
Статистика – це не просто цифри про сучасний стан справ, але й спосіб прогнозування майбутнього. 

 (Василь Ключевський) 

Основні завдання Головного управління статистики: 

Вивчення інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх рівного 

доступу до статистичної інформації та методології її складання 

Забезпечення формування інформаційної бази для прогнозування 

й аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного 

розвитку області 

Збирання та опрацювання статистичної інформації щодо 
масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних 

явищ і процесів, які відбуваються в області 

Здійснення моніторингу звітного навантаження на респондентів, 
підвищення рівня їх довіри, заохочення до участі в державних  

статистичних спостереженнях 

Впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, 

опрацювання і передачі статистичної інформації 

Головне управління статистики у Тернопільській  
області є територіальним органом Державної служби 

статистики України, що здійснює реалізацію державної 
політики у сфері статистики 

5 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ 

СТАТИСТИКИ 



  
   

Організація та проведення державних статистичних спостережень (ДСС) 

Проведено 74 ДСС  

За 96 формами ДСС  

Кількість юридичних осіб 
ЄДРПОУ по області на 

01.11.2018 року – 21915 

Зібрано 188,5 тис. первинних звітів 
(з них 20,8 тис. фінансової звітності) 

У т. ч. у електронному вигляді – 67,7 тис. звітів 
 (з них 12,0 тис. фінансової звітності) 

З початку 2019 року 



  

Підготовлено 363 організаційних, 
 152 інструктивних та  
672 оглядових листів 

 

Проведено 135 інструктивних нарад 

Проведено анкетне опитування  
щодо визначення звітного  

навантаження на респондентів 
 (79 анкет)  

Взаємодія з респондентами 

З початку 2019 року 



Бюлетенів – 58 

  

 

Експрес–випусків – 142 

Збірників – 6 

З початку 2019 року підготовлено 
 

Інформаційно-публікаційна діяльність 

Інфографік - 44 

Статистичних довідників – 3 



Проведено 
 круглих столів – 9 

   

  

З початку 2019 року 

36,7%

34,7%

28,6%

Підготовлено 49 відповідей
на запити на публічну 

інформацію

Юридичним особам

Громадянам

Громадським організаціям

Підготовлено 

 матеріалів рекламного та  

       інформаційного характеру – 22 

 

 

 

 

 Здійснено 

 анкетних опитувань – 7 

 кількість опитаних користувачів – 45 

Взаємодія з користувачами статистичної інформації 

Підготовлено 

 матеріалів для ЗМІ – 125 
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Для зручності користувачів активована 
 інформаційна робота у соціальній мережі 

«FACEBOOK»  

Наш сайт: http://www.te.ukrstat.gov.ua 

Кількість відвідувань веб-сайту – 143716  

                                                             відвідувачів – 13984 
 

http://www.te.ukrstat.gov.ua/

