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Головне управління статистики у Полтавській області 

 

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики  

у Полтавській області за 2020 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 і забезпечення нею органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та громадськості. 

Відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління статистики 

у Полтавській області, Програми розвитку державної статистики до 2023 року та на 

виконання плану державних статистичних спостережень на 2020 рік Головне управління 

статистики здійснює свою діяльність за такими основними напрямами: 

– організація і проведення державних статистичних спостережень (далі – ДСС) за 

соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в області; 

– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й 

передачі статистичної інформації; 

– зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами, запровадження заходів 

зі зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних; 

– відкритість і доступність статистичної інформації, моніторинг інформаційних 

потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних; 

– розвиток людського капіталу, удосконалення системи підвищення кваліфікації 

персоналу. 

 

ІІ. Статистичне виробництво. 

1. Організація і проведення ДСС. 

ДСС проводилися відповідно до Типової моделі опису статистичних виробничих 

процесів (GSBPM). 

Головним управлінням статистики у 2020 році здійснювалось збирання й 

опрацювання даних за 106 формами державної статистичної та фінансової звітності. 

Усього у звітному періоді органи державної статистики (далі – ОДС) області отримали від 

респондентів 299,8 тис. звітів. 

З метою отримання інформаційної бази для комплексного дослідження рівня 

матеріального добробуту населення, складу та структури робочої сили на ринку праці 

України, визначення реального рівня безробіття, діяльності населення у сфері сільського 

господарства проводяться вибіркові обстеження умов життя домогосподарств, робочої 

сили та сільськогосподарської діяльності населення. У 2020 році в обстеженні умов життя 

(за результатами першого квартального інтерв’ю) взяло участь 291 домогосподарство, у 

обстеженні сільськогосподарської діяльності населення (за результатами базового 
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інтерв’ю) – 1356 домогосподарств, з питань обстеження робочої сили – щомісячно в 

середньому 519 домогосподарств. 

Для аналізу цінової ситуації та забезпечення розрахунків індексів споживчих цін по 

Полтавській області та Україні, працівниками відділу реєстрації цін щомісячно по 

вибірковому колу базових підприємств проводилось вибіркове статистичне спостереження 

за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги). Збір інформації про ціни 

відбувався згідно зі затвердженим споживчим набором, який уключав 328 найменувань 

товарів (послуг)-представників. В умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) 

здійснювався щоденний моніторинг цін на основні соціальнозначущі товари та 

щотижневий моніторинг цін на товари протиепідемічного призначення. 

На виконання Закону України “Про Всеукраїнський перепис населення” та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року № 581-р “Про 

проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення” (зі змінами), у 2020 році 

здійснено комплекс підготовчих заходів до проведення Всеукраїнського перепису 

населення (далі – ВПН) на території області: 

– підготовлено листи органам місцевого самоврядування організаційного характеру; 

– уточнено переліки та межі міських населених пунктів; 

– здійснено перевірку адресного господарства у міських населених пунктах, а саме 

наявність аншлагів (табличок з назвами вулиць, провулків, майданів тощо) та номерних 

знаків на будинках. Про результати перевірки було повідомлено органи місцевого 

самоврядування; 

– підготовлено нормативно-довідкову інформацію для розроблення даних ВПН 

(актуалізовано Довідник ТерСОН); 

– уточнено місцезнаходження дрібних поселень службового призначення, 

пов’язаних з обслуговуванням, наглядом та експлуатацією залізничних і водних шляхів 

сполучення, лісових масивів, метеорологічних станцій, геологічних організацій тощо; 

– актуалізовано інформацію щодо установ із рухомим складом населення та 

інституційних установ; 

– здійснено оновлення цифрового картографічного матеріалу шляхом перевірки 

наборів електронних цифрових карт міських та сільських населених пунктах (з 

чисельністю населення більш 2800 осіб); 

– продовжено ведення електронної Картотеки обліку адміністративно-

територіальних змін у міжпереписний період; 

– актуалізовано інформацію щодо наявних садівничих товариств, установ з рухомим 

складом населення та інституційних установ; 

– актуалізовано Довідник адрес сільських населених пунктів із населенням менше 

2800 осіб. 

Для задоволення потреб користувачів статистичної інформації в отриманні даних 

щодо демографічних подій за новими адміністративно-територіальними одиницями 

відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX “Про утворення 

та ліквідацію районів” була проведена перевірка працездатності програмного 

забезпечення “Природний рух населення” та “Міграційний рух населення” при 

використанні нового локального довідника територій. 



 

 

3 

 

Головне управління статистики у Полтавській області 

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України протягом року здійснювалося ведення ЄДРПОУ на обласному рівні. Виконувалася 

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

МО, які було виявлено в ході проведення ДСС. Також виконувалась робота з аналізу змін 

реєстраційної адреси підприємств. 

Станом на 01 січня 2021 року в ЄДРПОУ по області значилося 34608 юридичних 

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

підприємців та громадських формувань. Упродовж року до ЄДРПОУ включено  

1449 юридичних осіб, вилучено – 228. 

З метою скорочення звітного навантаження на респондентів, уникнення 

дублювання інформаційних потоків ОДС використовували адміністративні джерела даних 

для складання статистичної інформації. Відповідно до укладених угод та інших документів 

про взаємообмін інформаційними ресурсами Головне управління статистики у 2020 році 

отримувало інформацію від спеціально уповноважених на це органів області. 

В рамках проведення робіт з формування та актуалізації сукупностей одиниць і 

переліків респондентів ДСС, які проводилися шляхом збору даних безпосередньо від 

респондентів, протягом 2020 року Головне управління статистики щомісячно (окрім січня) 

надавало до Держстату інформацію щодо подій, які відбулись з одиницями, включеними 

до сукупностей одиниць, та респондентів, якими були подані звіти за власною ініціативою 

(у тому числі у вигляді електронної звітності) та які не включені до переліку респондентів 

за відповідною формою ДСС, а у серпні 2020 року – інформацію щодо повідомлень від 

респондентів, які залучалися для участі у ДСС. 

З метою покращення організації проведення ДСС та якості статистичних даних 

Головним управлінням статистики було підготовлено пропозиції щодо удосконалення  

6 форм ДСС для інвентаризації ДСС, які плануються до проведення у 2021 і 2022 роках. 

2. Впровадження інформаційних технологій. 

Протягом 2020 року основними напрямами впровадження інформаційних технологій 

у галузі статистики залишалися: підтримка функціонування системи електронної звітності; 

подальше впровадження Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ); 

оновлення комплексів електронної обробки інформації (далі – КЕОІ); підтримка 

функціонування програмного комплексу для первинної реєстрації статистичних звітів за 

принципом “Єдиного вікна”; забезпечення роботи системи електронного документообігу 

органів державної статистики (далі – СЕД ОДС). 

За підсумками 2020 року рівень звітування в електронному вигляді становить: 

– загальний відсоток респондентів, які включені до сукупностей та звітували в 

електронному вигляді, – 68,3; 

– відсоток респондентів, які включені до сукупностей, звітували в електронному 

вигляді та звіти яких прийняті до подальшої обробки, – 77,0. 

Продовжувалися роботи з подальшого впровадження ІССІ, яка забезпечує єдине 

середовище для збирання, обробки, аналізу та зберігання статистичної інформації. 

Загалом станом на кінець звітного року в ІССІ у промислову експлуатацію переведено  

28 форм ДСС. 

Здійснювався програмно-технічний супровід приймання статистичної та фінансової 
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звітності за принципом “Єдиного вікна” в Головному управлінні статистики. 

Забезпечувалися супровід та оновлення КЕОІ та своєчасна передача  статистичної 

інформації до Головного управління регіональної статистики згідно з графіком. 

Продовжувалася робота по наданню допомоги в отриманні працівниками Головного 

управління статистики кваліфікованих електронних підписів (далі – КЕП) та 

забезпечувалося їх використання. 

Упродовж 2020 року в Головному управлінні статистики забезпечувалася робота 

СЕД ОДС з використанням КЕП на базі програмного забезпечення “Megapolis DocNet”. 

Станом на кінець 2020 року до СЕД ОДС підключено 48% робочих місць користувачів. 

Відповідно до Плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного 

урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

22.08.2018 № 617-р (зі змінами), Головне управління статистики у 2020 році було 

підключено до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

З метою забезпечення кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі 

Головного управління статистики здійснювались заходи по налаштуванню, тестуванню та 

забезпеченню функціонування системи антивірусного захисту та контролю за 

використанням змінних носіїв інформації. Забезпечувалося функціонування комп’ютерного 

та телекомунікаційного обладнання, друкуючих засобів, вебресурсів (електронна пошта, 

офіційний вебсайт) Головного управління статистики. 

3. Зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами. 

Пріоритетним напрямом роботи з респондентами залишається налагодження 

партнерських відносин та забезпечення достовірності первинних статистичних даних. 

Діяльність ОДС спрямована на зменшення звітного навантаження на респондентів. 

Так, вже восьмий 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 2020 році анкетне 

опитування проводилось за 32 формами ДСС, у ході якого Головним управлінням 

статистики отримано та опрацьовано 332 анкети. 

З метою уточнення потреб респондентів та вивчення їх думки щодо складності 

заповнення, зручності подання, а також оцінки витрат часу на складання форм ДСС 

Головне управління статистики провело 5 анкетних опитувань респондентів ДСС зі 

статистики оплати праці та соціально-трудових відносин, населених пунктів та житла, 

сільського, лісового та рибного господарства, діяльності підприємств. 

Для оперативного інформування респондентів про їх участь у ДСС на головній 

сторінці офіційного вебсайту Головного управління статистики розміщено спеціальний 

сервіс для респондентів “Пошук за кодом ЄДРПОУ” (далі – сервіс), який дає можливість за 

ідентифікаційним кодом суб’єкта господарювання отримати інформацію про перелік форм 

ДСС, за якими передбачено його звітування до ОДС, терміни подання, бланки форм ДСС, 

інструкції (роз’яснення) щодо їх заповнення. 

З метою визначення відповідності сервісу потребам респондентів Головним 

управлінням статистики було проведено тестування модернізованого Держстатом сервісу. 

За результатами цього тестування на адресу Держстату були надані зауваження та 

пропозиції. 
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Також для респондентів на офіційному вебсайті Головного управління статистики у 

розділі “Для респондентів” розміщено звітно-статистичну документацію, календар подання 

форм державної статистичної та фінансової звітності, інформацію про перелік форм 

статистичної та фінансової звітності, які можна подавати до ОДС у вигляді електронного 

звіту, та зміни у поданні форм ДСС. 

У 2020 році респонденти мали можливість звітувати в електронному вигляді за  

92 формами ДСС та фінансової звітності. Приймання фінансової звітності в електронному 

вигляді здійснювалось за допомогою автоматизованої системи “Єдине вікно подання 

електронної звітності”, яка надає можливість респондентам одночасно звітувати до ОДС та 

Державної податкової служби України. 

Для безоплатного подання респондентами статистичної звітності в електронному 

вигляді до ОДС на офіційних вебсайтах Держстату, Головного управління статистики та за 

посиланням https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ розміщене безкоштовне програмне 

забезпечення “Кабінет респондента” (далі ‒ ПЗ “Кабінет респондента”). 

У 2020 році респонденти мали можливість звітувати в електронному вигляді із 

використанням ПЗ “Кабінет респондента” за всіма формами ДСС, які реалізовані до 

приймання в електронному вигляді. 

Упродовж року Головне управління статистики постійно здійснювало інформування 

та залучення респондентів до звітування в електронному вигляді, у тому числі із 

використанням ПЗ “Кабінет респондента”, надавало методично-консультативну допомогу 

респондентам з питань функціонування системи електронної звітності ОДС та ПЗ “Кабінет 

респондента”, у тому числі за допомогою функціоналу “Чат” Адміністративної частини ПЗ 

“Кабінет респондента”. 

В рамках організації міжобласного обміну первинними даними, які отримані не за 

адресою адресату звітності, Держстат у 2020 році розробив відповідний функціонал в 

Адміністративній частині ПЗ “Кабінет респондента” та створив для Головного управління 

статистики два облікові записи у вебінтерфейсі приймального шлюзу з правами 

інспектора і доступом до електронної звітності на рівні України. Головне управління 

статистики упродовж року чітко дотримувалося вимог та порядку визначеного механізму 

обміну інформацією між територіальними органами Держстату. 

У січні 2020 року Головним управлінням статистики проведено другий етап 

дослідної експлуатації Адміністративної частини ПЗ “Кабінет респондента”, а саме пункту 

“Подача звіту через адмінчастину”, щодо вивантаження звітів у DBF файли та їх подальше 

завантаження до системи обробки. 

Також у травні 2020 року проведено тестування функціоналу вивантаження звітів 

за всіма формами ДСС, що подаються в електронному вигляді, у DBF файл з приймального 

шлюзу електронної звітності та модуля “Введення звітів (юридичні особи)”/“Введення 

звітів (ФОП)” (далі – Модуль) Адміністративної частини ПЗ “Кабінет респондента”. Після 

успішного завершення тестування функціонал було уведено у дослідну експлуатацію. 

У серпні 2020 року проведено перший етап тестування функціоналу збирання даних 

за фф.№№ 1-УЖД (квартальна) “Контрольна картка складу домогосподарства”, 2-УЖД 

(один раз на рік) “Запитальник основного інтерв’ю” – перевірка зручності та 

роботоспроможності функціоналу, а саме заповнення довідників та прив’язка їх до 

вищенаведених форм ДСС. 
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У зв’язку з впровадженням у постійну експлуатацію нового інструментарію для 

введення звітів, введення інформації, яка надходила до Головного управління статистики 

на паперових носіях, за визначеним переліком форм ДСС, здійснювалося лише через 

Модуль Адміністративної частини ПЗ “Кабінет респондента”. 

У кінці 2020 року в Головному управлінні статистики здійснено розмежування прав 

доступу в Адміністративній частині ПЗ “Кабінет респондента”, відповідно до розробленої 

Держстатом схеми розподілу функціональних можливостей. 

Протягом року Головне управління статистики надсилало до Держстату: 

‒ щомісячно, пропозиції і зауваження стосовно роботи ПЗ “Кабінет респондента” та 

Адміністративної частини ПЗ “Кабінет респондента”; 

‒ щоквартально, звіт про результати функціонування системи електронної звітності; 

‒ кількісні показники функціонування системи електронної звітності за I квартал 

2020 року, розраховані за алгоритмом, визначеним Держстатом у II кварталі 2017 року. 

Відповідно до Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для 

проведення ДСС, затвердженого наказом Держстату від 31 грудня 2019 року № 452, з 

метою уніфікації, оптимізації та спрощення форм ДСС Головне управління статистики за 

участю респондентів у 2020 році залучалося через ПЗ “Кабінет респондента” до 

проведення тестування (апробації) проєктів вдосконаленої звітно-статистичної 

документації за формами ДСС, які заплановано для запровадження у 2021 році: № 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”, № 1-ІКТ (річна) “Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємстві у 2021 році”, № 1-підприємництво (річна) “Структурне обстеження 

підприємства”, № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”. За 

результатами тестування на адресу Держстату направлено пропозиції та зауваження від 

респондентів. 

З метою забезпечення належного функціонування процесу збирання та покращення 

координації робіт з організації ДСС, Головним управлінням статистики було підготовлено 

та надіслано респондентам 6142 листи, з них 6132 повідомлення (нагадування, відповіді) 

про участь у ДСС (організаційного характеру). 

Здійснено 33 заходи, а саме безпосередніх відвідувань респондентів працівниками 

Головного управління статистики, з метою надання допомоги (консультативної підтримки) 

щодо заповнення фф.№№ 1-підприємництво (річна), 2-підприємництво (річна) 

“Структурне обстеження підприємства”. 

Проведено 13 інструктивних нарад з респондентами, у т. ч. 3 – з питань 

запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС. 

Заплановані на березень, червень та листопад наради зі статистики зовнішньої 

торгівлі послугами, інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, капітальних інвестицій, 

основних засобів та промисловості були скасовані у зв’язку із запровадженням карантину 

на території України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. 

За результатами проведення ДСС було підготовлено і надіслано респондентам  

108 оглядових листів (включно із тими, що містять інформацію “зворотного зв’язку”). 
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4. Відкритість і доступність статистичної інформації. 

Основним джерелом поширення інформації в Головному управлінні статистики 

залишається офіційний вебсайт управління (www.pl.ukrstat.gov.ua), на якому у 2020 році 

зафіксовано 92,5 тис. відвідувань. 

Для зручності користувачів на цьому інтернет-ресурсі розміщуються річний 

календар оприлюднення інформації, щомісячний календар подій, каталог офіційних 

статистичних публікацій; постійно надаються відомості про оприлюднення статистичних 

продуктів, проведення нарад, семінарів тощо. 

На офіційному вебсайті управління у вільному доступі розміщуються  статистичні 

продукти (інформація), передбачені планом державних статистичних спостережень, а 

саме, у 2020 році оприлюднені у розділах: 

– “Публікації” – 12 бюлетенів “Соціально-економічне становище Полтавської 

області”; 

– “Статистична інформація” – 635 матеріалів; 

– “Експрес-випуски” – 149 матеріалів. 

Крім того, у 2020 році для задоволення потреб користувачів були підготовлені  

13 статистичних збірників, 423 статистичних бюлетені. 

З метою підвищення рівня зрозумілості статистичних даних збільшено обсяг 

інформації, яка подається у більш доступній формі – у вигляді графічної візуалізації. У 

такому форматі у розділі “Інфографіка” на офіційному вебсайті управління представлено 

публікацію “Соціально-економічні показники Полтавської області”, яка оновлюється 

щомісячно. Періодично поповнюються відповідними матеріалами рубрики “Тематична 

інфографіка” та “Інфографіка до свят”. 

5. Доступ до публічної інформації. 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної інформації відповідно 

до Закону України “Про доступ до публічної інформації” у 2020 році Головним управлінням 

статистики було надано відповіді на 97 запитів, із них 55 запитів надійшло від фізичних 

осіб, 24 – від юридичних осіб, 13 – від громадських організацій, 5 – від засобів масової 

інформації. 

6. Проведення семінарів з користувачами статистичної інформації та їх 

анкетні опитування. 

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

формування та використання статистичних показників, популяризації статистичних 

продуктів тощо у 2020 році проведено 6 семінарів з користувачами статистичної 

інформації. У заходах взяли участь представники органів влади, підприємств та 

організацій, викладачі та студенти закладів вищої освіти, фізичні особи-підприємці. 

Також для визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних даних 

Головним управлінням статистики спільно з Держстатом у 2020 році проведено  

17 анкетних опитувань користувачів, зокрема зі  статистики населення та міграції, ринку 

праці, освіти, доходів та умов життя, внутрішньої торгівлі, капітальних інвестицій, 

сільського, лісового та рибного господарства, енергетики, будівництва, туризму, 

зовнішньої торгівлі послугами. Усього було отримано та опрацьовано 149 анкет. 

http://www.pl.ukrstat.gov.ua/
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7. Співпраця із засобами масової інформації. 

Головним управлінням статистики проводилась робота з висвітлення результатів 

ДСС у засобах масової інформації. Упродовж звітного року редакціям обласних і місцевих 

друкованих та Інтернет-видань регулярно направлялись офіційні повідомлення про 

соціально-економічне становище Полтавщини та прес-випуски за окремими тематиками, 

які також розміщувались на власному офіційному вебсайті. Загалом у 2020 році було 

підготовлено та оприлюднено 384 повідомлення “Про соціально-економічне становище 

області/міста (району)” та 15 прес-випусків. 

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 2020 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 2020 році надійшло 16 звернень громадян. 

Колективних, повторних звернень не було. 

За характером питань, що порушували громадяни у звітному році, переважали 

питання надання статистичної інформації про розмір середньомісячної заробітної плати 

для перерахунку пенсій. 

Крім того, з метою покращення роботи зі зверненнями громадян, протягом 2020 

року в Головному управлінні статистики діяла громадська приймальна для надання 

безоплатної первинної допомоги з питань, що відносяться до компетенції ОДС. 

 

ІІІ. Розвиток людського капіталу. 

1. Удосконалення системи управління персоналом. 

Структура Головного управління статистики на кінець 2020 року складалася з  

4 управлінь, 13 самостійних відділів, 3 секторів, 3 головних спеціалістів: з питань 

запобігання та виявлення корупції, захисту інформації та юрисконсульта. 

Станом на 01 січня 2021 року штатним розписом Головного управління статистики 

передбачено 218 посад, фактична кількість працівників складала 213 осіб. Статус 

державного службовця мали 153 особи (71,8% від зальної чисельності), із них 52 особи 

обіймали посади керівників, 101 – спеціалістів, що складало відповідно 34,0% та 66,0% 

(за попередній звітний період – відповідно 31,7% та 68,3%). 

Питома вага жінок, які працюють на посадах держслужбовців у Головному 

управлінні статистики становила 94,8% (145 осіб) від загальної кількості державних 

службовців. Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 88,5% (46 осіб), 

спеціалістів – 98,0% (99 осіб). 

Прийом на роботу нових працівників у 2020 році здійснювався в установленому 

законодавством порядку. За переведенням до Головного управління статистики 

призначено 1 особу, крім того 2 працівника виявили бажання зайняти вищі посади 

шляхом добору на вакантні посади на період дії карантину. 
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Впродовж 2020 року у Головному управлінні статистики було звільнено  

12 працівників, з них 10 – спеціалістів державної служби (1 керівник та 9 спеціалістів).  

6 працівників були звільнені за власним бажанням або за угодою сторін, із яких 2 у 

зв’язку з виходом на пенсію, 3 – за скороченням чисельності, 1 – за переведенням на 

іншу роботу, 1 – по досягненню граничного віку перебування на державній службі, 1 – з 

інших підстав. 

Таким чином, плинність кадрів звітного року складала 1,85% серед державних 

службовців – 1,91% проти 2,1% у 2019 році. 

Ранги державним службовцям протягом 2020 року були присвоєні у встановлені 

відповідно до вимог статті 39 Закону України “Про державну службу” строки у межах 

відповідної категорії посад. 

У Головному управлінні статистики 49 працівників виконували функції з 

обслуговування, з яких 41 – фахівці з інтерв’ювання. 

На кінець 2020 року не укомплектованими залишилося 10 посад спеціалістів 

державної служби. 

Станом на 01 січня 2021 року кількість державних службовців з вищою освітою 

ступеня магістра (спеціаліста) становила 151 особу, або 98,7% від загальної чисельності 

державних службовців, що на 0,6 відсоткового пункту більше порівняно з даними на 

попередню звітну дату, з яких 12 працівників мають статистичну освіту. Вищу освіту 

ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають 2 держслужбовця, або 1,3% (проти 

1,9% на попередню звітну дату). 

Дві та більше вищі освіти мають 29 держслужбовців (19,0% їх загальної кількості),  

1 – магістр державного управління. 

Аналіз складу працівників за стажем роботи в ОДС області свідчить, що переважна 

більшість державних службовців – 138 осіб (90,2%) працюють більше 10 років, з яких  

66 осіб (43,1%) працюють більше 20 років, 5 державних службовців (3,3%) мають стаж 

роботи в системі до 5 років, 10 (6,5%) – від 5 до 10 років. 

Що стосується вікового складу, то 7 (4,6%) держслужбовців мають вік до 35 років, 

48 (31,4%) – від 46 до 55 років, 33 (21,6%) – від 56 до 65 років. 

2. Підготовка та навчання кадрів. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого  

2019 року № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад” у 

Головному управлінні статистики проводилась відповідна робота щодо навчання 

державних службовців. 

Один державний службовець Головного управління статистики навчається у 

магістратурі Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” 

за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” за заочною формою навчання. 

У 2020 році один державний службовець здобув ступінь магістра за спеціальністю 

“Публічне управління та адміністрування”, закінчивши Національний університет 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”. 

За професійними програмами пройшли навчання дев’ять державних службовців, з 

яких вісім підвищували кваліфікацію за спеціальною професійною (сертифікатною) 
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програмою у Національній академії статистики, обліку та аудиту, один завершив навчання 

рівня А1-А2 англійської мови Lingva/skills. 

За короткостроковими програмами всього підвищили кваліфікацію 8 державних 

службовців. 

За загальними короткостроковими програмами підвищили кваліфікацію 5 державних 

службовців, з яких: 

– два державних службовця  пройшли підвищення кваліфікації за загальними 

короткостроковими програмами  в  Українській школі урядування; 

– три державних службовця пройшли підвищення кваліфікації за загальними 

короткостроковими програмами в  навчально-науковому інституті фінансів економіки та 

менеджменту національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка”. 

За спеціальними короткостроковими програмами підвищили кваліфікацію  

3 державних службовці, пройшовши навчання у Полтавській торгово-промисловій палаті. 

16 державних службовців пройшли функціональне навчання у сфері цивільного 

захисту в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Полтавської області. 

139 державних службовців пройшли онлайн-курси “Цифрова грамотність для 

державних службовців”, “Кіберняні”, “Відкриті дані для державних службовців”, “Доступ 

до публічної інформації” на онлайн-платформі з цифрової грамотності “Дія. Цифрова 

освіта”. 

У Головному управлінні статистики наставництво застосовано до 1 нового 

працівника. Працівник опанував програму Вступного навчального курсу для нових 

працівників ОДС. 

Крім того, протягом 2020 року проводились короткотермінові семінари з актуальних 

питань.  

Державні службовці Головного управління статистики також у 2020 році 

підвищували ділову кваліфікацію без відриву від виробництва шляхом самоосвіти на 

робочому місці. 

За багаторічну і сумлінну працю в ОДС області та у зв’язку з ювілейними датами, 

професійними святами у 2020 році 22 працівника нагороджені відзнаками Держстату та 

Головного управління статистики. 

3. Запобігання та протидія корупції. 

Протягом 2020 року в Головному управлінні статистики головним спеціалістом з 

питань запобігання та виявлення корупції надавалася методична та консультаційна 

допомога працівникам структурних підрозділів з питань додержання антикорупційного 

законодавства, у тому числі надавалися роз’яснення щодо заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Було підготовлено та проведено п’ять семінарських занять з працівниками 

структурних підрозділів Головного управління статистики. 

На офіційному вебсайті Головного управління статистики протягом 2020 року 

оновлювалися та розміщувалися методичні матеріали з питань протидії корупції, 

роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів, методичні рекомендації з 

питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, нові роз’яснення НАЗК з питань 
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декларування, пам’ятки щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно 

Закону України “Про запобігання корупції”. 

Проведено перевірку факту подання суб’єктами декларування декларацій 

відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”. Порушень вимог фінансового 

контролю не виявлено. 

Погоджувалися (візувалися) проєкти наказів з основної діяльності Головного 

управління статистики, адміністративно-господарських та кадрових питань, здійснювалася 

перевірка тендерної документації, проєктів договорів на предмет наявності чинників, 

сприятливих для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, з 

метою вжиття відповідних заходів у разі їх виявлення. 

Здійснювався контроль щодо наявності повідомлень про порушення працівниками 

Головного управління статистики вимог Закону України “Про запобігання корупції”. 

4. Результати фінансової діяльності. 

У 2020 році фінансування Головного управління статистики здійснювалося за 

бюджетними програмами: 

– 041410 “Керівництво та управління у сфері статистики”; 

– 0414020 “Статистичні спостереження”; 

– 0414030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, 

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

Обсяги видатків державного бюджету у 2020 році (з урахуванням змін) були 

затверджені в сумі 40945,7 тис.грн, у тому числі: 

– загального фонду – 40392,4 тис.грн; 

– спеціального фонду – 553,3 тис.грн. 

Співвідношення видатків загального фонду складали: оплата праці та нарахування 

на неї – 96,85%, оплата енергоносіїв – 2,17%, утримання Головного управління 

статистики – 0,38%, щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, 

витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 0,6%. 

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

енергоносіїв – 8,0%, утримання Головного управління статистики – 84,2%, оплата 

податків – 7,8% . 

Протягом 2020 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 2021 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська 

заборгованість відсутні. 

По спеціальному фонду: 

– дебіторська заборгованість в цілому склала 3,3 тис. грн. – заборгованість за 

доходами – за оренду приміщення; 

– кредиторська заборгованість склала  35,8 тис. грн. – заборгованість за доходами – 

перерахування орендарями орендної плати за останні місяці згідно договорів. 

 

 


