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Про Головне управління статистики 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 у 2020 році здійснювало свою діяльність 
відповідно до: 

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

яке затверджено наказом Державної служби статистики України  
30 вересня 2015 року № 242 (у редакції наказу Державної служби 

статистики України від 02 січня 2020 року № 16); 
 Плану державних статистичних спостережень, який затверджено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 №1 257-р  

(далі –План);  
 Інших правових і нормативних документів, які регламентують 

діяльність органів державної статистики. 
 

І. Статистичне виробництво 
 

1.1. Організація і проведення державних статистичних 
спостережень 

Відповідно до Плану, фахівці ГУС в Одеській області прийняли участь 
у 76 державних статистичних спостереженнях (далі – ДСС). Усього 

протягом року від респондентів отримано майже 265 тис. первинних звітів 
в паперовому та електронному вигляді. 

Загальна частка респондентів, які звітували у 2020 році до органів 
державної статистики в електронному вигляді за формами статистичної 

звітності, становила 72,5%. 

Частка статистичних звітів, поданих респондентами в електронному 
вигляді, у загальній кількості статистичних звітів, що були подані до 

органів державної статистики у 2020 році, становила 89,3%.  
Упродовж 2020 року ГУС в Одеській області виконано усі роботи, 

передбачені Планом. У ході виконання запізнень, помилок і виправлень у 
вищезазначених роботах не виявлено, перенесення термінів надання 

інформації не зафіксовано.  
У 2020 році під керівництвом Держстату відбулась інвентаризація 

ДСС, які будуть проводитись у 2022 році. В процесі інвентаризації фахівці 
ГУС в Одеській області надали 59 пропозицій стосовно удосконалення  

28 ДСС.  
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1.2. Всеукраїнський перепис населення 
На виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис 

населення» та розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 9 квітня 2008 року № 581-р «Про проведення у 2020 році 
Всеукраїнського перепису населення» (зі змінами), ГУС в Одеській області 
в 2020 році здійснено комплекс підготовчих заходів до проведення 
Всеукраїнського перепису населення (далі – ВПН) на території  
Одеській області: 

 розіслані листи органам місцевого самоврядування та органам 
виконавчої влади щодо сприяння підготовки та проведення перепису 
населення, проведені зустрічі з головами міських, селищних та сільських 
рад щодо надання інформації по адресному господарству по 
підпорядкованим територіям та населеним пунктам; 

 здійснено уточнення переліків та меж міських населених пунктів, 
упорядкування в них назв вулиць, провулків тощо, будинків і квартир 
тощо по територіям Одеської області; 

 виконана підготовка нормативно-довідкової інформації для 
розроблення даних ВПН-2020 (актуалізацію довідника ТерСОН); 

 проведені роботи з уточнення у відповідних місцевих органах 
виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні дрібні поселення 
службового призначення, пов’язані з обслуговуванням, наглядом та 
експлуатацією залізничних і водних шляхів сполучення, лісових масивів, 
метеорологічних станцій, геологічних організацій тощо, 
місцезнаходження цих пунктів; 

 проведені роботи з уточнення та поновлення інформації щодо 
установ із рухомим складом населення та інституційних установ; 

 здійснена перевірка адресного господарства по міським населеним 
пунктах Одеської області, здійснюється контроль наявності покажчиків-
аншлагів із назвами на елементах вулично-дорожньої мережі (вулиць, 
провулків, майданів тощо) та відсутність номерних знаків на будинках. 
За результатами обстеження адресного господарства та виявлених 
недоліків проінформовані місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування; 

 у рамках виконання умов договору між Держстатом та ПП «Лан Тек» 
здійснено оновлення цифрового картографічного матеріалу для 
забезпечення проведення ВПН, перевірка наборів ЕЦК «Візіком» по 
міським та сільським населеним пунктам (з чисельністю населення більш 
2800 осіб) Одеській області, на відповідність Технічним вимогам на 
надання послуг з оновлення картографічного матеріалу для 
забезпечення проведення ВПН, шляхом унесення заявок на виправлення 
ЕЦК; 

 продовжено ведення, актуалізація та поновлення Картотеки обліку 
адміністративно-територіальних змін у міжпереписний період станом на 
01 січня 2021року та здійснено перерахунки чисельності населення 
минулого перепису населення у зв’язку з адміністративно-
територіальними змінами; 
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 проведена перевірка Довідника адрес (отриманого від Держстату) 
по сільським населеним пунктам із населенням менше 2800 осіб (сільські 

населені пункти, на які набори ЕЦК не передбачені) на відповідність до 
інформації, отриманої від місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, юридичних осіб, відокремлених підрозділів 
юридичних осіб, що мають на балансі та/або експлуатують житлових 

фонд, з інтернет-ресурсів, а також у ході спеціальних перевірок 
фахівцями ГУС в Одеській області. 

 

1.3. Розвиток інформаційних технологій 
Впродовж 2020 року ГУС в Одеській області здійснювало статистичну 

діяльність на базі сучасних комп’ютерних інформаційних технологій. 
Забезпечено функціонування системи електронного документообігу 

органів державної статистики (СЕД ОДС) на базі програмного продукту 
«Megapolis.Doc.Net» з використанням кваліфікованого електронного 

підпису. Загальний обсяг документообігу ГУС в Одеській області склав  
14967 електронних листів.  

На кінець 2020 року до СЕД ОДС підключено 53,7% робочих місць.  
ГУС в Одеській області шляхом інтеграції відомчої СЕД ОДС 

підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади 
(СЕВ ОВВ). 

Здійснено удосконалення власного програмного продукту для обліку 
та контролю статистичної та фінансової звітності «ПАУК». 

З метою забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності 

статистичної інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі (ІТС) 
ГУС в Одеській області виконані заходи кібербезпеки шляхом 

встановлення на персональних комп’ютерах ліцензійного антивірусного 
програмного забезпечення Eset Endpoint Security ver.7.x. 

Продовжувалися роботи з технічного супроводження промислової 
експлуатації ДСС в Інтегрованій системі статистичної інформації (далі – 

ІССІ). У 2020 році до ІССІ було переведено 14 форм ДСС.   
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. Поліпшено 

доступність відвідувачам вебсайту за рахунок оптимізації вебсторінок.  
Забезпечено постійну підтримку функціонування комп’ютерного та 

телекомунікаційного обладнання, друкуючих засобів, локально-
обчислювальної та корпоративної мереж, вебресурсів (електронна пошта, 

офіційний вебсайт), телефонних засобів зв’язку ГУС в Одеській області. 

Організовано підключення до онлайн-конференцій з Держстатом,  
респондентами та користувачами. 
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ІІ. Взаємодія з респондентами 

 

2.1. Вебсайт для респондентів 
Основним джерелом інформації для респондентів щодо взаємодії з  

ГУС в Одеській області є офіційний вебсайт ГУС в Одеській області 
http://www.od.ukrstat.gov.ua/. 

Меню вебсайту містить вкладення «Респондентам», в якому 
розміщуються оголошення ГУС в Одеській області стосовно актуальних 

питань звітування, змін у формах ДСС, проведення семінарів для 
респондентів; бланки форм ДСС, інструкції та роз’яснення до форм, 

інформація щодо електронного звітування, «Сервіс для визначення кодів 
за КВЕД-2010», сервіс «Пошук за кодом ЄДРПОУ», за допомогою якого 

респондент отримує індивідуальну інформацію щодо форм ДСС, що він 
повинен подати до ГУС в Одеській області у поточному році тощо. 

Як найважливіша інформація – на головну сторінку вебсайту винесено 
інтерактивний календар подання звітності, сервіс «Пошук за кодом 

ЄДРПОУ», а також – «Кабінет респондента». 

Вебсайт відображає усю діяльність ГУС в Одеській області стосовно 
взаємодії з респондентами. Для встановлення партнерських відносин з 

респондентами та забезпечення достовірності статистичних даних 
органами державної статистики практикується проведення нарад і 

семінарів з питань обліку та звітності, надання методологічної допомоги 
при складанні статистичної звітності, оглядових листів за результатами 

проведення ДСС. 
Так, у звітному році проведено 4 інструктивних наради з 

респондентами, підготовлено 121 лист респондентам, з них:  
96 повідомлень  про залучення до участі у ДСС, 25 оглядових листів про 

якість поданих звітів. 
Було проведено анкетне опитування респондентів ДСС з метою 

дослідження думки респондентів стосовно взаємодії з ГУС в Одеській 
області. Усього було опитано 50 респондентів.  

Також ГУС в Одеській області прийняло участь у щорічному 

дослідженні Держстатом звітного навантаження респондентів.  
 

2.2. Програмне забезпечення «Кабінет респондента» 
ГУС в Одеській області як територіальний орган Держстату прийняло 

участь у введенні в дослідну експлуатацію Адміністративної частини 
«Кабінет респондента», а саме пункту «Вивантаження звітів до DBF файлів 

з адмінчастини», що дає можливість вводити звіти з паперових носіїв та 
вивантажувати їх для подальшої обробки в комплексах електронної 

обробки інформації та ІССІ. 
Апробація здійснена за визначеним переліком форм державних 

статистичних спостережень та було надано суттєві пропозиції щодо 
покращення його функціонування.  
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Також, на виконання завдань Держстату, ГУС в Одеській області було 

залучено респондентів, з якими проведено тестування статистичного 
інструментарію через сервіс електронного звітування «Кабінет 

респондента» за формами ДСС:  
 № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»; 

 № 1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій на підприємстві у 2021 році»; 

 № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»; 
 № ІНН (один раз на два роки) "Обстеження інноваційної діяльності 

підприємства за період 2018-2020 років"; 
 № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, 

амортизацію та капітальні інвестиції»; 
 № 2-інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції». 

За результатами тестування ГУС в Одеській області були надані 
пропозиції: з боку респондентів – щодо труднощів при заповненні форм, з 

боку працівників ГУС в Одеській області – щодо звітно-статистичної 

документації (форм ДСС та роз’яснень до них). 
У 2020 році в програмному забезпеченні "Кабінет респондента", яке 

дозволило респондентам безоплатно звітувати в електронному вигляді за 
81 формою ДСС, було зареєстровано 3009 респондентів регіону та подано 

11718 звітів. 
 

2.3. Взаємообмін інформаційними ресурсами 
При проведенні ДСС у 2020 році 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 (упродовж І кварталу 2020 року); 

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України; 

 Міністерство юстиції України (Південна міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції). 

Так, протягом 2020 року безпосередньо до ГУС в Одеській області 
надходила інформація від департаментів освіти і науки, культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини, соціальної 
та сімейної політики, охорони здоров’я, управління фізичної культури і спорту 

та служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації. 
Більша частина зазначеної інформації використовувалась для 

розрахунків статистичних показників та при підготовці статистичних 
продуктів. 

Окрім того, продовжувалось співробітництво між ГУС в Одеській 
області та Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України стосовно взаємообміну інформацією та спільних дій щодо 
аналізу актуальних проблем економіки в Одеському регіоні.  
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ІІІ. Взаємодія з користувачами 

 

3.1. Відкритість і доступність статистичної інформації 
Основним джерелом статистичної інформації по Одеській області є 

офіційний вебсайт ГУС в Одеській області (http://www.od.ukrstat.gov.ua). 
Протягом 2020 року на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області 

було зафіксовано 116 тис. відвідувань.  
Окрім широкого спектру службової інформації про діяльність ГУС в 

Одеській області, новин, на вебсайті розміщуються оперативні статистичні 
дані, дані у динаміці за ряд років. Тільки у розділі «Статистична 

інформація» було розміщено 521 матеріал. 
Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації в 

регіоні ГУС в Одеській області було підготовлено такі видання: 
 статистичні збірники – 17; 

 статистичні бюлетені – 125; 
 доповіді – 12; 

 експрес-випуски – 151. 

Крім того, у 2020 році у форматі інфографіки на вебсайті 
представлено 47 матеріалів. 

Каталог статистичних видань ГУС в Одеській області представлено на 
вебсайті за посиланням http://od.ukrstat.gov.ua/katalog_2021.pdf. 

Широким попитом користується розділ вебсайту «Користувачам», в 
якому, крім іншої, розміщується інформація щодо статистичних видань, що 

вийшли з друку.  
У 2020 році на головній сторінці вебсайту створено інтерактивний 

календар подій для користувачів статистичної інформації. 
 

3.2. Доступ до публічної інформації 

У 2020 році ГУС в Одеській області здійснювало 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 № 397/22929. 
За результатами цієї діяльності у 2020 році щомісячно складався звіт 

та розміщувався на вебсайті ГУС в Одеській області.  
Протягом 2020 року на адресу ГУС в Одеській області надійшло 107 

запитів від громадян та суб’єктів господарювання, з них: 
 63 – від громадян; 

 26 – від юридичних осіб; 
 10– від громадських організацій; 

 8 – від ЗМІ. 
На всі запити вчасно надано відповіді. 

http://www.od.ukrstat.gov.ua/
http://od.ukrstat.gov.ua/katalog_2021.pdf
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Для розгляду за належністю ГУС в Одеській області направлено 1 лист 

для розгляду за належністю до ООДА. 

Для розгляду за належністю до ГУС в Одеській області від Державної 
служби статистики переадресовано 40 запитів, від інших суб’єктів, 

наділених владними повноваженнями, було переадресовано 5 запитів. 
 

3.3. Проведення анкетних опитувань користувачів 
З метою визначення та задоволення потреб користувачів у 

статистичних даних у 2020 році ГУС в Одеській області проведено 
20 анкетних опитувань користувачів, з яких 17 – спільно з Держстатом, 

зокрема зі статистики: 
 населення; 

 ринку праці; 
 обстежень умов життя домогосподарств; 

 внутрішньої торгівлі; 
 капітальних інвестицій; 

 сільського, лісового та рибного господарства; 

 енергетики; 
 будівництва; 

 туризму; 
 зовнішньої торгівлі послугами. 

Крім того, ГУС в Одеській області самостійно проведено 3 анкетних 
опитування: 

 щодо оновленого дизайну статистичних видань; 
 з питань організації доступу до публічної інформації; 

 стосовно взаємодії  ЗМІ та ГУС в Одеській області. 
Всього було отримано та опрацьовано 131 анкету. Результати 

опитувань розміщені на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області у 
розділі «Користувачам» / «Анкетування». 

 
3.4. Комунікаційні заходи 

В 2020 році було проведено 9 заходів для користувачів статистичної 

інформації (наради, семінари, круглі столи тощо), з яких 6 – в онлайн-
форматі. На даних зустрічах розглядались питання діяльності та розвитку 

органів державної статистики, змін у статистичній методології, а також 
питання популяризації статистичної інформації. 

З метою популяризації діяльності органів державної статистики серед 
громадськості ГУС в Одеській області створено електронні презентації із 

голосовим супроводом на теми: 
 «Про статистичну інформацію щодо діяльності підприємств»; 

 «Про статистичну інформацію щодо оплати праці і соціально-
трудових відносин». 

Також для використання у зустрічах з користувачами були створені 
презентації «Статистики і користувач», «Статистичний щорічник Одеської 

області» (також розміщено на вебсайті), «Вебсайт ГУС в Одеській області». 
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До ГУС в Одеській області у 2020 році надійшло 771 запит 

користувачів статистичної інформації, на всі було надано відповіді.  

На 99 запити було надано роз’яснення з питань статистичної 
методології та проведення ДСС. 

В ГУС в Одеській області налагоджена співпраця зі ЗМІ, яка стала ще 
більш продуктивною після проведення у 2020 році анкетного опитування 

стосовно взаємодії ЗМІ та ГУС в Одеській області, під час якого було 
опрацьовано 18 анкет. 

У 2020 році на вебсайті створено розділ «Для ЗМІ», який містить 
інтерактивний календар актуальних матеріалів, які готуються та 

надсилаються до ЗМІ регіону (на 100 адрес інтернет-видань). Окрім 
тематичних прес-релізів (39 одиниць), повідомлення про соціально-

економічне становище Одеської області (12), ГУС в Одеській області 
щомісячно здійснювало підготовку повідомлень про соціально-економічне 

становище кожного району та міста обласного значення (396). 
Найбільшим попитом у ЗМІ користувались такі галузі статистики як 

«Населення», «Праця», святкові тематики тощо. 

Серед ЗМІ, які розміщували статистичні матеріали найчастіше – 
видання «Волнорез», «Одесский обозреватель», «Контекст-

Причорномор’є», «Порто-Франко», «Правда за Одесу», «Таймер», «Пора 
говорити», «Изберком», «УСІ», «Ваш інтерес», «Град».  

Протягом 2020 року фахівці ГУС в Одеській області 9 разів виступали 
на телебаченні (ТРК «Град»).  

З метою розширення комунікацій ведеться сторінка ГУС в Одеській 
області в соціальній мережі FACEBOOK, на якій відображаються 

статистичні новини. В 2020 році створені нові рубрики: «Вражаюча 
статистика», «Статистика до свят та визначних дат». 

 
3.5. Звернення громадян 

Звернення громадян, які надійшли ГУС в Одеській області у 2020 році, 
розглянуті у відповідності до визначених законодавством термінів. 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону «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. Всього у 2020 році до ГУС в 

Одеській області надійшло 49 звернень від громадян: 
 поштою – 17 звернень; 

 електронною поштою – 18; 
 на особистому прийомі – 14. 

На всі звернення були надані ґрунтовні відповіді згідно з чинним 
законодавством. 

 



 

 
 

Звіт про результати діяльності  

Головного управління статистики в Одеській області 2020                                                  11  

 

Головне управління статистики в Одеській області 
 

 
Питання, які були порушені у зверненнях, розподілились за такими 

групами: 

 24 – кадрові питання; 
 19 – праця і заробітна плата; 

 5 – соціальна політика, соціальний захист населення; 
 1 – охорона праці та промислова безпека. 

За результатами розгляду звернень, були вирішені позитивно 49 заяв.  
 

ІV. Розвиток людського капіталу 
 

4.1.Кадровий склад державних службовців та освітній рівень 
персоналу 

Станом на 1 січня 2021 року штатним розписом ГУС в Одеській області 
передбачено 16 структурних підрозділів: керівництво, 8 функціональних 

та 7 обслуговуючих; 3 посади, які підпорядковані особисто начальнику 
Головного управління статистики: головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, головний  

спеціаліст із захисту інформації, головний спеціаліст з питань охорони 
праці.  

В ГУС в Одеській області у 2020 році робота з персоналом 
здійснювалася відповідно до плану роботи з персоналом та 

спрямовувалась на своєчасне виконання законодавства про державну 
службу, нормативно-правових актів з питань управління персоналом та 

здійснення постійного контролю за станом цієї роботи. 
Штатна чисельність структурних підрозділів ГУС в Одеській області 

станом на 1 січня 2021 року становить 296 посад: 
 державних службовців – 212; 

  працівників, які виконують функції з обслуговування – 62;  
 інших працівників – 22. 

Питома вага жінок, які обіймають посади державних службовців 
становить 96,2 % від загальної кількості державних службовців. Посади 

керівників зайняті жінками на 94,5%, а спеціалістів – на 97,1%.  

Коефіцієнт плинності кадрів у цілому за звітний період складає 8,5% 
(показник попереднього звітного періоду – 10,1%).  

В системі від 1 до 5 років працюють 29 державних службовців 
(18,6%); від 5 до 10 – 25 осіб (16,0%); більше 10 років – 102 особи  

(65,4 %) у тому числі понад 20 років 61  особа – 39,1%. 
Серед керівного складу стаж державної служби від 1 до 4 років має  

3 особи (5,6%); від 5 до 8 – 3 особи (5,6%); від 9 до 12 – 3 особи (5,5%); 
від 13 до 16 – 6 осіб (11,1%); понад 17 років – 39 осіб (72,2%). 

 
Серед спеціалістів мають стаж державної служби до 1 року 1 особа 

(1.0%); від 1 до 4 років – 15 осіб (14,7%); від 5 до 8 років – 12 осіб (11,8); 
від 9 до 12 – 13 осіб (12,7%); від 13 до 16 – 14 осіб (13,7%); понад  

17 років – 47 осіб (46,1%). 
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Вищу освіту ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають 6 

державних службовців або 3,9%. Вищу освіту ступеня магістра 
(спеціаліста) має 150 державних службовців, або 96,1% від загальної 

кількості державних службовців. 29 державних службовців (18,6% їх 

загальної чисельності) мають дві або більше вищі освіти . Магістрів 
державного управління 9 ( з них державних службовців – 8). 

Навчаються у закладах освіти та здобувають ступень магістра 2 особи 
(з них державних службовців – 2). 

Підвищення кваліфікації державних службовців ГУС в Одеській 
області у 2020 році здійснювалося шляхом навчання за професійними 

(сертифікатними) та короткостроковими (сертифікатними) програмами, а  
також шляхом самоосвіти через інтернет-платформи та вебсайт з 

отриманням  підтвердних документів. 
 

V. Інші аспекти діяльності ГУС в Одеській області 
 

5.1.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 державного бюджету у 2020 році (з урахуванням змін) були 

затверджені в обсязі 53521,3 тис. грн, у тому числі: 
 видатки загального фонду – 52603,6 тис. грн; 

 видатки спеціального фонду – 917,7 тис. грн (з яких 888,4 тис. грн – 
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю; 28,1 тис. грн – плата за оренду майна бюджетних 
установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна»; 1,2 тис. грн – надходження 
бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна).  

Надходження спеціального фонду у 2020 році склали 630 тис. грн, у 
тому числі 614,4 тис. грн – отримано за послуги, що надаються органами 

державної статистики відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 08.11.2000 № 1659 «Про затвердження Положення про проведення 

статистичних спостережень та надання органами державної статистики 
послуг на платній основі» (зі змінами); 14,4  тис. грн – плата за оренду 

майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України  
 

 
«Про оренду державного та комунального майна»; 1,2 тис. грн. – 

надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна).  
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Головне управління статистики в Одеській області 
З метою ефективного використання державного майна, протягом  

2020 року, згідно з узгодженими пропозиціями Держстату, інших органів, 
уповноважених управляти державним майном, було передано 7 об'єктів 

нерухомого майна загальною площею 4195,8 кв.м, зокрема: передано до 

сфери управління Міністерства юстиції України 6 об’єктів загальною 
площею 3711,1 кв.м. та до сфери управління Пенсійного фонду України 1 

об’єкт загальною площею 484,7 кв.м. 
 

5.2.Правова діяльність 
ГУС в Одеській області впродовж 2020 року було забезпечено 

організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 
неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства,  

інших нормативних актів під час виконання покладених завдань та 
функціональних обов’язків, а також представлення інтересів ГУС в 

Одеській області в судах та інших державних органах.   
Були здійснені наступні заходи з правового забезпечення діяльності 

ГУС в Одеській області: 
 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); 
 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 у 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. 

 


