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Головне управління статистики 
 в Одеській області  

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

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. 

Мета діяльності ГУС в Одеській області – надання всебічної та 

об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, 

демографічної та екологічної ситуацій у регіоні. 

ГУС в Одеській області у 2022 році здійснювало свою діяльність 

відповідно до: 

1)  Закону України «Про Державну статистику»; 

2) 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); 

3)  Плану державних статистичних спостережень на 2022 рік,  

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.11.2021      

№ 1497-р (далі – План);  

4) Інших нормативно-правових документів, які регламентують 

діяльність органів державної статистики. 

Відповідно до Програми розвитку державної статистики до 2023 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 222 

та на виконання Плану, ГУС в Одеській області здійснювало свою діяльність 

за наступними основними напрямами: 

1)   організація і проведення державних статистичних спостережень 

(далі – ДСС) за соціальними, економічними і демографічними явищами та 

процесами, а також за екологічною ситуацією в області;  

2) поширення статистичної інформації, моніторинг інформаційних 

потреб користувачів, відкритість та доступність статистичної інформації;  

3) зміцнення партнерських взаємовідносин і налагодження зворотного 

зв’язку з респондентами та розпорядниками адміністративних даних; 

4)   участь у розробці та впровадженні новітніх інформаційних 

технологій збирання, опрацювання і поширення статистичної інформації; 

5)   удосконалення системи управління персоналом, підвищення 

кваліфікації кадрів, запобігання та протидія корупції. 

Починаючи з 24 лютого 2022 року, ГУС в Одеській області здійснювало 

свою діяльність в умовах воєнного стану, запровадженого на території 

України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами). 

Відповідно до напрямів статистичної діяльності ГУС в Одеській області  

співпрацювало з Одеською обласною військовою адміністрацією, місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо. 
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Головне управління статистики 
 в Одеській області  

 
ІІ. КОРПОРАТИВНА ПІДТРИМКА 

  

1. Правова та антикорупційна діяльність 
ГУС в Одеській області протягом 2022 року 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.   

Протягом звітного періоду здійснювались заходи з правового 
забезпечення діяльності ГУС в Одеській області: 

1) проведено правову експертизу проєктів наказів ГУС в Одеській 
області: з основної діяльності – 74, з адміністративно-господарської – 52,  
з кадрових питань – 1017; 

2) здійснено юридичну експертизу 87 договорів фінансово-
господарського характеру та додаткових угод до них; 

3)  надано 37 консультації з правових питань (в усній формі); 
4) забезпечено ведення претензійно-позовної роботи. 
З метою забезпечення належного дотримання антикорупційного 

законодавства, реалізації антикорупційної політики держави, ГУС в Одеській 
області проводилась робота з антикорупційних заходів, направлених на 
попередження і виявлення порушень вимог антикорупційного 
законодавства, підвищення особистої відповідальності працівників ГУС в 
Одеській області й неприпустимість вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень та здійснювався контроль за їх виконанням. 

 
2. Управління ризиками 
Відповідно до Порядку організації та функціонування системи 

управління ризиками у ГУС в Одеській області, затвердженого наказом ГУС 
в Одеській області «Про затвердження Порядку організації та 
функціонування системи управління ризиками Головного управління 
статистики в Одеській області» від 29.01.2021 № 13 (із змінами), 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 (далі – План заходів). 

Протягом 2022 року відбулося 4 засідання Робочої групи з управління 
ризиками у ГУС в Одеській області (далі – Робоча група). На засіданнях 
Робочої групи 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 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 
були визначені, ідентифіковані, оцінені та включені до Плану заходів 
додаткові ризики, що виникли у воєнний час.  
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Головне управління статистики 
 в Одеській області  

 
Щоквартально проводився моніторинг виконання заходів з усунення 

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

впливу на діяльність ГУС в Одеській області виконано. 
 

3. 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. Усього у 2022 році до ГУС в Одеській  
області надійшло 22 звернення від громадян, з них засобами поштового 
зв’язку – 9 заяв, електронною поштою – 13.  

Питання, які були порушені у зверненнях, розподілилися за такими 
групами: 

1) 18 – кадрові питання;  
2) 4 – праця і заробітна плата; 
За результатами розгляду звернень, були вирішені позитивно 22 заяви. 

На всі звернення були надані ґрунтовні відповіді з дотриманням термінів, 
встановлених законодавством. 

 

4. Управління фінансами 
У 2022 році фінансова діяльність Головного управління статистики в 

Одеській області здійснювалася за такими бюджетними програмами: 
1) КПКВК 0414010 «Керівництво та управління у сфері статистики»; 
2) КПКВК 0414020 «Статистичні спостереження»; 
3) КПКВК 0414030 «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення 

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

Видатки державного бюджету у 2022 році (з урахуванням змін) для 
Головного управління статистики в Одеській області були затверджені в 
обсязі 46 892,9 тис. грн, у тому числі: 

1) видатки загального фонду – 46 603,4 тис. грн; 
2) видатки спеціального фонду – 289,5 тис. грн (з яких 289,5 тис. грн – 

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю).  

Надходження спеціального фонду у 2022 році склали 184,8 тис. грн, у 
тому числі 184,8 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» (із змінами).  

 

5. Управління людськими ресурсами 
Станом на 31 грудня 2022 року штатним розписом Головного управління 

статистики  в  Одеській  області  передбачено  15  структурних  підрозділів:  
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керівництво, 12 структурних підрозділів: 6 функціональних та 6 
обслуговуючих; 2 посади, які підпорядковані особисто начальнику 
Головного управління статистики: 

1)  головний спеціаліст із захисту інформації;  
2)  головний спеціаліст з питань охорони праці.  
Штатна чисельність структурних підрозділів Головного управління 

статистики в Одеській області станом на 31 грудня 2022 року становить 207 
посад: 

1) державних службовців – 128;  
2)  працівників, які виконують функції з обслуговування – 61; 
3) інших працівників – 18. 
Облікова чисельність працівників ГУС в Одеській області становить 189 

осіб. Статус держаного службовця мають 122 особи (64,6%), з них 44 особи 
обіймають посади керівників, 78– спеціалістів, що складає відповідно 36,1% 
та 63,9% (у попередньому звітному періоді – 36,8% та 63,2%).  

Питома вага жінок, які обіймають посади державних службовців 
становить 95,9% від загальної кількості державних службовців. Посади 
керівників зайняті жінками на 93,1%, а спеціалістів - на 97,4%.  

Коефіцієнт плинності кадрів у цілому за звітний період складає 12,1% 
(показник попереднього звітного періоду – 14,8%), серед державних 
службовців – 9,8% (показник попереднього звітного періоду – 12,0%). 

В системі до 1 року працюють 6 осіб (3,2%); від 1 до 5 років –  30 осіб 
(15,9%); від 5 до 10 – 34 особи (18,0%); більше 10 років –119 осіб (62,9%), 
у тому числі понад 20 років 76 осіб – 40,2%. 

Серед керівного складу стаж державної служби від 1 до 4 років має 1 
особа (2,3%); від 5 до 8 – 1 особа (2,3%); від 9 до 12 – 4 особи (9,1%); від 
13 до 16 – 4 особи (9,1%); понад 17 років – 34 особи (77,2%). 

Серед спеціалістів мають стаж державної служби від 1 до 4 років – 12 
осіб (15,4%); від 5 до 8 років – 2 особи (2,6%); від 9 до 12 – 9 осіб (11,5%); 
від 13 до 16 – 15 осіб (19,2%); понад 17 років – 40 осіб (51,3%). 

Один державний службовець має вищу освіту ступеня бакалавра, з 
вищою освітою ступеня магістра (спеціаліста) працює 121 державний 
службовець, 29 державних службовців мають дві або більше вищі освіти. 
Магістрів державного управління 6 ( з них державних службовців – 5). 

У ГУС в Одеській області навчається у закладах освіти та здобуває 
ступінь бакалавра 1 особа.  

Дві особи закінчили навчання та здобули ступінь магістра, у тому числі 
отримала третю вищу освіту ступеня магістра одна особа. 

Підвищення кваліфікації державних службовців ГУС в Одеській області 
у 2022 році здійснювалося шляхом навчання за професійними 
(сертифікатними) та короткостроковими (сертифікатними) програмами, а 
також шляхом самоосвіти через інтернет-платформи з отриманням 
підтверджуючих документів (119 державних службовців). 

Поряд з цим, серед працівників ГУС в Одеській області проводились  
навчальні заходи з правових питань (4 лекції) та з питань запобігання й 
виявлення корупції (2 лекції і 2 семінари). 
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Крім того, 10 осіб навчались у Міжгалузевому центрі охорони праці та 

промислової безпеки з питань пожежно-технічного мінімуму та отримали 
відповідні посвідчення. 

У 2022 році 15 осіб керівного складу ГУС в Одеській області пройшли 
навчання в режимі ZOOM- конференції у міському центрі життєдіяльності та 
безпеки цивільного захисту м.Одеса та отримали відповідне посвідчення. 

Також працівники ГУС в Одеській області брали участь у внутрішніх 
функціональних навчаннях з питань цивільного захисту.  

 
6. Управління інформаційними технологіями 
Впродовж 2022 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 6870 
електронних листів.  

Кількість автоматизованих робочих місць, підключених до СЕД ОДС, на 
кінець 2022 року становить 100%. Шляхом інтеграції відомчої СЕД ОДС 
забезпечено функціонування системи електронної взаємодії органів 
виконавчої влади на 4 робочих місцях.   

Здійснено удосконалення власного програмного продукту для 
реєстрації, обліку та контролю статистичної і фінансової звітності 
«Багатофункціональний автоматизований реєстр звітності «БАРЗ». 

Удосконалено сервісній програмний продукт власної розробки 
«Менеджер документів» для сектору правового забезпечення та відділу 
організаційної роботи, документообігу, контролю виконання та архівної 
справи.  

З метою захисту інформації в інформаційно-комунікаційній системі ГУС 
в Одеській області забезпечено антивірусний захист за допомогою 
ліцензійного програмного забезпечення Eset Endpoin Security, оновлено 
операційні системи та інші комп’ютерні програми. Здійснені відповідні заходи 
щодо забезпечення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів в 
інформаційно-комунікаційній системі ГУС в Одеській області. 

Продовжувались  роботи з технічного супроводження промислової 
експлуатації форм державних статистичних спостережень в Інтегрованій 
системі статистичної інформації, встановлено зміни до комплексів 
електронної обробки інформації. 

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

Забезпечено постійну підтримку функціонування комп’ютерного та 
телекомунікаційного обладнання, друкуючих засобів, локально-
обчислювальної та корпоративної мереж, вебресурсів (електронна пошта, 
офіційний вебсайт). 

 

http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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ІIІ. СТАТИСТИЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

 

1. Організація і проведення державних статистичних 

спостережень 
Відповідно до Плану, фахівці ГУС в Одеській області прийняли участь у 

64 ДСС, які проводились відповідно до Типової моделі виробництва 

статистичної інформації GSBPM (Generic Statistical Business Process Model). 
Інформація збиралась за 98 формами ДСС. Протягом 2022 року від 

респондентів отримано понад 177 тис. первинних статистичних та 
фінансових звітів, наданих як у паперовому, так і в електронному вигляді. 

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

становила 90,3%. 
Частка статистичних звітів, поданих респондентами в електронному 

вигляді, у загальній кількості статистичних звітів, що були подані до ГУС в 
Одеській області, становила 96,8%. 

 Крім опрацювання первинних звітів, отриманих від респондентів, ГУС в  
Одеській області на постійній основі проводились спостереження за змінами 

споживчих цін для здійснення на державному рівні розрахунків індексів 
споживчих цін по регіону та по Україні в цілому.  

Працівниками ГУС в Одеській області щомісячно проводилось ДСС 

«Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)». Споживчий набір 
товарів (послуг)-представників, на підставі якого здійснюється 

спостереження за змінами цін (тарифів) і розраховується індекс споживчих 
цін включає 335 товарів (послуг)-представників, з них 124 – продукти 

харчування та безалкогольні напої, 11 – алкогольні напої, тютюнові вироби, 
200 – непродовольчі товари, послуги. Кількість об’єктів, на яких 

проводилось ДСС, становила 720, у т.ч. 370 – суб’єкти господарювання 
сфери торгівлі, 340 – суб’єкти господарювання сфери послуг та 10 – 

організовані ринки. 
Крім того, проводився щоденний моніторинг цін на основні 

соціальнозначущі товари (перелік складається з 30 товарів-представників, з 
них 21 – продукти харчування, 6 – лікарські засоби і вироби медичного 

призначення та 3 – нафтопродукти) та щотижневий моніторинг цін на товари 
протиепідемічного призначення (засоби індивідуального захисту). 

ГУС в Одеській області у січні-лютому здійснювалися вибіркові 
обстеження населення за трьома напрямками:  

1) обстеження умов життя домогосподарств (ОУЖД) – щоквартально у 

473 домогосподарствах;  
2) обстеження робочої сили (ОРС) – щомісячно у 828 

домогосподарствах;  
3) обстеження сільськогосподарської діяльності населення у сільській 

місцевості  (ОСГД) – щомісячно у 1674 домогосподарствах, що допомагало 
отримувати реальну інформацію з домогосподарств. 
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У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, з 

24.02.2022 року проведення вибіркових обстежень населення призупинено 
на термін, встановлений Законом України «Про захист інтересів суб’єктів 
подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 
війни» від 03.03.2022 № 2115-ІХ. 

Незважаючи на воєнний стан введений 24.02.2022 на території України, 
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні» (із змінами) та на вимоги  Закону України 
«Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у 
період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 №2115-ІХ, 
протягом 2022 року ГУС в Одеській області виконало всі роботи, передбачені 
Планом. 

Надання  форм  ДСС  до Держстату здійснювалося  своєчасно, у терміни, 
визначені Графіком передачі статистичної звітності територіальними 
органами державної статистики, по корпоративній мережі. 

У 2022 році під керівництвом Держстату відбулась інвентаризація ДСС. 
В процесі інвентаризації фахівці ГУС в Одеській області надали 22 пропозиції 
стосовно удосконалення 16 ДСС. 

 
2. Всеукраїнський перепис населення 
На виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» 

від 19.10.2000 № 2058-ІІІ (зі змінами) та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 № 542-р «Про проведення у 2023 році 
Всеукраїнського перепису населення», ГУС в Одеській області у 2022 році 
здійснено комплекс підготовчих заходів до підготовки проведення 
Всеукраїнського перепису населення (далі – ВПН) на території Одеській 
області: 

1) 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); 

2) протягом року працівниками ГУС в 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; 

3) відповідно до чинного законодавства (зокрема, статей 27, 371 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 20, 28 Закону 
України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо 
декларування та реєстрації місця проживання в Україні», пунктів 3, 4, 19 
Порядку створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних 
громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого  
2022 року № 265) проведена робота з територіальними громадами, щодо 
формування та передачі на адресу ГУС в Одеській області інформації з 
реєстру   територіальних   громад  у  частині  чисельності   зареєстрованого  
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населення (у розрізі населених пунктів) та кількості внутрішньо переміщених 
осіб, які мешкають на території територіальної громади. 

 
3. Взаємодія з респондентами та розпорядниками 

адміністративних даних 
3.1. Вебсайт ГУС в Одеській області 

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 розділ «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, які 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 – ПЗ «Кабінет респондента». Постійно надавалася 
допомога респондентам у разі звернення з питань щодо реєстрації і 

відправлення звітів через ПЗ «Кабінет респондента», в чаті та за телефоном. 
На вебсайті відображається діяльність ГУС в Одеській області стосовно 

взаємодії з респондентами. Для встановлення більш щільного зв’язку з 

респондентами, підвищення рівня їх обізнаності 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 та 

оглядових листів за результатами проведення ДСС. 
Так, у звітному році, в режимі ZOOM конференції, проведено  

7 інструктивних нарад з респондентами, підготовлено 4 листа за 
результатами проведення ДСС, 35 особистих відповідей на запити щодо 

необхідності звітування та 42 листа-повідомлення про залучення до участі у 
ДСС (надіслано на адреси 19783 респондентів). Крім того, підготовлено лист 

щодо роботи органів державної статистики і звітування в умовах воєнного 
стану та надіслано на адреси 21244 респондентів. 

Було проведено анкетне опитування респондентів ДСС з метою 
дослідження думки респондентів стосовно взаємодії з ГУС в Одеській області. 

Усього було опитано 72 респонденти. За результатами анкетування зроблені 

висновки щодо необхідності збільшення кількості респондентів, які 
регулярно відвідують вебсайт ГУС в Одеській області, користуються сервісом  

«Пошук за кодом ЄДРПОУ» та ПЗ «Кабінет респондента». Майже всі 
респонденти, які приймали участь в анкетуванні, надали позитивну оцінку 

своєї взаємодії з ГУС в Одеській області (середній бал становить 4,7 бала за 
5-бальною шкалою).  

http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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Також ГУС в Одеській області прийняло участь у щорічному дослідженні 
Держстатом звітного навантаження респондентів.  

 
3.2. Програмне забезпечення «Кабінет респондента» 

Протягом 2022 року продовжувалась робота щодо залучення 

респондентів до електронного звітування з використанням програмного 
забезпечення «Кабінет респондента», який дозволяє безоплатно подавати 

статистичну звітність в онлайн-режимі до органів державної статистики. 
На виконання завдань Держстату, ГУС в Одеській області було 

проведено тестування шаблонів форм електронної звітності (в 
Адміністративній частини ПЗ «Кабінет респондента»): 

1)  № 1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів»; 
2) № 51-вод (місячна) «Звіт про роботу підприємства водного 

транспорту»; 
3) № 31-вод (квартальна) «Звіт про перевезення вантажів і пасажирів 

водним транспортом». 
За підсумками проведеної роботи працівниками ГУС в Одеській області 

опрацьовано шаблони форм ДСС, виявлено зауваження, які усунено 
Держстатом на підставі протоколів тестування. 

Станом на 31.12.2022 року в програмному забезпеченні «Кабінет 

респондента», яке дозволило респондентам безоплатно звітувати в 
електронному вигляді за 77 формами ДСС, було зареєстровано 6803 

респондента Одеської області та подано 11343 звіти. 
Крім цього, 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. У зв’язку з цим 
спеціалістами ГУС в Одеській області  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. 
Станом на 31.12.2022 року 91 органу реєстрації в Одеській області     

(100%), які здійснюють декларування/реєстрацію та зняття із 
задекларованого/зареєстрованого місця проживання осіб відкрито доступ до 

ПЗ «Кабінет респондента».  

 
3.3. Взаємообмін інформаційними ресурсами 

При здійсненні статистичної діяльності та проведенні ДСС у 2022 році 
ГУС в Одеській області  використовувались  адміністративні  дані  на підставі  

угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між Держстатом та 
державними органами, установами, організаціями: 

1) Одеською обласною державною адміністрацією; 
2) ПАТ «Укрзалізниця»; 

3) Інститутом ринку і економіко-екологічних досліджень Національної 
академії наук України. 
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Поряд з цим, протягом 2022 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, служби у справах дітей Одеської обласної 

державної адміністрації, яка використовувалася для розрахунків статистичних 

показників та при підготовці статистичних продуктів. 
Крім того, продовжувалось співробітництво між ГУС в Одеській області 

та державною установою «Інститут ринку і економіко-екологічних 
досліджень Національної академії наук України» стосовно взаємообміну 

інформацією та спільних дій щодо аналізу актуальних проблем економіки в 
Одеському регіоні.  

 
4. Поширення статистичної інформації та комунікації з 

користувачами та громадськістю 
4.1. Відкритість і доступність статистичної інформації 

Поширення статистичної інформації ГУС в Одеській області 
здійснювалося на офіційному вебсайті (http://www.od.ukrstat.gov.ua), де у   

вільному  доступі  розміщувалася статистична інформація, яка готувалася 
відповідно до Плану. 

Протягом 2022 року на офіційному вебсайті ГУС в Одеській області було 

зафіксовано майже 107 тис. відвідувань.  
З метою оперативного інформування користувачів про нові статистичні 

матеріали та продукти на вебсайті ГУС в Одеській області запроваджено 
сервіс, який дозволяє отримувати актуальні новини про підготовлені 

статистичні продукти за тиждень. 
У 2022 році для зручності користування статистичною інформацією було 

впроваджено розміщення матеріалів у розділі «Статінформація» у форматі 
Excel. 

Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації в 
регіоні у 2022 році ГУС в Одеській області за результатами державних 

статистичних спостережень було підготовлено: 
1) статистичних збірників – 11; 

2) статистичних бюлетенів – 17; 
3) доповідей – 2; 

4) експрес-випусків – 42; 

5) інфографік – 47. 
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. 
 

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


 

 
 

Звіт про результати діяльності  

Головного управління статистики в Одеській області за 2022 рік                                 13  

 

Головне управління статистики 
 в Одеській області  

 
Для зручності користувачів діє пошукова система для роботи із 

статистичною  інформацією,  розміщеною на офіційному  вебсайті.  Також  у 
2022 році було 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. 

 
4.2. 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. 

Крім того, 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. 

 
4.3. Доступ до публічної інформації 
У 2022 році ГУС в Одеській області здійснювало 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 № 397/22929. 

За результатами проведеної роботи у 2022 році щомісячно складався 
звіт щодо задоволення запитів на інформацію відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» та розміщувався на вебсайті ГУС в 
Одеській області.  

Протягом 2022 року до ГУС в Одеській області надійшло 26 запитів від 
громадян та суб’єктів господарювання, з них: 

1)   16 – від громадян; 
2) 7 – від юридичних осіб; 
3)  3 – від ЗМІ. 
На всі запити надані ґрунтовні відповіді у визначений чинним 

законодавством термін. 
 
4.4. Проведення анкетних опитувань користувачів 
З метою визначення та задоволення потреб користувачів у статистичній 

інформації, у 2022 році ГУС в Одеській області проведено 11 анкетних 
опитувань користувачів, з яких 10 – спільно з Держстатом, зокрема зі 
статистики: 
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1) доходів та умов життя; 
2) ринку праці; 
3) міграції; 
4) соціального захисту; 
5) діяльності підприємств; 
6) сільського, лісового та рибного господарства; 
7) промисловості; 
8) науки, технологій та інновацій; 
9) цін. 
Крім того, ГУС в Одеській області самостійно проведено анкетне 

опитування органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 
забезпечення потреб у статистичній інформації. 

Зазначені анкетні опитування були проведені за допомогою інструментів 
«Google», що надало змогу залучити більшу кількість респондентів до 
анкетування. 

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

 
4.5. Комунікаційні заходи 
У 2022 році було проведено 6 заходів для користувачів статистичної 

інформації, які відбувалися в онлайн-форматі: 
1)«Соціально-економічне становище Одеської області у січні–листопаді 

2021 року»; 
3) «Соціально-економічне становище Одеської області у 2021 році»; 
4) «Соціально-економічне становище Одеської області у січні 2022 

року»; 
5) «Доступно про статистику»; 
6) «Питання ґендерної статистики»; 
7) «Доступ до публічної інформації». 
Матеріали зазначених зустрічей розміщені на офіційному вебсайті ГУС в 

Одеській області у розділі «Користувачам»/«Інтернет-конференції». 
До ГУС в Одеській області протягом 2022 року надійшло 329 запитів від 

користувачів статистичної інформації, на всі було надано відповіді.  
На 13 запитів було надано роз’яснення з питань статистичної методології 

та проведення ДСС. 
Поряд з цим, проводилася робота з висвітлення результатів проведених 

ДСС у засобах масової інформації. Протягом 2022 року підготовлено, 
надіслано до редакцій ЗМІ та розміщено на офіційному вебсайті у розділі 
«Для ЗМІ» 30 прес-релізів. 

Серед ЗМІ, які розміщували статистичну інформацію найчастіше – 
видання «Волнорез» та «Град». 

Протягом 2022 року фахівці ГУС в Одеській області 4 рази виступали на 
телебаченні (ТРК «Град»). Під час виступів були висвітлені питання щодо 
ситуації на ринку праці, споживчих цін, оплати житлово-комунальних 
послуг. 

Протягом 2022 року систематично оновлювалася інформація на сторінці 
ГУС в Одеській області у соціальній мережі FACEBOOK. 


