Звіт про результати діяльності Головного управління статистики
у Чернівецькій області
за 2016 рік
I. Загальна інформація
Головне управління статистики у Чернівецькій області, відповідно до завдань
визначених Положенням про Головне управління статистики, згідно з пріоритетами
Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, на виконання Плану
державних статистичних спостережень на 2016 рік і Комплексної програми Головного
управління статистики у Чернівецькій області на 2016 рік, здійснювало свою
діяльність за такими основними напрямами:
- організація і проведення державних статистичних спостережень,
забезпечення якості та відкритості статистичної інформації;
- взаємодія з користувачами статистичної інформації, моніторинг їх
інформаційних потреб та забезпечення їх доступу до статистичних даних;
- установлення партнерських відносин із респондентами державних
статистичних спостережень;
- забезпечення достовірності статистичних даних;
- упровадження
статистичної
методології та розвиток
статистичної
інфраструктури;
- удосконалення та впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі
статистики;
- удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання
кадрів, запобігання та виявлення корупції.
II. Основні підсумки діяльності
Організація і проведення державних статистичних спостережень
Відповідно до плану державних статистичних спостережень у 2016 році
Головним управлінням статистики проведено 84 державних статистичних
спостережень. Інформація збиралась за 115 формами державних статистичних
спостережень із різних галузей статистики.
Збирання та опрацювання статистичної інформації здійснювалися як на
обласному, так і на районному рівні.
Усього у звітному періоді органи державної статистики області отримали від
респондентів та опрацювали майже 168 тис. первинних звітів.
Здійснювалися також вибіркові обстеження населення (домогосподарств) та
спостереження за змінами споживчих цін.
Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) проводилися з таких
питань: обстеження умов життя домогосподарств (УЖД), економічної активності
населення (ЕАН), сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості
(СГД). Так, у 2016 році в області прийняло участь в обстеженні 224
домогосподарства з питань умов їх життя, 1592 – з питань економічної активності
населення та 694 домогосподарства – з питань сільськогосподарської діяльності
населення у сільській місцевості.
З метою вивчення цінової ситуації здійснювалося спостереження за змінами
споживчих цін (тарифів) на споживчому ринку області. Спостереження проводиться
на вибірковій основі в містах Чернівцях, Сокирянах та Сторожинці, які відібрані
Держстатом в залежності від чисельності міського населення. Споживчий набір
товарів (послуг)-представників, на підставі якого здійснюється спостереження за
змінами цін (тарифів) і розраховується індекс споживчих цін, нараховував у 2016
році 335 найменувань (серед них 136 видів продовольчих товарів, 147 –
непродовольчих та 52 види послуг).
Упродовж
року
здійснювалось
ведення
адміністративної
складової
статистичного реєстру підприємств – Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ) по Чернівецькій області. Внесення відомостей щодо

суб’єктів ЄДРПОУ, відбувалося шляхом щоденного електронного обміну даними
відповідно до “Порядку взаємодії суб’єктів інформаційного обміну щодо надання та
використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців”.
Станом на 1 січня 2017 року кількість суб’єктів ЄДРПОУ в області становила
15899 одиниць, з них юридичних осіб – 15143, без статусу юридичної особи – 756.
Протягом 2016 року внесено до ЄДРПОУ 760 суб’єктів, що на 92 більше ніж у 2015
році. Вилучено з реєстру – 368 суб’єктів.
Протягом 2016 року було надано 487 відомостей з ЄДРПОУ та підготовлено 80
відповідей на запити.
Поширення інформації та комунікації
З метою інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та
громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в
області у 2016 році органи державної статистики області оприлюднили 19
статистичних збірників, 115 статистичних бюлетенів, 29 доповідей, а також 227
експрес-випусків з різних галузей статистики. Розміщено 537 матеріалів на веб-сайті
в розділі ”Статистична інформація”.
Головним управлінням статистики активно проводилась робота щодо
висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах масової
інформації. Так, у 2016 році щомісячно готувалося повідомлення про соціальноекономічне становище області. Всього протягом року оприлюднено 36 таких
повідомлень, 845 публікацій з окремих соціально-економічних питань, здійснено 60
виступів на радіо. Найчастіше в засобах масової інформації оприлюднювалась
інформація з питань ринку праці, соціального захисту та населення.
Для забезпечення більш вільного доступу користувачів до статистичної
інформації активно використовувалися можливості офіційного веб-сайту Головного
управління статистики у Чернівецькій області, де розміщуються статистичні дані, в
тому числі в динаміці, з різних галузей статистики, а також широкий спектр
службової інформації про діяльність органів державної статистики.
Головне управління статистики у 2016 році постійно працювало над
удосконаленням інформаційного наповнення веб-сайту.
Для більшої інформативності користувачів розділ “Новини” було доповнено
додатковою інформацією щодо підготовки статистичних публікацій.
Актуалізовано інформацію окремих розділів, зокрема таких як “Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України” та “Конкурс на заміщення
вакантних посад”.
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Відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення
громадян” та на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
“Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування” Головне управління статистики проводило роботу щодо розгляду
звернень громадян.
За 2016 рік органами державної статистики області зареєстровано та
розглянуто 162 звернення. Під час особистого прийому зареєстровано 124 звернень,
38 звернень громадян надійшло поштою.
В основному, в зверненнях порушувались такі питання, як: надання
статистичної інформації, кадрові питання та комунальне господарство.
Питання, за якими зверталися громадяни, вирішувались невідкладно, відповіді
надавалися у повному обсязі, внаслідок чого повторних звернень не надходило.
Крім того, проводилася постійна роз’яснювальна робота серед користувачів
статистичної інформації. Так, у 2016 році Головним управлінням статистики
проведено 30 семінарів та засідань круглих столів, підготовлено 101 рекламний
матеріал щодо підготовки й оприлюднення статистичних продуктів та 8 буклетів і
каталог офіційних статистичних публікацій.
На запити користувачів статистичної інформації підготовлено 592 відповіді
щодо отримання статистичних продуктів (інформації) та роз’яснень стосовно
використання статистичної методології та організації державних статистичних
спостережень.
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Взаємодія з респондентами
З метою підтримки партнерських відносин з респондентами та забезпечення
достовірності первинних статистичних даних Головне управління статистики
продовжує практику проведення нарад і семінарів з питань обліку та звітності,
надання консультацій стосовно методології складання державної статистичної
звітності, підготовки оглядових листів за результатами проведення державних
статистичних спостережень тощо. Так, у 2016 році було проведено 30 інструктивних
нарад із респондентами з питань запровадження нових або внесення змін до чинних
форм державних статистичних спостережень та надіслано респондентам 1906 листів
інструктивного та організаційного характеру про їх участь у державних статистичних
спостереженнях (у 2015році – відповідно 99 та 2163).
Для підвищення рівня інформованості респондентів державних статистичних
спостережень та ефективної організації збирання статистичних даних з
використанням сучасних засобів телекомунікації на офіційному веб-сайті Головного
управління функціонує сервіс щодо отримання респондентами довідки про перелік
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www.cv.ukrstat.gov.ua, які вони мають подавати до Головного управління статистики
протягом року.
Для надання респондентам матеріалів в електронному вигляді, зокрема щодо
інформування про їх участь у державних статистичних спостереженнях, активно
використовувалась база електронних адрес респондентів, яка постійно оновлюється

електронними адресами та фактичними телефонами і налічує понад 2,2 тис.
електронних адрес.
У 2016 році проводилась робота щодо підготовки оглядових листів “зворотного
зв’язку”. Всього підготовлено 798 оглядових листів за результатами проведення
державних статистичних спостережень, які містять інформацію “зворотного зв'язку”,
надіслані вони 593 респондентам.
У роботі з респондентами пріоритетним залишається зменшення звітного
навантаження. З цією метою у 2016 році Головним управлінням статистики
проведено анкетне опитування респондентів за 25 формами державних статистичних
спостережень. В опитуванні взяли участь 162 респонденти (у 2015році – за 34
формами, 338 респондентів).
Також було проведено анкетне опитування респондентів щодо бажання
отримувати інформацію зворотного зв'язку за 49 формами державних статистичних
спостережень. В опитуванні взяли участь 231 респондент (у 2015році – за 36
формами, 338 респондентів).
Система електронної звітності органів
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Упровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики у 2016
році здійснювалось шляхом удосконалення системи збирання форм ДСС та
фінансової звітності в електронному вигляді та здійснення робіт із упровадження
інтегрованої системи статистичної інформації (далі ІССІ).
У частині здійснення робіт із впровадження ІССІ в 2016 році розпочалися
роботи щодо промислової експлуатації форми №4-МТП (місячна). Так, починаючи зі
звіту за січень і по травень 2016 року, включно, форма №4-МТП (місячна)
оброблялось паралельно в КЕОІ та в ІССІ. Обробка в ІССІ проводилась згідно плану
робіт, результати обробки оформлені в протоколи та надіслані на Держстат.
Починаючи зі звіту за червень 2016 року і надалі форма №4-МТП (місячна)
оброблялась тільки в ІССІ.
III. Кадрове та фінансове забезпечення
Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання
кадрів
Станом на 01.01.2017р. в Головному управлінні статистики фактично
працювали 127 працівників на обласному рівні та 36 працівників – на районному
рівні. Статус державних службовців мають 131 працівник або 80,4% від фактичної
чисельності працівників.
На посадах державних службовців переважно працюють жінки – 119 осіб
(90,8%), зокрема серед працівників керівного складу – 81,8%, серед спеціалістів –
93,9%.
Значна частина державних службовців, а саме 106 держслужбовців (80,9%
від загальної кількості), при розподілі за стажем роботи в системі, мають стаж роботи

більше 10 років. Серед керівників їх частка складає 97,0%, серед спеціалістів –
75,5%. Понад 20 років в системі держстатистики працює 39 держслужбовців, що
складає 29,8% від загальної кількості держслужбовців. Серед керівників їх частка
складає 51,5%, серед спеціалістів – 22,5%.
Зберігається тенденція щодо покращення якісного складу державних
службовців за рівнем освіти, підвищення його професійного рівня. Так, станом на
звітну дату повну вищу освіту мають 130 державних службовців (99,2% загальної
кількості державних службовців). При прийнятті на держслужбу перевага надається
особам з освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового спрямування. Так, 97,7%
державних службовців Головного управління з повною вищою освітою мають
відповідні фахові спеціальності. Повну вищу фахову освіту мають 127
держслужбовців, в т.ч. статистичну освіту – 8 держслужбовців, економічну – 102
держслужбовця, іншу відповідну – 17 держслужбовців.
У Головному управлінні статистики проводилися заходи щодо підвищення
кваліфікації державних службовців як обласного апарату, так і районних підрозділів.
Найбільш прийнятними і поширеними видами навчання є короткотермінові семінари,
в яких прийняли участь 44 державних службовці.
З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових
якостей працівників, які претендують на посаду державного службовця 14
держслужбовців пройшли стажування на вищих посадах.
У 2016 році продовжувалась робота по залученню працівників Головного
управління для здобуття другої (відповідної) вищої освіти. Так, у 2016 році для
здобуття другої (відповідної) вищої освіти 1 державного службовця (спеціаліст)
направлено на навчання до магістратури Чернівецького національного університету
ім. Ю.Федьковича за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі
знань “Управління та адміністрування”.
Відповідно до Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення
перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”,
затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014р. №563 в Головному управлінні
статистики у 2015-2016 роках проведено перевірку всіх державних службовців
Головного управління. За результатами перевірки встановлено, що до зазначених
держслужбовців не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.
В січні–лютому 2016 року в Головному управлінні статистики було проведено
щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і
завдань за 2015 рік. Оціненню підлягали 59 державних службовців (без урахування
начальника Головного управління), в т.ч. 37 осіб – обласного апарату та 22 особи –
районних підрозділів Головного управління. Більшість – 40 держслужбовців отримали
оцінку “високо”, 19 держслужбовців – “добре”. Низьку оцінку не отримав ніхто.
Постійна увага приділяється дотриманню правил внутрішнього трудового
розпорядку, зміцненню виконавської дисципліни. Випадків порушення працівниками
виробничої і трудової дисципліни не було.
Запобігання та протидія корупції
Головним управлінням статистики у 2016 році систематично вживались
заходи, спрямовані на запобігання та виявлення корупції. Вони здійснювались
відповідно до плану заходів Головного управління статистики щодо запобігання і
протидії корупції на 2016 рік та Антикорупційної програми Державної служби
статистики України на 2016 рік.
Основна увага приділялася проведенню роз’яснювальної роботи та
ознайомленню з вимогами антикорупційного законодавства та інших нормативноправових актів. З цією метою проведено 8 нарад-семінарів, в яких прийняв участь
151 працівник Головного управління статистики. Крім того, проводились заняття з
двома групами слухачів постійно діючого семінару з питань запобігання та протидії
проявам корупції за 38-годинною програмою.
Усі державні службовці Головного управління статистики вчасно подали
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015

рік та всі суб'єкти декларування, які звільнилися, за період, не охоплений раніше
поданими деклараціями.
Відповідно до п.9 ст.12 Закону України “Про засади запобігання і протидії
корупції” №3206-VI від 07.04.2011 для здійснення перевірки достовірності
зазначених у деклараціях відомостей було надіслано 202 копії декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівників Головного
управління статистики до Державної фіскальної служби України.
Для запобігання виникненню конфлікту інтересів, особи, які претендували на
зайняття посад державних службовців попереджувалися про спеціальні обмеження,
визначені законами України “Про державну службу” та “Про засади запобігання і
протидії корупції”.
На офіційному веб-сайті Головного управління статистики постійно
оновлювалася інформація про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції.
Також розміщена інформація про посадових осіб, яких можна повідомити про
корупційні правопорушення, вчинені посадовими особами Головного управління
статистики.
Питання щодо виконання вимог антикорупційного законодавства в Головному
управлінні статистики щоквартально розглядалося на виробничих нарадах. На колегії
Головного управління у листопаді 2016 року розглянуто питання “Про дотримання
законодавства з питань запобігання корупції”.
Корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією
працівниками Головного управління не допускалися, до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень ніхто не притягувався.
Результати фінансової діяльності
У 2016 році Головне управління статистики працювало за такими програмами
класифікації видатків:
КПКВ 1207010 “Керівництво та управління у сфері статистики”,
КПКВ 1207030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів
доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя”.
Для
здійснення
функціональних
повноважень
Головного
управління
статистики було затверджено видатки на 2016 рік у сумі 10,9 млн.грн., з яких 10,5
млн.грн. – обсяги по загальному фонду і 0,4 млн.грн. – по спеціальному фонду.
Протягом року проводився моніторинг ефективності використання фінансових
ресурсів Головного управління статистики та управління ними шляхом унесення змін
до кошторису видатків, що дозволило забезпечити розрахунки в повних обсягах за
спожиті енергоносії та комунальні послуги, а також з домогосподарствами, які брали
участь в обстеженні умов їхнього життя.
Детальний звіт про використання коштів державного бюджету Головним
управлінням статистики у 2016 році розміщено на веб-сайті Головного управління
статистики у розділі “Діяльність Головного управління статистики”.
У рамках дії Закону України "Про державну статистику" та відповідно до
Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року Головне управління
статистики спрямовує свою діяльність на удосконалення управління процесами
статистичного виробництва з метою задоволення потреб користувачів статистичної
інформації, зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження зворотного
зв'язку
з
респондентами,
забезпечення
взаємодії
з
постачальниками
адміністративних даних тощо.
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