеській області, які відбулися
протягом 2022 року, було розглянуто та схвалено: Операційні цілі діяльності ГУС в Одеській області
на 2023 рік, Реєстр визначених, ідентифікованих та оцінених ризиків за процесами статистичної
діяльності на 2023 рік та проєкт Плану заходів.

У 2022 році всі заплановані заходи з усунення ризиків та зменшення їх впливу на діяльність ГУС в
Одеській області виконано.



ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» (із
змінами) 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 вирішувалися
порушені ними питання.

кадрові питання

праця і заробітна плата

Надійшло 22 звернення від громадян

За результатами розгляду звернень,

були вирішені позитивно 22 заяви.

Пошта Електронна пошта

9 заяв 13 заявРозподіл питань, які порушувалися
у зверненнях, од

4 18



«Керівництво та 
управління у сфері 

статистики»

КПКВК
0414010 КПКВК

0414020

КПКВК
0414030

«Статистичні 
спостереження»

«Щоквартальна плата 
домогосподарствам за ведення 
записів доходів, витрат та інших 
відомостей під час проведення 

обстеження умов їх життя»

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

У 2022 році фінансова діяльність ГУС в Одеській області здійснювалася за такими
бюджетними програмами:

Затверджені видатки державного 
бюджету у 2022 році (з урахуванням змін)

46892,9 тис.грн

видатки спеціального фонду 289,5 тис.грн

видатки загального фонду 46603,4 тис.грн



УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Облікова
чисельність
працівників

189

державних
службовців

122

з них

Державні службовці

керівники

спеціалісти

36,1%

63,9%

чоловіки

жінки

4,1%

95,9%

до 1 року

1-5 роки

5-10 років

понад 10 років 62,9%

18,0%

15,9%

3,2%

Стаж роботи

бакалавр, 
молодший 
бакалавр

магістр (спеціаліст)

0,8%99,2%

Освіта

мають дві або 
більше вищі освіти23,8%



УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

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 2022 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.

100 %

ГУС в Одеській області шляхом інтеграції відомчої СЕД ОДС підключено до системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) на 4 робочих місцях;

здійснено удосконалення програмного продукту для реєстрації, обліку та контролю
статистичної звітності «Багатофункціональний автоматизований реєстр звітності
«БАРЗ»;

здійснені відповідні заходи щодо забезпечення кіберзахисту державних
інформаційних ресурсів в інформаційно-комунікаційній системі ГУС в Одеській
області;

продовжувалися роботи з технічного супроводження промислової експлуатації ДСС
в Інтегрованій системі статистичної інформації;



СТАТИСТИЧНЕ 
ВИРОБНИЦТВО



ДЕРЖАВНІ 

СТАТИСТИЧНІ 

СПОСТЕРЖЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

ЦІНИ

На виконання Закону України

«Про державну статистику»,

відповідно до Плану державних 

статистичних спостережень на 2022 

рік, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України

від 24.11.2021 № 1497-р

із використанням Загальної моделі 

опису статистичних бізнес-процесів 

GSBPM, яка на територіальному 

рівні передбачає 4 основних 

процеси:

ЗБИРАННЯ

ОБРОБКА

АНАЛІЗ

ПОШИРЕННЯ

64
ДСС

98
форм ДСС

177 тис. 
первинних звітів

96,8% звітів
в електронному 

вигляді

720
об’єктів торгівлі 
(надання послуг)

335
товарів (послуг) 
представників

щоденний моніторинг 
цін на 

соціальнозначущі
товари, в умовах 
воєнного стану

щотижневий 
моніторинг цін на 

товари 
протиепідемічного 

призначення

ВИБІРКОВІ 

ОБСТЕЖЕННЯ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ

473 
домогосподарств

з питань умов життя

828 
домогосподарств

з питань обстеження 
робочої сили

1674 
домогосподарств з 

питань  сільськогоспо-
дарської діяльності

У зв’язку з військовою
агресією російської

федерації проти України,
з 24.02.2022 року
проведення вибіркових
обстежень населення
призупинено.



ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Державні статистичні спостереження, од

88 89

75 76

64 64

112
106

102

85

96 98

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Кількість проведених ДСС Кількість форм ДСС

54,2
66,0

75,4
89,3

92,2 96,8

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Частка статистичних звітів, поданих в 
електронному вигляді, відсотків

272

334 321
265

293

177

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Кількість первинних звітів, наданих 
респондентами, тис.



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

На виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» та розпорядження
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 542-р «Про проведення у 2023 році
Всеукраїнського перепису населення» здійснено комплекс підготовчих заходів до проведення
Всеукраїнського перепису населення на території Одеській області:

налагоджена співпраця з Департаментом надання адміністративних послуг Одеської міської ради
та ЦНАП, які знаходяться на територіях міських, селищних та сільських територіальних громад
Одеської області, щодо сприяння підготовки та проведення ВПН;

продовжено проведення перевірки наборів електронно-цифрових карт «Візіком» з інформацією,
яка отримана від територіальних громад, щодо адресного господарства по міським населеним
пунктам та великим сільським населеним пунктам з чисельністю населення 2800 і більше осіб (52
міських та 55 сільських населених пунктів);

проведена робота з територіальними громадами, щодо формування та передачі на адресу ГУС в
Одеській області інформації з реєстру територіальних громад у частині чисельності
зареєстрованого населення (у розрізі населених пунктів) та кількості внутрішньо переміщених осіб,
які мешкають на території територіальної громади.



ВЗАЄМОДІЯ З РЕСПОНДЕНТАМИ ТА РОЗПОРЯДНИКАМИ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ДАНИХ

01

02

03

ВЗАЄМООБМІН
ІНФОРМАЦІЙНИМИ
РЕСУРСАМИ

ВЕБСАЙТ ГУС
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ

ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
«КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА»



ВЕБСАЙТ ГУС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ
http://www.od.ukrstat.gov.ua/

РЕСПОНДЕНТАМ

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ЗВІТУВАННЯ

КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА

СЕРВІС ДЛЯ ВИЗНАЧЕНЯ 
КОДІВ ЗА КВЕД-2010

СЕРВІС «ПОШУК ЗА 
КОДОМ ЄДРПОУ»

КАЛЕНДАР ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА»

«Кабінет респондента» дозволяє
безоплатно подавати статистичну
звітність в онлайн-режимі до органів
державної статистики.

У 2022 році на базі ПЗ «Кабінет респондента»,
Держстатом розроблено новий функціонал для
передачі органами реєстрації інформації
реєстрів територіальних громад про
декларування/реєстрацію та зняття із
задекларованого/зареєстрованого місця
проживання осіб. Проводилася роз’яснювальна
робота щодо організації передачі інформації
реєстрів територіальних громад у ПЗ «Кабінет
респондента» та надавалася допомога органам
реєстрації з питань реєстрації та введення форм.

Безоплатне звітування за 77 формами
ДСС

6803 11343
Кількість 

зареєстрованих 
респондентів

Кількість поданих звітів 
за допомогою

ПЗ «Кабінет респондента»



ВЗАЄМООБМІН ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ

При здійсненні статистичної діяльності та проведенні ДСС у 2022 році ГУС в Одеській
області використовувались адміністративні дані за угодами щодо взаємообміну
інформаційними ресурсами між Держстатом та державними органами, установами,
організаціями:

Одеська обласна 
державна адміністрація

ПАТ «Укрзалізниця»

Інститут ринку та 
економіко-екологічних 

досліджень НАН України
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ПОШИРЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ З 
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ПОШИРЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
КОМУНІКАЦІЇ З КОРИСТУВАЧАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

Вебсайт ГУС в Одеській області – основне джерело
статистичної інформації по Одеській областіhttp://www.od.ukrstat.gov.ua/

У 2022 році запроваджено нові сервіси

ВІДВІДУВАННЯ 107 ТИС.

Створено вебсторінку «Про вебсайт», яка дає уявлення користувачу про структуру вебсайту та 
містить стислий опис розділів офіційного вебсайту ГУС в Одеській області

Починаючи з 2022 року на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області запроваджено 
розміщення інтерактивних графіків з оперативними статистичними показниками та посиланням 

на експрес-випуски, які оприлюднені на вебсайті.

Для зручності користування статистичною інформацією 
було впроваджено розміщення матеріалів у розділі 

«Статінформація» у форматі Excel.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України за підтримки білорусі підготовка
та оприлюднення статистичної інформації за звітні періоди 2022 року перенесені на термін,
встановлений Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших
документів у період дії воєнного стану або стану війни», про що користувачі вебсайту
проінформовані відповідним повідомленням у розділі «Користувачам» на офіційному вебсайті ГУС
в Одеській області. За 2022 рік підготовлено 137 таких оголошень.



ПОШИРЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
КОМУНІКАЦІЇ З КОРИСТУВАЧАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

СТАТИСТИЧНІ БЮЛЕТЕНІ

ДОПОВІДІ

ІНФОГРАФІКА

ДЛЯ ЗМІ

СТАТИСТИЧНІ ЗБІРНИКИ 11
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2

30

47

У 2022 РОЦІ ПІДГОТОВЛЕНО: 

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ 42



ҐЕНДЕРНА СТАТИСТИКА

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 02.12.2020 № 1517-р «Питання збору даних для
моніторингу ґендерної рівності» у 2022 році на офіційному
вебсайті ГУС в Одеській області створено розділ «Питання
ґендерної рівності», який містить інформацію щодо
офіційних національних та міжнародних документів з
питань інформаційного забезпечення моніторингу рівних
прав і можливостей жінок та чоловіків.

Підготовлено чергове статистичне видання «Жінки та чоловіки в Одеській області»,
яке містить наявну статистичну інформацію з дезагрегацією за ґендерною ознакою
даних із питань статистики населення, ринку праці, охорони здоров’я, соціального
захисту, правопорушень тощо.



ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Кількість запитів на публічну 
інформацію, що надійшли

до ГУС в Одеській області, од
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ГУС в Одеській області здійснює діяльність щодо забезпечення 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.



ПРОВЕДЕННЯ АНКЕТНИХ ОПИТУВАНЬ КОРИСТУВАЧІВ

Спільно з 
Держстатом

10 анкетувань

За тематикою:
доходів та умов життя;
ринку праці;
міграції;
соціального захисту;
діяльності підприємств;
сільського, лісового та
рибного господарства;
промисловості;
науки, технологій та інновацій;
цін

ГУС в Одеській області самостійно проведено анкетне 
опитування органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо забезпечення потреб у 
статистичній інформації



КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАХОДИ

Проведено 6 заходів для користувачів статистичної інформації, які відбувалися в онлайн-
форматі.

Підготовлено 30 матеріалів для ЗМІ.

Найбільшим попитом у ЗМІ користувались такі галузі:

Фахівці ГУС в Одеській області 4 рази виступали на телебаченні (ТРК «Град»).

Населення Будівництво Ціни

ЗМІ, у яких найчастіше оприлюднюється статистична інформація:

«Волнорез», «Град»


