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Основні напрями діяльності  

 

Головне управління статистики в Одеській області (далі – 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. 

 

Діяльність ГУС в Одеській області проаналізована за такими основними напрямами: 

- організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-

економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в Одеській області, а 

також підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації);  

- моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу 

до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи; 

- установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних 

спостережень, зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності 

статистичних даних; 

- впровадження науково обґрунтованої статистичної методології та статистичної 

інфраструктури; 

- впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й 

передачі статистичної інформації; 

- розвиток людського капіталу органів державної статистики, підготовка та навчання кадрів. 

 

І. Модернізація державної статистики  

 

Розвиток інформаційних технологій 

  

У 2018 році у ГУС в Одеській області було впроваджено безпаперовий документообіг 

з використанням кваліфікованого електронного підпису, що здійснювалось у рамках 

розвитку системи електронного документообігу органів державної статистики, завдяки 

переходу на нову Систему на базі програмного продукту «Система електронного 

документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.DocNet» комплектації 

Optimum. 

У 2018 році продовжувалися роботи з технічного супроводження промислової 

експлуатації Державних статистичних спостережень (далі – ДСС) в Інтегрованій системі 

статистичної інформації, а саме: етапи збирання та оброблення інформації проводилися 

в рамках промислової експлуатації 5 ДСС. 

Упродовж 2018 року Головним управлінням статистики в Одеській області 

проведено внутрішнє тестування БЕЗКОШТОВНОГО програмного забезпечення «Кабінет 

респондента», розробленого Держстатом. У 2019 році сервіс запущено. 
 

 II. Оцінка стану справ 
 

Організація і проведення державних статистичних спостережень 

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2018 рік (далі – 

План), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 

року № 364-р, фахівці ГУС в Одеській області прийняли участь у 89 державних 

статистичних спостереженнях. Інформація збиралась за 106 формами за різними 

розділами  і тематикою статистики. 
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Усього протягом року отримано від респондентів більше ніж 334 тис. первинних 

звітів. 

Крім того, для формування статистичної інформації за окремими розділами 

статистики ГУС в Одеській області отримувало і опрацьовувало адміністративні дані від 

організацій і установ. 

На протязі 2018 року ГУС в Одеській області виконано усі роботи, передбачені 

Технологічною програмою ГУС в Одеській області на 2018 рік. У ході виконання запізнень, 

помилок і виправлень у вищезазначених роботах не виявлено, перенесення термінів 

надання інформації не зафіксовано.  

У 2018 році під керівництвом Держстату відбулась інвентаризація державних 

статистичних спостережень, які будуть проводитись у 2020 році. У процесі інвентаризації 

фахівці ГУС в Одеській області надали 41 пропозицію стосовно удосконалення державних 

статистичних спостережень, 6 з яких були враховані Держстатом та 17 будуть враховані 

пізніше. 

 

Відкритість і доступність статистичної інформації 

 

Основним джерелом інформації по Одеській області залишається веб-сайт ГУС в 

Одеській області (http://www.od.ukrstat.gov.ua/).  

Протягом 2018 року на 

офіційному сайті ГУС в Одеській 

області будо зафіксовано 265189 

відвідувань.  

На сайті розміщуються 

оперативні статистичні дані, дані у 

динаміці за ряд років, а також 

широкий спектр службової 

інформації про діяльність ГУС в 

Одеській області, новини для 

респондентів та користувачів. 

Тільки у розділі «Статистична 

інформація» було розміщено 562 

матеріала. Також на веб-сайті ГУС 

в Одеській області діє сервіс для респондентів – вводячи код ЄДРПОУ, респондент 

отримує перелік звітності, яку він повинен надавати у поточному році.  

Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації в регіоні ГУС в 

Одеській області було підготовлено такі видання: 

 статистичні збірники – 18; 

 статистичні бюлетені – 206; 

 доповіді – 12; 

 експрес-випуски – 182. 

Каталог видань представлено на веб-сторінці за посиланням 

http://www.od.ukrstat.gov.ua/. 

За рік ГУС в Одеській області було визначено 179 ключових користувачів 

статистичної інформації. З користувачами було проведено 9 зустрічей, на яких 

розглядались питання популяризації статистики. ГУС в Одеській області було 

підготовлено 10 матеріалів рекламного характеру.  

З різними запитами до ГУС в Одеській області звертались користувачі статистичної 

інформації. На ці запити були надані 1790 відповідей, які містили статистичну 

інформацію, та 157 – із роз’ясненнями стосовно статистичної методології та організації 

державних статистичних спостережень. Окрім цього, було заключено 3563 угоди 

(договорів, задоволено заявок) про надання інформаційних послуг користувачам 

статистичної інформації на платній основі. 
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Доступ до публічної інформації 

 

Також проводилась робота з 

інформаційними запитами відповідно 

до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». Усього до ГУС 

в Одеській області за звітний рік 

надійшло 126 запитів, на які були 

надані відповіді у визначений 

законодавством термін. 

 

 

 

 

 

 

 

Надання відповідей на звернення громадян 

 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону «Про звернення громадян» та на 

виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 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. Всього у 2018 році до ГУС в Одеській області 

надійшло 62 звернення громадян. Поштою від громадян надійшло 17 заяв, на особистому 

прийомі розглянуто 45 звернень. На усі звернення були надані ґрунтовні відповіді згідно 

з чинним законодавством. 

 

Проведення анкетних опитувань користувачів 

 

З метою проведення моніторингу інформаційних потреб користувачів, забезпечення 

їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості 

роботи проводяться анкетні опитування. Всього у звітному періоді ГУС в Одеській області 

приймало участь у проведенні Держстатом 6 опитування думки користувачів, у тому числі 

з питань внутрішньої торгівлі, обстеження умов життя домогосподарств, демографічних 

процесів, сільського господарства та статистики праці. Результати опитувань розміщені 

на веб-сайті ГУС в розділі «Анкетування користувачів статистичної інформації».  

 

Співпраця із засобами масової інформації 

 

ГУС в Одеській області проводить роботу з висвітлення результатів ДСС у засобах 

масової інформації. Протягом 2018 року було оприлюднено 115 комплексних повідомлень 

про соціально-економічне становище регіону, міст та районів області та інформаційних 

матеріалів з різних актуальних питань сьогодення. Фахівці ГУС в Одеській області 46 разів 

виступали на радіо та телебаченні та  надали 9 інтерв’ю ЗМІ.  

 

Взаємодія з респондентами 

 

Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення 

достовірності статистичних даних органами державної статистики широко практикується 

проведення нарад і семінарів з питань обліку та звітності, надання методологічної 

допомоги при складанні статистичної звітності, підготовка листів методичного та 

організаційного характеру та оглядових листів за результатами проведення державних 

статистичних спостережень. Так, у звітному році проведено 77 інструктивні наради з 

респондентами, підготовлено 350 листів респондентам. 

Було проведено 1 анкетне опитування респондентів державних статистичних 

спостережень з метою дослідження думки респондентів стосовно взаємодії з Головним 

управлінням статистики в Одеській області. Усього було опитано 122 респондента.  

Громадяни; 
67Юридичні 

особи; 35

ЗМІ; 3

Громадські 
організації; 

21

Запитувачі публічної інформації
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За порушення встановленого порядку подання даних державних статистичних 

спостережень відповідно до статей 1863 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення було притягнуто до адміністративної відповідальності 57 посадових осіб. 

У рамках впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання 

й передачі статистичної інформації удосконалювалася система електронної звітності 

органів державної статистики, що дозволяє респондентам подавати статистичну та 

фінансову звітність через мережу Інтернет. Розширився перелік програмних засобів, за 

допомогою яких можна звітувати в електронному вигляді, а також перелік задіяних 

акредитованих центрів сертифікації ключів. Усе вищезазначене призвело до суттєвого 

зростання кількості респондентів Одеської області, які звітують в електронному вигляді.  

Частка статистичних звітів, поданих респондентами в електронному вигляді у 2018 

році становила 66,0% від загальної кількості статистичних звітів, що були подані до 

органів державної статистики.  

 

ІІІ. Розвиток людського капіталу 

 

Кадровий склад державних службовців та освітній рівень персоналу 

 

Протягом 2018 року забезпечення роботи з персоналом у Головному управлінні 

статистики в Одеській області здійснювалося відповідно до річного плану роботи з 

персоналом відділом управління персоналом.  

Станом на 1 січня 2019 року штатним розписом Головного управління статистики в 

Одеській області передбачено 13 структурних підрозділів: керівництво, 6 

функціональних та 6 обслуговуючих; 3 посади, які підпорядковані особисто начальнику 

Головного управління статистики: головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення 

корупції, головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи, головний спеціаліст із 

захисту інформації; у районах (містах) Одеської області: 4 управління статистики та 5 

відділів статистики. 

Штатна чисельність структурних та відокремлених підрозділів ГУС в Одеській 

області становить 386 посад, фактична кількість працівників –  332 особи. Статус 

державного службовця мають 183 особи з них 76 осіб обіймають посади керівників, 107 

– посади спеціалістів. Питома вага жінок, які обіймають посади державних службовців 

становить 94,5% від загальної кількості державних службовців. Посади керівників зайняті 

жінками на 92,1%, а спеціалістів на 96,3%. що суттєво не відрізняється від попереднього 

звітного періоду. 

Коефіцієнт плинності кадрів у цілому по регіону за звітний період складає 6,3%.  

3 держаних службовця 

мають вищу освіту ступеня 

молодшого бакалавра,  що 

становить 1,6%, вищу освіту 

ступеня магістра (спеціаліста) 

мають 180 осіб або 98,4% від 

загальної кількості державних 

службовців, з них 29 мають дві 

вищі освіти. Навчаються у 

закладах освіти та здобувають 

ступень магістра 2 особи (з них 

державних службовців – 2), у 

тому числі здобувають другу 

вищу освіту 2 державних 

службовців. 

Дев’ять державних 

службовців працюють в системі до 1 року (4,9%); від 1 до 5 років – 19 осіб (10,4%); від 

5 до 10 – 32 осіб (17,5%); більше 10 років -123 особи (67,2 %) у тому числі понад 20 

років 69 осіб – 37,7%. 

Що стосується стажу державної служби до серед керівного складу мають стаж 

державної служби від 1 до 4 років має 1 особа (1,3%); від 5 до 8 – 2 особи (2,6%); від 9 

до 12 - 6 (7,9%); від 13 до 16 – 13 (17,1%); понад 17 років – 54 (71,1%), у тому числі 

понад 20 років – 42 (55,2%). 
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Серед спеціалістів мають стаж державної служби до 1 року                                                7 

осіб (6,5%); від 1 до 4 років - 4 (3,7%); від 5 до 8 років – 18 (16,8%); від 9 до 12 - 22 

(20,6%); від 13 до 16 – 16 (15,0%); понад 17 років – 40 (37,4%), у тому числі понад 20 

років – 33 (30,8%). 

Підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного управління 

статистики в Одеській області впродовж 2018 року здійснювалося за професійними 

програмами, програмами спеціалізованих короткострокових курсів, тематичних постійно 

діючих семінарів, тематичних короткотермінових семінарів та шляхом самостійного 

навчання. 

 

ІV. Інші аспекти діяльності ГУС в Одеській області 

 

Результати фінансової діяльності, використання коштів державного 

бюджету 

 

У 2018 році фінансова діяльність Головного управління статистики в Одеській 

області здійснювалася за такими бюджетними програмами: 

- КПКВК 1207010 «Керівництво та управління у сфері статистики»; 

- КПКВК 1207030 «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів 

доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя». 

Видатки державного бюджету у 2018 році (з урахуванням змін) були затверджені в 

обсязі 59 636,4 тис. грн, у тому числі: 

- Видатки загального фонду – 58 633,7 тис. грн; 

- Видатки спеціального фонду – 1 002,7 тис. грн (з яких 838,8 тис. грн – плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; 163,8 

тис. грн – плата за оренду майна бюджетних установ; 0,1 тис. грн – надходження 

бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна). 

ГУС в Одеській області протягом року проводив моніторинг ефективності та 

раціонального використання бюджетних коштів, що дозволило забезпечити розрахунки 

в повних обсягах за спожиті енергоносії та комунальні послуги.  

 

Запобігання та протидія корупції 

 

Відповідно до Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», 

інших законодавчих та нормативно-правових актів антикорупційного характеру, 

протягом 2018 року у Головному управління статистики в Одеській області 

продовжувалася робота, спрямована на запобігання проявів корупції, дотримання 

основних положень антикорупційного законодавства, зокрема, проводились: 

- інформаційно-роз’яснювальна робота з державними службовцями спрямована на 

формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних 

правопорушень, підвищення особистої відповідальності;  

- навчання, семінари та інші комунікативні заходи профілактичного та 

просвітницького характеру, спрямовані на суворе додержання законів, недопущення 

використання державними службовцями своїх повноважень у корисливих цілях, 

підвищення особистої відповідальності та неприпустимість вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Для інформування громадськості на веб-сайті Головного управління статистики в 

Одеській області у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщувались нормативно-

правові акти, плани заходів Головного управління статистики в Одеській області щодо 

запобігання корупції, звіти результатів проведеної антикорупційної роботи, графік 

проведення прямих телефонних ліній на тему «Боротьба з корупцією» та методичні 

матеріали з питань запобігання корупції. 

Здійснювались організаційні заходи по забезпеченню подання суб’єктами 

декларування Головного управління статистики в Одеській області електронних 

декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі – Декларація). З метою надання методичної допомоги державним 

службовцям з питань заповнення та своєчасного подання електронної форми декларації 

за 2018 в Головному управлінні статистики в Одеській області проведено навчальний 
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Звіт про результати діяльності ГУС в Одеській області за 2018 рік 

семінар для державних службовців. Структурні та відокремлені підрозділи Головного 

управління статистики в Одеській області забезпечувались відповідними методичними 

рекомендаціями. 

Відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування 

декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення 

Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій, згідно з Рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції  від 06.09.2016 № 19 були направлені повідомлення щодо 

порушень в частині несвоєчасного подання або неподання Декларації двома 

працівниками Головного управління статистики в Одеській області. 

Постійно проводилась робота щодо інформування працівників які звільнялись або 

іншим чином припиняють діяльність у ГУС в Одеській області та відокремлених 

підрозділах ГУС в Одеській області, про наявність обов’язку суб’єктів декларування, 

подати Декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, а також 

роз’яснювальна робота щодо необхідності своєчасного повідомлення Національного 

агентства з питань запобігання корупції суб’єктами декларування про суттєві зміни у 

майновому стані та про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента. 

Питання щодо запобігання корупції розглядались на засіданнях колегії Головного 

управління статистики в Одеській області та постійно знаходиться під контролем 

керівництва Головного управління статистики в Одеській області. 

Службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб державними службовцями ГУС 

в Одеській області, у 2018 році не проводилось, комісії з проведення службового 

розслідування не затверджувались, у зв’язку з відсутністю вищезазначених 

правопорушень. 

За звітний період працівники ГУС в Одеській області не притягувалися до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Протоколів про вчинення 

адміністративних правопорушень на посадових осіб складено не було. 

 


