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Головне управління статистики у Полтавській області 

 

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики 

у Полтавській області за 2018 рік 

 

І. Загальна інформація 

Головне управління статистики у Полтавській області (далі – Головне управління 

статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – 

Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у 

сфері статистики в області. 

Мета діяльності Головного управління статистики – надання всебічної та 

об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та 

екологічної ситуації в області та забезпечення нею потреби суспільства. 

До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи 

(обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний (міський) рівень) – 

управління (відділи, сектори) статистики у районах (місті) (далі – відокремлені 

підрозділи). 

Відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління 

статистики у Полтавській області, затвердженим наказом Держстату від 30 вересня 

2015 року № 243 (у редакції наказу Держстату від 21 серпня 2017 року № 223), з 

урахуванням стратегічних напрямів розвитку державної статистики, на виконання плану 

державних статистичних спостережень на 2018 рік, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 364-р, Головне управління 

статистики здійснює свою діяльність за такими основними напрямами: 

– організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-

економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в області; 

– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й 

передачі статистичної інформації; 

– установлення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку з 

респондентами державних статистичних спостережень, забезпечення достовірності 

статистичних даних; 

– відкритість і доступність статистичної інформації, виробництво об’єктивної та 

неупередженої статистичної інформації; 

– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного 

доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи 

органів державної статистики; 

– удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів, 

запобігання та протидія корупції. 
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Головне управління статистики у Полтавській області 

ІІ. Основні підсумки діяльності 

1. Організація та проведення державних статистичних спостережень 

Організація і проведення державних статистичних спостережень (далі – ДСС) 

Головним управлінням статистики здійснюється із застосуванням процесно-орієнтовного 

підходу до організації статистичної діяльності та вироблення статистичної інформації за 

Типовою моделлю опису статистичних виробничих процесів (The Generic Statistical 

Business Process Model (GSBPM)). 

Згідно з планом державних статистичних спостережень на 2018 рік, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 364-р, з 

урахуванням технологічної програми державних статистичних спостережень на 2018 рік, 

затвердженої наказом Держстату від 08 червня 2018 року № 97, на виконання Закону 

України “Про державну статистику” Головним управлінням статистики у 2018 році 

здійснювалось збирання й опрацювання даних за 115 формами державної статистичної та 

фінансової звітності. Усього у звітному періоді органи державної статистики області 

отримали від респондентів 364,6 тис. звітів (включаючи адміністративні дані). Збирання 

та опрацювання статистичної інформації здійснювалися як на обласному, так і на 

районному рівнях. Відокремленими підрозділами у 2018 році було прийнято від 

респондентів та опрацьовано 55,9 тис. звітів. 

З метою отримання інформації для комплексного дослідження рівня матеріального 

добробуту населення, отримання даних щодо складу та структури робочої сили, напрямів 

діяльності населення, визначення реального рівня безробіття, діяльності населення у 

сфері сільського господарства проводяться вибіркові обстеження умов життя 

домогосподарств, економічної активності та сільськогосподарської діяльності населення. 

У 2018 році в обстеженні умов життя (за результатами першого квартального інтерв’ю) 

взяли участь 296 домогосподарства, у обстеженні сільськогосподарської діяльності 

населення (за результатами базового інтерв’ю) – 1382 домогосподарств, з питань 

економічної активності населення – щомісячно в середньому 517 домогосподарств. 

Для вивчення цінової ситуації на споживчому ринку області працівниками 

статистики щомісячно проводилось спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) 

відповідно до споживчого набору, який уключав 328 найменувань товарів (послуг)-

представників. Збір інформації про ціни відбувався у 4 міських поселеннях області – 

містах Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, які були відібрані Держстатом, залежно 

від чисельності міського населення, представництва у соціально-економічному і 

географічному положенні, фактору насиченості споживчого ринку товарами та 

послугами.  

Упродовж 2018 року продовжувалось здійснення комплексу заходів щодо 

організації належного зберігання створеної матеріально-технічної бази Всеукраїнського 

перепису населення. 

У зв’язку з адміністративно-територіальними змінами станом на 01 січня 2018 року 

було здійснено перерахунки даних переписів населення (таблиця 1С (1979 рік і 1989 рік) 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+Model
http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/The+Generic+Statistical+Business+Process+Model
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і таблиця 1.1 (2001 рік) “Кількість наявного та постійного населення”; таблиця 2С  

(1979 рік і 1989 рік) і таблиця 1.2 (2001 рік) “Кількість наявного та постійного населення 

по кожному сільському населеному пункту”). 

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та 

організацій України протягом 2018 року Головним управлінням статистики 

здійснювалося ведення ЄДРПОУ на обласному рівні. Здійснювалася обробка 

неідентифікованих місцевих одиниць (далі – МО) та актуалізація ідентифікованих МО, 

які було виявлено в ході проведення ДСС. Також у жовтні, листопаді та грудні 

виконувалась робота з аналізу змін реєстраційної адреси підприємств. 

Станом на 01 січня 2019 року в ЄДРПОУ по області значилося 32775 юридичних 

осіб, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. Упродовж 2018 року до ЄДРПОУ включено 

1533 юридичні особи, вилучено – 736. 

З метою скорочення звітного навантаження на респондентів, уникнення 

дублювання інформаційних потоків органи державної статистики використовували 

адміністративні джерела даних для складання статистичної інформації. Відповідно до 

укладених угод та інших документів про взаємообмін інформаційними ресурсами 

Головне управління статистики у 2018 році отримувало інформацію від спеціально 

уповноважених на це органів області. 

В межах робіт з актуалізації затверджених сукупностей одиниць та переліків 

респондентів ДСС Головне управління статистики надавало до Держстату пропозиції 

щодо довключення/виключення підприємств, а також зміни ознаки їх звітування. 

З метою поліпшення організації проведення ДСС та покращення якості 

статистичних даних Головне управління статистики проводило роботи, пов’язані зі 

здійсненням інвентаризації ДСС, які проводитимуться у 2020 році. Під час інвентаризації 

Держстату були надані пропозиції з удосконалення 22 ДСС за такими розділами 

статистики та тематики статистичного виробництва, як: зайнятість та безробіття, оплата 

праці та соціально-трудові відносини, освіта, населені пункти та житло, діяльність 

підприємств, внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, сільське, лісове та рибне 

господарство, будівництво, транспорт, туризм, реєстр статистичних одиниць, зовнішня 

торгівля товарами. 

2. Впровадження інформаційних технологій  

Основними напрямами впровадження інформаційних технологій у галузі 

статистики у 2018 році залишаються: підтримка функціонування системи електронної 

звітності; подальше впровадження Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – 

ІССІ) в обробку статистичних даних; оновлення комплексів електронної обробки 

інформації; підтримка функціонування програмного комплексу для первинної реєстрації 

статистичних звітів за принципом “Єдиного вікна”; впровадження системи електронного 

документообігу органів державної статистики. 
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У 2018 році Головним управлінням статистики здійснювались заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку системи електронної звітності органів 

державної статистики (далі – СЕЗ ОДС), яка дозволяє респондентам подавати 

статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді з використанням мережі 

Інтернет та електронного цифрового підпису, як одного із напрямів використання 

новітніх інформаційних технологій у галузі статистики. 

У 2018 році продовжувалися роботи з подальшого впровадження ІССІ. 

Забезпечено тестування та промислову експлуатацію статистичних форм: №№ 50-сг 

(річна) “Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських 

підприємств”, 6-сільрада (річна) “Звіт про об’єкти погосподарського обліку”, 1-торг 

(нафтопродукти) “Про продаж світлих нафтопродуктів і газу”, 4-мтп (місячна) “Звіт про 

використання та запаси палива”, 2К-Б (квартальна) “Обстеження ділової активності 

будівельного підприємства”, 1-кб (місячна) “Звіт про виконання будівельних робіт”,  

2К-П (квартальна) “Обстеження ділової активності промислового підприємства”, 4-мтп 

(річна) “Звіт про використання та запаси палива”, 1-ІКТ (річна) “Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах”. 

Здійснювався програмно-технічний супровід приймання статистичної та 

фінансової звітності за принципом “Єдиного вікна”.  

Забезпечувався супровід, актуалізація інформаційних баз даних програмного 

сервісу “Пошук за ЄДРПОУ” для респондентів на офіційному веб-сайті Головного 

управління статистики. 

Забезпечувалися супровід та оновлення комплексів електронної обробки 

статистичної інформації (далі – КЕОІ) на обласному та районному рівнях обробки та 

своєчасна передача статзвітності по корпоративній мережі Держстату згідно з графіком.  

Постійно надавалися допомога та консультації працівникам районного рівня. 

Розроблялися детальні інструкції по роботі з КЕОІ статистичних форм і нанесенню змін 

до них та надсилалися відокремленим підрозділам. 

У 2018 році у відокремлених підрозділах розроблялися та передавалися засобами 

електронної пошти на обласний рівень КЕОІ по 37 статистичних формах (річних – 16, 

піврічних – 1, квартальних – 7, місячних – 13), а також АРМ “Реєстр” по веденню 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та КЕОІ “Матриця участі 

респондентів у державних статистичних спостереженнях”.   

Продовжувалася робота по забезпеченню електронними цифровими підписами 

працівників Головного управління статистики.  

Впродовж 2018 року забезпечено проведення дослідної експлуатації  та введення в 

промислову експлуатацію комплексу програмного забезпечення “Megapolis DocNet” для 

роботи системи електронного документообігу органів державної статистики (далі – СЕД 

ОДС) з використанням електронного цифрового підпису в Головному управлінні 

статистики. 

Всього до СЕД ОДС підключено 33% робочих місць користувачів.  

Забезпечено проведення тестування програмного комплексу “Кабінет 
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респондента”, нового шлюзу веб-інтерфейсу СЕЗ ОДС. 

Введено в дію комп’ютерну мережу для впровадження Єдиної інформаційно-

аналітичної системи фінансово-господарської діяльності органів державної статистики 

(далі – ЄІАС ФГД ОДС) на базі Комп’ютерної програми “Комплексна система 

автоматизації підприємства “IS pro”. На робочих станціях встановлено та налаштовано 

клієнтську частину ЄІАС ФГД ОДС. 

Забезпечено підключення Головного управління статистики до програмно-

технічного комплексу “Клієнт Казначейства-Казначейство”. 

Забезпечувалося проведення відеоконференцій за участю Держстату і Головних 

управлінь статистики у регіонах. 

Спеціалістами управління були виконані роботи по переналаштуванню та 

профілактиці комп’ютерної техніки та принтерів в управліннях (відділах, секторі) 

статистики у Лохвицькому, Пирятинському, Лубенському, Миргородському, Гадяцькому, 

Котелевському, Хорольському районах з виїздом на місця. 

Забезпечувалася стабільна робота комп’ютерного, мережевого обладнання, 

друкуючих пристроїв Головного управління статистки та відокремлених підрозділів. 

Здійснювався щоденний контроль за дотриманням термінів передачі статистичної 

інформації з відокремленими підрозділами. 

3. Установлення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку з 

респондентами 

Пріоритетним напрямом роботи з респондентами залишається налагодження 

партнерських відносин та забезпечення достовірності первинних статистичних даних. 

Діяльність органів державної статистики спрямована на зменшення звітного 

навантаження на респондентів. Так, вже шостий рік поспіль Держстат здійснює оцінку 

звітного навантаження на респондентів та проводить анкетне опитування респондентів 

щодо визначення звітного навантаження за формами ДСС, які зазнали найбільш суттєвих 

змін. У 2018 році анкетне опитування проводилось за 9 формами ДСС, у ході якого 

Головним управлінням статистики отримано та опрацьовано 78 анкет. 

З метою оперативного інформування респондентів про їх участь у ДСС на головній 

сторінці офіційного веб-сайту Головного управління статистики розміщено спеціальний 

Сервіс для респондентів, який дає можливість за ідентифікаційним кодом суб’єкта 

господарювання отримати інформацію про перелік форм ДСС, за якими передбачено 

його звітування до органу державної статистики, терміни подання, бланки форм ДСС, 

інструкції (роз’яснення) щодо їх заповнення. 

Також для респондентів на офіційному веб-сайті Головного управління статистики 

у розділі “Респондентам” розміщено звітно-статистичну документацію, календар 

подання форм ДСС та фінансової звітності, інформацію про перелік форм статистичної 

та фінансової звітності, які можна подавати до органів державної статистики у вигляді 

електронного звіту, та зміни у поданні форм ДСС. 
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У 2018 році здійснювались заходи щодо впровадження програмного забезпечення 

“Кабінет респондента”, яке сприятиме спрощенню процедури подання електронної 

статистичної звітності та дозволить респондентам безоплатно звітувати в онлайн режимі 

до органів державної статистики. Упродовж року було проведено внутрішнє тестування 

цього сервісу Головним управлінням статистики, а також тестування пілотною групою 

респондентів. 

Протягом року проводилась робота з респондентами щодо надання консультацій та 

роз’яснень по роботі в системі електронної звітності. 

У 2018 році респонденти мали можливість звітувати в електронному вигляді за 85 

формами ДСС. Приймання фінансової звітності в електронному вигляді здійснювалось за 

допомогою автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”, яка 

надає можливість респондентам одночасно звітувати до органів державної статистики та 

Державної фіскальної служби України.  

Відсоток звітування респондентів в електронному вигляді за 2018 рік за кількістю 

прийнятих в обробку статистичних звітів становив 68,6, за кількістю респондентів – 46,7.  

З метою забезпечення належного функціонування процесу збирання та покращення 

координації робіт з організації ДСС Головним управлінням статистики було 

підготовлено та надіслано респондентам 2088 листів, з них 2045 повідомлень 

(нагадувань, відповідей) про участь у ДСС (організаційного характеру), у тому числі 

відокремленими підрозділами – відповідно 1122 і 1089. 

Здійснено 99 заходів, а саме безпосередніх відвідувань респондентів працівниками 

органів державної статистики області, з метою надання допомоги (консультативної 

підтримки) щодо заповнення фф.№№ 1-підприємництво (річна), 1-підприємництво 

(коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства”, у тому числі відокремленими 

підрозділами – 86.  

Проведено 115 інструктивних нарад з респондентами, з них 56 – з питань 

запровадження нових/унесення змін до чинних ДСС, у тому числі відокремленими 

підрозділами – відповідно 95 і 48. 

За результатами проведення ДСС було підготовлено і надіслано респондентам 

1741 оглядовий лист (включно із тими, що містять інформацію “зворотного зв’язку”), з 

них відокремленими підрозділами – 1652. 

4. Відкритість і доступність статистичної інформації 

Основним джерелом поширення інформації в Головному управлінні статистики 

залишається офіційний веб-сайт управління (http://pl.ukrstat.gov.ua). 

На цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі розміщується уся статистична 

інформація та публікації, які готуються відповідно до плану державних статистичних 

спостережень. 

Для зручності користувачів на офіційному веб-сайті розміщено річні плани-

графіки оприлюднення інформації у розділах “Експрес-випуски”, “Статистична 

інформація”, а також календар оприлюднення інформації на поточний місяць.  

http://pl.ukrstat.gov.ua/
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У розділі “Публікації” було розміщено “Каталог офіційних статистичних 

публікацій Головного управління статистики у Полтавській області у 2018 році”, 

щомісячні бюлетені “Соціально-економічне становище Полтавської області”, 

презентаційні версії статистичних збірників, у розділі “Статистична інформація” 

протягом року оприлюднено 643 матеріали, які згруповано за розділами статистики. У 

розділ “Новини” постійно надавалися відомості про вихід із друку статистичних 

публікацій, проведення нарад, семінарів тощо. 

У 2018 році зафіксовано 78,6 тис. відвідувань офіційного веб-сайту Головного 

управління статистики. 

З метою інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та 

громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в 

області, містах обласного значення та районах у 2018 році Головним управлінням 

статистики в установлені терміни було підготовлено та оприлюднено 6 статистичних 

збірників, 422 статистичні бюлетені, 11 доповідей, 185 експрес-випусків. 

5. Доступ до публічної інформації 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної інформації 

відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” у 2018 році 

Головним управлінням статистики було надано відповіді на 140 запитів (у 2017 році – на 

95 запитів), із них 91 запит надійшов від фізичних осіб, 30 – від юридичних осіб, 18 – від 

громадських організацій, 1 – від засобів масової інформації. 

6. Проведення семінарів, круглих столів, анкетних опитувань з 

користувачами статистичної інформації 

З метою надання роз’яснень стосовно методології та організації проведення ДСС, 

формування та використання статистичних показників, популяризації статистичних 

продуктів тощо у 2018 році проведено 7 семінарів та 3 круглих столи з користувачами 

статистичної інформації. У заходах взяли участь 149 користувачів, серед яких 

представники органів влади, викладачі та студенти вищих навчальних закладів. 

Також для визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних даних 

Головним управлінням статистики спільно з Держстатом у 2018 році проведено  

7 анкетних опитувань користувачів, зокрема зі статистики ринку праці, населення та 

міграції, цін, сільського, лісового та рибного господарства, внутрішньої торгівлі, науки, 

технології та інновації. Усього було отримано та опрацьовано 15 анкет.  

7. Співпраця із засобами масової інформації 

Для висвітлення результатів ДСС Головним управлінням статистики проводилась 

робота із засобами масової інформації. Упродовж звітного року редакціям обласних і 

місцевих друкованих та інтернет-видань регулярно направлялися повідомлення про 

соціально-економічне становище Полтавщини. Так, у 2018 році 94 рази було 

оприлюднено повідомлення “Соціально-економічне становище області/міста (району)” 
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та підготовлено 19 прес-випусків з окремих актуальних питань, які розміщені на 

офіційному веб-сайті Головного управління статистики.  

8. Надання відповідей на звернення громадян 

На виконання положень Указу Президента України від 07 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” протягом 2018 року Головним управлінням статистики проводилася 

відповідна робота щодо неухильного виконання норм Закону України “Про звернення 

громадян”, забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове 

звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.  

До Головного управління статистики у 2018 році надійшло 37 звернень громадян, у 

тому числі до відокремлених підрозділів – 10. Усі звернення вирішено позитивно.  

Порушення строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду 

звернень іншим органам влади, установам чи організаціям у Головному управлінні 

статистики відсутні.  

Крім того, з метою покращення роботи зі зверненнями громадян, протягом  

2018 року в Головному управлінні статистики діяла громадська приймальна для надання 

безоплатної первинної допомоги з питань, що відносяться до компетенції органів 

державної статистики. Також забезпечена робота телефонної “гарячої лінії”. 

 

ІІІ. Розвиток людського капіталу 

1. Удосконалення системи управління персоналом 

Структура Головного управління статистики на кінець 2018 року складалась з 

апарату (5 управлінь, 10 самостійних відділів, 1 сектору, 4 головних спеціалістів з питань 

режимно-секретної роботи, правової роботи, запобігання та виявлення корупції, захисту 

інформації) та 13 відокремлених підрозділів (3 управлінь, 7 відділів та 3 секторів).   

Станом на 01 січня 2019 року штатним розписом Головного управління статистики 

передбачено 284 посади, фактична кількість працівників складала 284 особи. Статус 

державного службовця мали 224 особи (78,9%), із них 69 осіб обіймали посади 

керівників, 155 – спеціалістів, що складало відповідно 30,8% та 69,2% (у 2017 році – 

відповідно 28,1% та 71,9%). 

По апарату Головного управління статистики штатним розписом передбачено 

218,75 посади, фактично працювало 219 осіб, у відокремлених підрозділах – відповідно 

65,25 та 65.  

Питома вага жінок, які працювали на посадах держслужбовців у Головному 

управлінні статистики, порівняно з 2017 роком майже не змінилася та становила 94,6% 

від загальної кількості державних службовців. Посади керівників різних рівнів зайняті 

жінками на 85,5% (59 осіб), спеціалістів  – 98,7% (153 особи). 
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Прийом на роботу нових працівників у 2018 році здійснювався в установленому 

законодавством порядку. Усього на посади державних службовців було призначено  

8 осіб, з яких 6 – на конкурсній основі, 2 – за переведенням на рівнозначні посади з 

інших державних органів. 

На вищі посади за результатами конкурсу призначено 16 державних службовців, на 

рівнозначні посади переведено 2. 

Впродовж 2018 року у Головному управлінні статистики було звільнено   

14 працівників, з них 8 – спеціалістів державної служби (1 керівник та 7 спеціалістів). За 

власним бажанням або за угодою сторін вибули 4 державні службовці, із яких 2 у зв’язку 

з виходом на пенсію, за переведенням на іншу роботу – 1, за скороченням штату – 1,  

з інших підстав – 2.  

Таким чином, плинність кадрів звітного року серед державних службовців 

становила 1,8% проти 2,2% у 2017 році.  

У Головному управлінні статистики 49 працівників виконували функції з 

обслуговування, з яких 39 – фахівці з інтерв’ювання. 

На кінець 2018 року не укомплектованими залишилося 10,5 посад, з яких 6 посад 

державної служби (1 – керівна та 5 – спеціалістів). 

Станом на 01 січня 2019 року кількість державних службовців з вищою освітою 

ступеня магістра (спеціаліста) залишилась на рівні 2017 року та становила 211 осіб (у 

2017 році цей показник складав 210 осіб), або 94,2% від загальної чисельності державних 

службовців, з яких 12 працівників мають статистичну освіту. Майже всі керівники  

(68 з 69, або 98,6%) мають повну вищу освіту, серед спеціалістів цей показник становить 

92,3% (143 з 155). Вищу освіту ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають  

13 держслужбовців, або 5,8%.  

Дві та більше вищі освіти мають 43 держслужбовця (19,2% їх загальної кількості), 

1 державний службовець має науковий ступінь кандидата наук, 2 – магістра державного 

управління. 

Аналіз складу працівників за стажем роботи в органах державної статистики 

області свідчить, що переважна більшість державних службовців – 191 особа (85,3%) 

працюють більше 10 років, з яких 37,1% (83 особи) працюють більше 20 років,  

15 державних службовців (6,7%) мають стаж роботи в системі до 5 років, 18 (8,0%) – від 

5 до 10 років.  

Що стосується вікового складу, то 48 (21,4%) держслужбовців мають вік до  

35 років, 73 (32,6%) – від 46 до 55 років, 36 (16,1) – від 56 до 65 років. 

2. Підготовка та навчання кадрів 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 564 

“Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” в 

системі державної статистики області проводиться навчання держаних службовців. 
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Так, у 2018 році головний спеціаліст-економіст відділу аналізу даних статистики 

праці та головний спеціаліст-економіст відділу аналізу даних соціальної статистики 

управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики Головного управління 

статистики вступили до магістратури навчально-наукового інституту фінансів, економіки 

та менеджменту Полтавського національного  технічного університету імені Юрія 

Кондратюка за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. 

Дев’ять державних службовців навчалися за програмами спеціалізованих 

короткострокових навчальних курсів у навчально-методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області, два – за програмою правил 

безпеки систем газопостачання у Полтавському навчальному професійно-технічному 

комбінаті, один – пройшов навчання з питань охорони праці у ДП “Полтавський 

експертно-технічний центр Держпраці”. 

Начальник відділу аналізу даних статистики торгівлі та енергетики  підвищила 

кваліфікацію в Національній академії статистики обліку та аудиту. 

Заступник начальника відділу аналізу статистики послуг управління аналізу даних 

статистики виробництва та послуг підвищила кваліфікацію в Національній академії 

статистики обліку та аудиту в дистанційному режимі. 

Протягом 2018 року головний спеціаліст з питань правової роботи підвищувала 

кваліфікацію на постійно діючому семінарі  по підвищенню ділової кваліфікації 

працівників юридичних служб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ, організацій м. Полтави та Полтавської області, який 

проводить Головне  територіальне управління юстиції у Полтавській області. 

Три державні службовці пройшли підвищення кваліфікації у Полтавській торгово-

промисловій палаті,  взявши  участь у семінарі “Правові та практичні аспекти публічних 

закупівель в Україні”. 

У листопаді 2018 року 62 державних службовці підвищили  кваліфікацію на 

тематичному  короткостроковому семінарі з питань запобігання і протидії проявам 

корупції для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, який 

проводив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 

відповідно до програм, що затверджені та фінансуються Національним агентством 

України з питань державної служби. 

У квітні 2018 року 7 працівників прийняли участь у І турі Всеукраїнського 

конкурсу “Кращий державний службовець”.  

В Головному управлінні статистики протягом року до 5 нових працівників 

застосовано наставництво. Всі 5 працівників опанували програму вступного навчального 

курсу для нових працівників органів державної статистики. 

В апараті Головного управління статистики та відокремлених підрозділах 

проводилися постійно діючі семінари з питань українського ділового мовлення та 

запобігання і протидії проявам корупції. 

Крім того, протягом 2018 року проводились короткотермінові семінари, з 

актуальних питань.  
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Державні службовці апарату Головного управління статистики та відокремлених 

підрозділів підвищують ділову кваліфікацію без відриву від виробництва по  

20-30-годинній програмі, а також  шляхом самоосвіти. 

Загалом у 2018 році підвищили рівень професійної компетентності 35,3% 

державних службовців Головного управління статистики.  

За звітний період в Головному управлінні статистики пройшла виробничу 

практику студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, 

підвищення кваліфікації (стажування) старший викладач кафедри економіки 

підприємства та економічної кібернетики Вищого навчального закладу Укоопспілки 

“Полтавський університет економіки і торгівлі”. 

3. Запобігання та протидія корупції 

Протягом 2018 року в Головному управлінні статистики проводилася 

роз’яснювальна робота серед державних службовців з питань дотримання 

антикорупційного законодавства. Підготовлено та проведено 74 семінарських заняття з 

працівниками структурних та відокремлених підрозділів, надано консультативну та 

методичну допомогу в заповненні декларації. 

Перевірено факт подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до 

Закону України “Про запобігання корупції”, в результаті якої було виявлено три випадки 

порушення вимог фінансового контролю, про які було повідомлено в Національне 

агентство з питань запобігання корупції, та на виконання подання прокуратури Полтавської 

області проведено службові розслідування стосовно двох посадових осіб Головного 

управління статистики з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення 

ними пов’язаного з корупцією правопорушення, а саме несвоєчасного подання без 

поважних причин щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. За результатами службових 

розслідувань працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано 

щодо них вид дисциплінарного стягнення – догану. 

Проведено експертизу проектів організаційно-розпорядчих документів Головного 

управління статистики на предмет наявності в них корупціогенних чинників, 

сприятливих для вчинення корупційних правопорушень. 

Проведено перевірку матеріалів до здійснення процедур закупівлі товарів (робіт, 

послуг) з метою виявлення корупційних ризиків. Проекти договорів були доповнені 

антикорупційними умовами. 

Здійснювався контроль при прийнятті на роботу державних службовців на засадах 

неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог чинного законодавства. 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону 

України “Про очищення влади” було проведено перевірку 5-ти новоприйнятих 

працівників. Запити про проведення перевірки були надіслані до Головного управління 

ДФС у Полтавській області та СБУ. 
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Забезпечувалося функціонування та оновлення розділу “Запобігання проявам 

корупції” на офіційному веб-сайті Головного управління статистики. 

4. Результати фінансової діяльності 

У 2018 році фінансування Головного управління статистики здійснювалося за 

бюджетними програмами: 

– 1207010 “Керівництво та управління у сфері статистики”; 

– 1207030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, 

витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя”. 

Обсяги видатків державного бюджету у 2018 році (з урахуванням змін) були 

затверджені в сумі 46509,4 тис.грн, у тому числі: 

– загального фонду – 46021,3 тис.грн; 

– спеціального фонду – 488,1 тис.грн. 

Співвідношення видатків загального фонду складали: оплата праці та нарахування 

на неї – 96,55%, оплата енергоносіїв – 2,50%, утримання Головного управління 

статистики – 0,51%, щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, 

витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 0,44%. 

Що стосується видатків спеціального фонду, то вони розподілилися так: оплата 

енергоносіїв – 24,85%, утримання Головного управління статистики – 70,68%, оплата 

податків  – 0,95%, капітальні видатки – 3,52%. 

Протягом 2018 року вживались усі можливі заходи з метою оплати в повних 

обсягах спожитих енергоносіїв, щоквартальної плати домогосподарствам за ведення 

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

життя, інших витрат, а саме: вносилися зміни щодо перерозподілу асигнувань загального 

та спеціального фондів бюджету між кодами економічної класифікації видатків.  

Станом на 01 січня 2019 року по загальному та спеціальному фондах кредиторська 

заборгованість відсутня.  

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду в цілому складала 31,3 тис.грн, 

у тому числі за доходами 28,2 тис.грн (плата за оренду) та 3,1 тис.грн за видатками 

(заборгованість орендарів по відшкодуванню за природний газ). 
 

 

 


