Потреба
в стажуванні громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби
у Головному управлінні статистики у Запорізькій області
Структурний підрозділ
Головного управління
статистики
Управління збирання та
підготовки даних
статистичних
спостережень

Необхідна
кількість
стажистів
1 особа

Орієнтовна
тривалість
стажування
2 міс.

2

Управління обробки
даних структурної
статистики, статистики
фінансів підприємств,
торгівлі та енергетики

1 особа

1 міс.

3

Управління обробки
даних статистики
сільського господарства
та навколишнього
середовища

1 особа

3 міс.

Освіта за
спеціальностями
«Економіка»,
«Статистика»,
«Публічне управління
та адміністрування»
або за прирівняними до
них спеціальностями

4

Управління обробки
даних демографічної та
соціальної
статистики

1 особа

1 міс.

5

Управління аналізу
даних статистичних
спостережень

1 особа

1 міс.

Високий рівень
цифрової грамотності,
вміння працювати в
умовах
багатозадачності
Знання основ
економіки та/або
статистики, цифрова
грамотність

№
з/п
1

Критерії відбору
кандидатів*
Високий рівень
цифрової грамотності,
вміння систематизувати
великий масив
інформації
Вміння працювати в
офісних програмах

Завдання на період стажування
Участь у проведенні статистичних
спостережень за ціновими процесами в
регіоні шляхом збирання та обробки форм
державної статистичної звітності в галузі
статистики цін
Ознайомлення з нормативними
документами, які використовуються у роботі
управління; з програмним забезпеченням за
формами державних статистичних
спостережень зі структурної статистики,
статистики фінансів підприємств, торгівлі,
енергетики та роботою в них
Ознайомлення з Планом державних
статистичних спостережень;
з методологічними положеннями з
організації державних статистичних
спостережень зі статистики сільського
господарства та навколишнього
середовища; обробка даних державних
статистичних спостережень зі статистики
сільського господарства та навколишнього
середовища
Ознайомлення з методологічними та
інструктивними матеріалами щодо
демографічної та соціальної статистики; зі
способами отримання та методами обробки
статистичних даних
Участь в аналізі статистичної інформації
щодо масових демографічних та соціальних
явищ і процесів, які відбуваються в регіоні,
участь у підготовці проєктів статистичних
продуктів для користувачів відповідно до
вимог нормативно-правових актів та
інструкції з діловодства

Перелік навичок та знань, які
стажисти отримають за
результатами стажування
Розуміння сутності індексу
споживчих цін, знання основних
методологічних принципів щодо
його розрахунків
Ознайомлення з організацією
роботи управління, отримання
практичних навичок роботи в
програмних комплексах

Ознайомлення із специфікою
статистики сільського
господарства та навколишнього
середовища; набуття
теоретичного та практичного
досвіду з обробки даних
державних статистичних
спостережень зі статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища
Розуміння процесу збору та
обробки статистичної
інформації; методів розрахунку
демографічних показників
Вміння працювати з
інформацією та аналізувати її,
вміння ефективної координації з
іншими, здатність візуалізувати
дані

№
з/п
6

7

Структурний підрозділ
Головного управління
статистики
Управління поширення
інформації та
комунікацій

Необхідна
кількість
стажистів
1 особа

Орієнтовна
тривалість
стажування
1 міс.

Управління фінансовоекономічного
забезпечення,
бухгалтерського обліку
та звітності

2 особи

1 міс.

Критерії відбору
кандидатів*
Високий рівень
цифрової грамотності

Освіта за
спеціальностями
«Облік і
оподаткування»,
«Фінанси, банківська
справа та
страхування»,
«Економіка» або
прирівняних до них
спеціальностей,
цифрова грамотність

Завдання на період стажування
Ознайомлення з нормативними
документами, які використовуються у роботі
управління, участь у підготовці відповідей
на запити користувачів статистичної
інформації, у підготовці презентаційних
версій комплексних статистичних продуктів
(інфографіки), а також інших матеріалів для
оприлюднення на вебсайті та в соціальній
мережі; здійснення моніторингу друкованих
та електронних ЗМІ з точки зору публікації
інформаційних повідомлень та інтерпретації
статистичних даних
Ознайомлення з нормативними
документами, які використовуються у роботі
управління; здійснення реєстрації заявок договорів/ письмових звернень на
проведення статистичних спостережень
(інших робіт) або отримання платних
послуг, ознайомлення та опрацювання
розрахунків вартості проведення
статистичних спостережень (інших робіт) та
надання послуг на платній основі,
правильності їх складання за кожним видом
робіт/послуг; складання меморіального
ордеру № 4 для відображення розрахунків
за виконані роботи/надані послуги;
ознайомлення із інтерфейсом,
можливостями та придбання навичок у
роботі програмного комплексу «М.Е.DОС»;
виконання операцій з нарахування податку
на додану вартість, формування податкових
декларацій з податку на додану вартість,
реєстрація їх в Єдиному реєстрі податкових
накладних за допомогою програмного
комплексу «М.Е.DОС»; звірка сформованих
документів з первинними документами та
виписками органу казначейства

Перелік навичок та знань, які
стажисти отримають за
результатами стажування
Розуміння суті публічної
інформації, порядку доступу до
неї, а також сфери дії Закону
України «Про доступ до
публічної інформації»

Практичне застосування
методів бухгалтерського та
податкового обліку; здобуття
навичок у роботі програмного
комплексу «М.Е.DОС»

№
з/п
8

Структурний підрозділ
Головного управління
статистики
Управління
інформаційних
технологій

Необхідна
кількість
стажистів
1 особа

Орієнтовна
тривалість
стажування
1 міс.

Критерії відбору
кандидатів*
Освіта за
спеціальностями
«Інженерія
програмного
забезпечення»,
«Комп’ютерні науки та
інформаційні
технології»,
«Комп’ютерна
інженерія» або
прирівняними до них
спеціальностями,
знання стандартних та
прикладних пакетів
офісного програмного
забезпечення, уміння
використовувати
комп’ютерне
обладнання та офісну
техніку

Завдання на період стажування
Ознайомлення з нормативно-правовою
базою щодо забезпечення функціонування
системи електронної звітності в органах
державної статистики, надання
консультативної допомоги респондентам з
питань електронного звітування, участь у
виконанні роботи з технічної підтримки
програмних комплексів для збирання,
обробки, аналізу та поширення даних

Перелік навичок та знань, які
стажисти отримають за
результатами стажування
Отримання практичних навичок
з інсталяції програмнотехнічних засобів та технічної
підтримки програмних
комплексів для збирання,
обробки, аналізу та поширення
даних

* Загальні критерії відбору кандидатів відповідно до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби:
- громадяни України віком до 35 років, які є студентами вищих закладів освіти або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

