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 Організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними
процесами, екологічною ситуацією в області та підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації) та
комплексних статистичних продуктів

 Зміцнення співробітництва з респондентами державних статистичних спостережень, запровадження заходів зі
зменшення звітного навантаження, спрощення процедури подання статистичної та фінансової звітності

 Впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання і передачі інформації, популяризація
«Кабінету респондента»

 Участь у розробленні та впровадженні науково-обґрунтованої статистичної методології, удосконаленні звітно-
статистичної документації

 Задоволення потреб у статистичній інформації різних груп користувачів, забезпечення доступності, гласності й
відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання, поліпшення її якісних характеристик

 Виконання комплексу підготовчих робіт до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2019 РОЦІ

ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Головне управління статистики у Запорізькій області -
територіальний орган Державної служби статистики України, 

що в межах наданих повноважень здійснює 
реалізацію державної політики у сфері статистики

У 2019 році до складу Головного управління статистики входили 
структурні (обласний рівень) та відокремлені (районний рівень) 

підрозділи



ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

АДМІНІСТРАТИВНІ ДАНІ    

за угодами про взаємообмін інформаційними
ресурсами з:

 Державною службою зайнятості України;
 Державною митною службою України;
 Фондом державного майна України;
 Національним банком України;
 Головним територіальним управлінням юстиції                            

у Запорізькій області; 
 Запорізькою обласною державною адміністрацією

ЩОМІСЯЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА 
ЗМІНАМИ ЦІН (ТАРИФІВ)

14,8 тис. бланків реєстрації цін (тарифів) 

на 328 найменувань споживчих товарів (послуг)
у містах 

Запоріжжя,  Мелітополь,  Бердянськ,  Токмак

СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА 
ЗВІТНІСТЬ

218,4 тис. звітів отримано 
від 19,9 тис. респондентів

АНКЕТИ ТА ЗАПИТАЛЬНИКИ

38,1 тис. анкет та запитальників для проведення 

спеціально організованих статистичних спостережень з 
обстеження робочої сили, умов життя 

домогосподарств, сільськогосподарської діяльності 
населення у сільській місцевості, модульного 

опитування домогосподарств щодо користування 
мобільним зв’язком.

Обсяг річної вибіркової сукупності домогосподарств –

10,7 тис. 

ДЖЕРЕЛА
ІНФОРМАЦІЇ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ДЕРЖАВНИХ 

СТАТИСТИЧНИХ 
СПОСТЕРЕЖЕНЬ



ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Відповідно до 
ПЛАНУ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА 2019 РІК, 
затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 р. № 238-р

На виконання 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СТАТИСТИКУ»

ЗАЛУЧЕННЯ РЕСПОНДЕНТІВ ДО УЧАСТІ У ДСС      

Респондентам надіслано 1959 повідомлень (нагадувань) про участь у державних
статистичних спостереженнях та більше 2000 – про переваги системи електронної звітності

Для зручності респондентів на вебсайті Головного управління статистики
розміщено:

 Пошуковий сервіс «Пошук за кодом ЄДРПОУ»
 Розділи «Звітна документація» та «Терміни подання звітності»
 Відеоінструкцію та презентацію «Як працювати в «Кабінеті респондента»

АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ РЕСПОНДЕНТІВ      

 Проведено 26 інструктивних нарад з питань складання статистичної звітності,

запровадження нових та внесення змін до чинних державних статистичних спостережень
за участю 297 респондентів

 Направлено 462 листа за результатами проведення державних статистичних

спостережень та з питань запровадження нових або внесення змін до чинних державних
статистичних спостережень

 Здійснено 19 безпосередніх відвідувань підприємств фахівцями Головного

управління статистики з метою надання консультаційної підтримки

НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ РЕСПОНДЕНТАМ      

 Анкетне опитування щодо визначення звітного навантаження на респондентів
 Анкетне опитування щодо покращення якості статистичної інформації про адміністративні

правопорушення під час її виробництва



49,4%

62,5%

76,1%

2017 2018 2019

КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА

1151 унікальний респондент регіону
скористався можливістю безоплатного
електронного звітування, подавши за
допомогою «Кабінету респондента»

більш ніж 6,0 тис. статистичних звітів

ЄДИНЕ ВІКНО ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ 

У 2019 році у електронному вигляді надійшло

23,2 тис. фінансових звітів, при цьому
найбільш активно використовувалась
респондентами автоматизована система
«Єдине вікно подання електронної звітності»,
яка надає можливість респондентам одночасно
звітувати до органів державної статистики та
Державної фіскальної служби України

ЧАСТКА СТАТИСТИЧНИХ ЗВІТІВ, НАДАНИХ 
РЕСПОНДЕНТАМИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ 

За принципом «Єдиного вікна» 

прийнято 57, 4 тис. паперових звітів від 6,1 тис. респондентів

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ                                       

2020 РОКУ

 Уточнено переліки та межі міських населених пунктів області, упорядковані в них назви вулиць, провулків
тощо, номери будинків

 Визначено місцезнаходження на території області дрібних поселень службового призначення

 Здійснено підготовку нормативно-довідкової інформації для розроблення даних ВПН, сформовано
Картотеку обліку адміністративно-територіальних змін

 Актуалізовано наявний картографічний матеріал та перевірено стан адресного господарства міських
населених пунктів регіону

 Створено електронну базу житлового фонду з переліком житлових будинків, чисельністю населення в них,
а також роком забудови та матеріалом зовнішніх стін будівель

 Зібрано та узагальнено інформацію щодо закладів з рухомим складом населення та інституційних установ
області

 Прийнято участь у тестуванні переписного інструментарію для проведення інтернет-раунду ВПН шляхом
заповнення переписних анкет

У 2019 році поновлено виконання комплексу підготовчих робіт до проведення 
Всеукраїнського перепису населення 2020 року:



ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

2264 
філії, 

представництва

1654 
знято з обліку

Станом на 01.01.2020 в ЄДРПОУ по Запорізькій області зареєстровано 

49705 суб’єктів

47441

2302
взято на облік

Надано 1535 відомостей з ЄДРПОУ та
613 відповідей на запити користувачів 

юридичні особи 

Щоденне оновлення бази даних



В комплексах електронної                                  
обробки інформації 

КЕОІ 
за 101 формою ДСС

Пройшли дослідну експлуатацію          
4 КЕОІ: 

 № 85-К (річна) «Звіт про діяльність закладу
дошкільної освіти»;

 № 1-ОРС (місячна) «Анкета домогосподарства»;
 № 2-ОРС (місячна) «Анкета обстеження робочої

сили»;
 № 3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси

товарів у торговій мережі»

В інтегрованій системі 
статистичної інформації 

ІССІ
за 17 формами ДСС  за 1з

Пройшли тестові випробовування   
в ІССІ 5 форм ДСС:

 № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про
умови праці, пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці»;

 № 1-електроенергія (піврічна) «Звіт про вартість
електроенергії, яка постачається споживачам»;

 № 1-газ (піврічна) «Звіт про вартість природного газу,
який постачається споживачам»;

 № 1-Б (піврічна) «Звіт про взаєморозрахунки з
нерезидентами;

 № 2К-П інв. (два рази на рік) «Обстеження ділової
активності промислового підприємства (інвестиції)»

Обробка даних  
здійснювалась 

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ 

СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

80,0 тис. відвідувань 

ОПРИЛЮДНЕНО:

• 172Експрес-випуски

• 637
Статистична 
інформація

• 12Бюлетені

• 62Інфографіка

• 267
Пресвипуски

та повідомлення     
для ЗМІ

Наш вебсайт
http://zp.ukrstat.gov.ua/

ПРОВЕДЕНО:

Створено новий розділ 

«Жінки та чоловіки» 

• 6/5
Анкетні 

опитування/спільно з 
Держстатом

• 6Семінари

• 7Круглі столи

• 4
Інтернет-

конференції

• 81Статистичні бюлетені

• 12Економічні доповіді

• 17Збірники

ПІДГОТОВЛЕНО:Ми у мережі «Фейсбук»

З метою висвітлення діяльності органів державної 
статистики та забезпечення зворотного зв'язку 

з користувачами у 2019 році 
була створена сторінка 

у соціальній мережі «Фейсбук»

Перегляди – 1,6 тис.

Охоплення аудиторії – 10,1 тис.          

http://zp.ukrstat.gov.ua/


ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ 

СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

78 12
12

38

546

436
державні органи, органи місцевого самоврядування

громадські організації

наукові установи та навчальні заклади

ЗМІ

суб'єкти господарювання

інші користувачі

1122

Кількість користувачів статистичної інформації

Відповіді на запити користувачів

Щодо отримання статистичної інформації – 1205 
Щодо статистичної методології та проведення ДСС – 5

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 88



ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ 

СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Статистичну інформацію, підготовлену фахівцями 
Головного управління статистики, можна знайти 

на сайтах засобів масової інформації 
Запорізької області

ОПРИЛЮДНЕНО У ЗМІ: 

79 комплексних офіційних повідомлень, 
678 інформаційних матеріалів з актуальних питань,

здійснено 2 виступи на радіо



1

57

4
12

3

праця і заробітна плата
кадрові питання
роз'яснення щодо застосування статистичної методології
надання статистичної інформації
роз'яснення щодо отримання інформації з ЄДРПОУ

35 39

3

прийом керівництвом  та посадовими особами 

надіслано поштою від громадян

надіслано поштою від інших установ, організацій

Розподіл звернень за формою надходження Питання, порушені у зверненнях громадян 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

до відокремлених підрозділів                          
Головного управління статистики - 14 до Головного управління статистики - 63

За 2019 рік на адресу Головного управління статистики надійшло 77 звернень



Штатним розписом передбачено:
станом на 01.01.2019 – 351 посаду
станом на 01.01.2020 – 269 посад

Статус державного службовця мають 197 осіб (74,6%)

КАДРОВИЙ СКЛАД ТА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ПЛИННІСТЬ КАДРІВ 
серед державних службовців

склала 5,2 %

97,5 % мають вищу освіту ступеня 
магістра

38,1 % мають дві або більше вищих 
освіти

з них жінки – 88,1%

70,1 % спеціалісти категорії «В»

29,9 % керівники категорії «Б»
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з них жінки – 95,6 %

Прийнято на посади державної 
служби – 12 осіб

Звільнено з посад державної 
служби – 83 особи, 

переважно у зв'язку зі 
скороченням чисельності або 
штату (74,7% усіх звільнених 

державних службовців)



13,7% 28,9% 37,1% 20,3%

до 35 років 36-45 років 46-55 років 56-65 років

ЗА СТАЖЕМ

6,6%

РОЗПОДІЛ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗА ВІКОМ

64,4% керівників та 
22,5% спеціалістів 
працюють понад 

20 років

93,4%

ЗА СТАТТЮ

КАДРОВИЙ СКЛАД ТА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

4,1%

11,7% 9,6% 39,6% 35,0%

до 1 року 1-5 років 5-10 років 10-20 років понад 20 років



ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

РЕЗУЛЬТАТИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

50 державних службовців підвищили
кваліфікацію у навчальних закладах,
закладах післядипломної освіти,
спеціалізованих навчальних центрах:

174 працівники взяли участь
у 61 навчальному заході, проведеному Головним
управлінням статистики власними силами

67 працівників підключені до навчальної 
онлайн-платформи Lingva.Skills з метою 
вивчення англійської мови, 4 працівники вже 
отримали дипломи

- за спеціалізованими професійними
програмами - 4

- за загальними короткостроковими
програмами - 43

- за спеціальними короткостроковими     
програмами - 11

Підлягали оцінюванню 238 осіб: 

категорія «Б» - 78

категорія «В» - 160

Пройшли оцінювання 236 осіб: 

оцінка «відмінно» - 27

оцінка «позитивно» - 209 

Не проходили оцінювання 2 особи:
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у зв'язку зі звільненням - 1

у зв'язку з призначенням на 
вищу посаду - 1
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РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Заборгованість 
із виплати заробітної плати відсутня

Дебіторська та кредиторська 
заборгованість за загальним 

фондом відсутня

Затверджено кошторис 
за загальним фондом бюджету

61 656,9 тис. грн

Касові видатки 
57 037,2 тис. грн



ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Антикорупційні експертизи 

проектів організаційно-розпорядчих 

та інших документів 

Головного управління статистики 

Робота прямої телефонної лінії    
«Боротьба з корупцією»

(061) 263-11-85

Оперативне оновлення  
інформації на вебсайті

у  розділі «Антикорупційна 
діяльність» 

31 навчальний захід з антикорупційного 
законодавства для працівників  

На виконання вимог 
антикорупційного законодавства та 

Закону України «Про державну службу»
в Головному управлінні постійно вживалися 

заходи, спрямовані на дотримання 
та посилення роботи по боротьбі та 

запобіганню корупції 

Антикорупційні перевірки 
потенційних ділових партнерів 
перед укладанням договорів



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


