
 

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики  
у Тернопільській області за 2016 рік 

 
І. Вступна частина 
 

Головне управління статистики у Тернопільській 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. 

Головне управління статистики, що підпорядковане Держстату, є 
юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи 
органів державної статистики. 

Місія Головного управління статистики – надання неупередженої 
статистичної інформації щодо розвитку суспільства та національної економіки. 

Мета діяльності Головного управління статистики – отримання 
якісної та достовірної статистичної інформації щодо соціальної, економічної, 
демографічної та екологічної ситуації в області і забезпечення нею органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також різних верств 
громадськості. 

Основні документи, що регулюють діяльність Головного управління 
статистики: 

– Закон України «Про державну статистику»; 
– Положення про Головне управління статистики; 
– Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року; 
– План державних статистичних спостережень.  
У 2016 році Головне управління статистики згідно з пріоритетами 

Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року та відповідно 
до завдань, визначених планом державних статистичних спостережень на 2016 
рік, здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами: 

− організація і проведення державних статистичних спостережень за 
соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією 
в області, її містах та районах, а також виконання на підставі отриманих даних 
комплексних статистичних робіт та підготовку статистичних публікацій 
(інформації); 

− моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх 
вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та 
прозорості роботи органів державної статистики; 

− установлення партнерських стосунків із респондентами державних 
статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, оптимізація 
процесу збору даних для проведення статистичних досліджень, забезпечення 
достовірності статистичних даних; 



 

  

− впровадження науково обґрунтованої статистичної методології, 
удосконалення звітно-статистичної документації та статистичної 
інфраструктури; 

− впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, 
опрацювання й передачі статистичної інформації; 

− запровадження в практику діяльності органів державної статистики 
міжнародних, насамперед європейських, статистичних стандартів і 
рекомендацій. 

 
              

ІІ. Оцінка стану справ 
 
Організація і проведення  
державних статистичних спостережень 
 
 

Відповідно до плану державних статистичних спостережень на 2016 рік, 
Головним управлінням статистики проведено 86 державних статистичних 
спостережень за різними галузями статистики. З цією метою збиралися та 
опрацьовувалися дані за 125 формами державної статистичної і фінансової 
звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних 
спостережень. Усього в звітному році від респондентів отримано 202,3 тис. 
первинних звітів. 

Головним управлінням статистики на постійній основі проводились 
вибіркові обстеження населення (домогосподарств) та спостереження за 
змінами споживчих цін.  

Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) проводяться з 
наступних питань: обстеження умов життя домогосподарств (УЖД), 
економічної активності населення (ЕАН), сільськогосподарської діяльності 
населення у сільській місцевості (СГД). Так, у 2016 році для участі в зазначених 
обстеженнях в області відібрано: 285 домогосподарств з питань умов їх життя, 
1296 – з питань економічної активності населення та 1008 домогосподарств – з 
питань сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості.  

Для вивчення цінової ситуації працівниками статистики здійснювалося 
спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) на споживчому ринку 
області. Спостереження проводилось на вибірковій основі в містах Тернополі, 
Борщеві та Кременці, які відібрані Держстатом в залежності від чисельності 
міського населення. Споживчий набір товарів (послуг)-представників, на 
підставі якого здійснюється спостереження за змінами цін (тарифів) і 
розраховується індекс споживчих цін, нараховував у 2016 році 335 товарів та 
послуг, з них 132 – продовольчих товари, 152 – непродовольчих та 51 послугу.  

Крім того, за результатами проведення державних статистичних 
спостережень проведено 18 комплексних статистичних робіт (з урахуванням 
періодичності): 13 – розрахунок валової продукції сільського господарства у 
постійних цінах, 3 – викиди забруднюючих речовин та парникових газів у 



 

  

атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення, 1 – ведення реєстру 
сільськогосподарських товаровиробників «Агро», 1 – розробка регіональних 
даних для остаточних розрахунків валової доданої вартості на державному 
рівні. 

З метою поліпшення організації державних статистичних спостережень та 
покращення якості статистичних даних у 2016 році Головне управління 
статистики брало участь у роботах, пов’язаних зі здійсненням інвентаризації 
державних статистичних спостережень, які проводитимуться у 2018 році. Під 
час інвентаризації до Держстату було надано 9 пропозицій щодо удосконалення 
8 держстатспостережень. Відповідно до коментарів керівників державних 
статистичних спостережень 4 пропозиції враховано, або буде враховано.  

 
  

Взаємодія з користувачами статистичної інформації  
 
 

Головне управління статистики проводить роботу по забезпеченню 
користувачів усіх рівнів необхідною статистичною інформацією щодо 
соціально-економічного розвитку області, міст, районів. 

За 2016 рік підготовлено 221 експрес-випуск, 407 статистичних 
бюлетенів, 12 економічних доповідей, 10 статистичних збірників, 3 статистичні 
довідники та 54 буклети з різних аспектів соціально-економічного розвитку 
Тернопільської області. На запити керівних органів та інших користувачів 
статистичної інформації підготовлено 1327 відповідей, з них щодо отримання 
статистичних продуктів (інформації) – 1227.  

Великий попит у користувачів має веб-сайт Головного управління 
статистики. Постійне вдосконалення інформаційного наповнення веб-сайту 
сприяє зростанню його популярності у користувачів, так, у 2016 році 
зафіксовано 100,5 тис. відвідувань. На сайті розміщені детальні статистичні 
дані, в тому числі в динаміці та в різних форматах: від оперативних даних у 
формі експрес- та прес-випусків до узагальненого аналізу соціально-
економічного розвитку області, а також широкий спектр інформації про 
діяльність Головного управління статистики. 

 Для зручності користувачів на головній сторінці веб-сайту з 2016 року 
щомісячно розміщується календар оприлюднення інформації, який включає 
терміни оприлюднень статистичної інформації, експрес-випусків та публікацій. 
Крім того, на веб-сайті Головного управління статистики щороку оновлюється 
довідник користувача статистичної інформації, який містить методичні 
роз’яснення щодо формування основних статистичних показників, а також 
основні законодавчі та нормативні документи або витяги з них, що 
регламентують статистичну діяльність. 

З метою роз’яснення методики щодо особливостей формування 
статистичних показників, вимог до складання форм статистичної звітності, 
формування сукупностей звітуючих одиниць, а також підготовки (наповнення) 



 

  

статистичних видань з користувачами статистичної інформації у 2016 році було 
проведено 27 нарад, засідань круглих столів.  

З метою визначення ступеня задоволення користувачів інформаційними 
послугами, що надаються органами державної статистики, у звітному році 
Головне управління статистики брало участь у 9 анкетних опитуваннях 
користувачів, які проводились Держстатом. За результатами цих опитувань 
було отримано й опрацьовано 69 анкет. 

Проведена значна робота з висвітлення результатів державних 
статистичних спостережень у засобах масової інформації. Протягом 2016 року 
було оприлюднено 23 повідомлення «Соціально-економічне становище 
області/району/міста» та 140 прес-випусків з окремих питань, здійснено 121 
виступ на радіо та телебаченні, надано 2 інтерв’ю та проведено 2 прес-
конференції (до Дня працівників статистики та щодо цінової ситуації в області). 

У цілях оперативного інформування органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щоквартально надається інформація для проведення 
моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної 
політики районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських 
рад міст обласного значення. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» користувачам було підготовлено 84 відповіді на отримання 
статистичної інформації. 

Щомісячно на веб-сайті Головного управління статистики розміщується 
звіт щодо надходження запитів на публічну інформацію. У звіті надається 
інформація про кількість надісланих запитів, кількість наданих відповідей та 
кількість запитів, які знаходяться в роботі відповідно до контрольного терміну 
виконання. 

У Головному управлінні статистики здійснюється постійний контроль за 
станом роботи зі зверненнями громадян щодо виконання вимог Закону України 
«Про звернення громадян» та Указу Президента від 07.02.2008 № 109/2008 
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування». 

У 2016 році керівництвом Головного управління статистики розглянуто 
270 звернень громадян, в тому числі 18 звернень на особистому прийомі у 
керівництва та 252 звернення, які надійшли поштою. Колективних та повторних 
звернень від громадян не надходило. На всі порушені питання були надані 
вичерпні відповіді з дотриманням термінів, встановлених законодавством.  

Найбільше звернень громадян надійшло з питань соціального захисту – 
120 звернень (44,4 % від їх загальної кількості), праці і заробітної плати – 93 
(34,4%), з кадрових питань – 39 (14,4 %) та надання статистичної інформації – 
16 (6 %). 

 
 
 

 



 

  

Взаємодія з респондентами державних статистичних спостережень 
 

Для встановлення партнерських відносин із респондентами та 
забезпечення достовірності первинних статистичних даних органами державної 
статистики широко практикується проведення нарад і семінарів із питань 
обліку та звітності, надання консультацій стосовно методології складання 
державної статистичної звітності, підготовка оглядових листів за результатами 
проведення державних статистичних спостережень тощо. Так, працівниками 
структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у 
2016 році було проведено 53 інструктивні наради з питань запровадження 
нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень, 
підготовлено та направлено 313 листів, у т.ч. 182 – організаційного характеру, 
117 – інструктивних та методичних листів з питань запровадження 
нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень, 14 – 
відповідей на запити щодо участі та складання форм державних статистичних 
спостережень. Крім того, для респондентів за результатами проведення 
державних статистичних спостережень було підготовлено 735 оглядових листів 
(усі з інформацією «зворотного зв’язку»). 

У рамках запровадження системи зворотного зв’язку з респондентами 
Головним управлінням статистики активно проводиться робота щодо 
інформування респондентів про узагальнені статистичні дані за результатами 
проведення державних статистичних спостережень, в яких ці респонденти 
брали участь, відомості про статистичні продукти та інші матеріали за 
результатами проведення конкретних державних статистичних спостережень, 
про їх розміщення на офіційних веб-сайтах Головного управління статистики та 
Держстату, а також щодо можливих способів їх отримання. Інформація (в 
табличному, аналітичному вигляді) надається респонденту листом одночасно з 
оглядом за результатами збирання та оброблення даних державного 
статистичного спостереження. 

З метою визначення звітного навантаження на респондентів, на 
виконання пункту 13 Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку Державної 
статистики на період до 2017 року Головним управлінням статистики 
проводилось відповідне анкетне опитування за 23 формами державних 
статистичних спостережень. У ході даного опитування було отримано 188 
анкет. Респонденти вказали, які труднощі виникають під час заповнення форм 
звітності, а також надали пропозиції щодо удосконалення звітно-статистичної 
документації.  

У Головному управлінні статистики продовжує функціонувати система 
збирання форм статистичної звітності за принципом «єдиного вікна». 
Респондент має можливість подавати форми звітності «в одні руки», своєчасно 
ознайомлюватись з інформацією про перелік статистичних формулярів, за 
якими їм необхідно звітувати, та, за потребою, безпосередньо отримувати 
бланки звітно-статистичної документації, мати консультативну підтримку з 
боку працівників органу державної статистики щодо заповнення статистичних 



 

  

формулярів. Це сприяє підвищенню комфортності та поінформованості 
респондентів щодо проведення державних статистичних спостережень.  

За 2016 рік державну статистичну та фінансову звітність через «єдине 
вікно» подали 8891 респондент, з них 4423 – через «єдине вікно» до 
відокремлених підрозділів. 

Для інформування респондентів щодо проведення державних 
статистичних спостережень на головній сторінці офіційного веб-сайту 
Головного управління статистики функціонує рубрика «До уваги 
респондентів», яка постійно вдосконалюється та оновлюється і включає 
наступні розділи: 
– «Альбом форм державних статистичних спостережень», де респондент 

може ознайомитись із переліком форм державних статистичних 
спостережень, інструкціями та роз’ясненнями щодо складання статистичної 
та фінансової звітності та за бажанням самостійно здійснити друк звітно-
статистичної документації; 

– «Загальний табель (переліку) форм державних статистичних спостережень»; 
– «Календар подання форм державних статистичних спостережень та 

фінансової звітності»; 
– «Терміни подання форм державних статистичних спостережень та 

фінансової звітності», де щомісячно оновлюється графік подання 
статистичної та фінансової звітності респондентами; 

– «Електронна звітність», де викладена інформація про можливості подання 
статистичної звітності засобами електронного зв’язку.  
Для покращення якості складання статистичної звітності респондентами 

на веб-сайті розміщений огляд типових помилок за формами статистичної 
звітності та загальні вимоги до складання звітності, а також оголошення щодо 
змін у статистичній звітності. 

Також на головній сторінці веб-сайту Головного управління статистики 
діє спеціальний програмний сервіс для респондентів. Цей сервіс дозволяє 
респондентам отримати за кодом ЄДРПОУ перелік форм статистичної та 
фінансової звітності, за якими необхідно звітувати до органів державної 
статистики у поточному році.  

З метою спрощення для респондентів процедури здачі статистичних та 
фінансових звітів в Головному управлінні статистики здійснюється приймання 
електронної звітності засобами телекомунікаційного зв’язку. Респондент має 
можливість складати та відправляти фінансову та статистичну звітність зі свого 
робочого місця, а також отримувати підтвердження про її доставку протягом 
декількох хвилин з моменту відправки. Функціонує система збирання 
електронної статистичної звітності від респондентів з використанням 
електронного цифрового підпису. За період 2016 року  в електронному вигляді 
отримано 41954 звіти, які охоплюють державні статистичні спостереження за 
89 формами від 2783 респондентів. 

Крім того, в системі електронного звітування відбувається оперативне 
оновлення форматів подання документів (у разі зміни формулярів бланків, 
респондент автоматично отримує можливість їх оновлення). 



 

  

Упродовж року постійно проводилась робота із залучення респондентів 
до електронної звітності. Респондентам направлялись організаційні листи, в 
яких повідомлялось про можливість подання статистичної та фінансової 
звітності засобами телекомунікаційного зв’язку.  

 Також у рубриці «До уваги респондентів» (оголошення) розміщено 
інформаційний буклет «Електронне звітування в органах державної 
статистики», дані в якому щодо кількісних показників функціонування 
електронної звітності в Головному управлінні статистики оновлюються 
щороку.  

 
Розвиток статистичної інфраструктури 
 

Одним із головних завдань, покладених на Головне управління 
статистики, є ведення та використання даних Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) – автоматизованої 
системи збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх 
форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені 
підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також 
відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.   

Станом на 1 січня 2017 року кількість суб’єктів Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України у Тернопільській області склала 
20927 одиниць, з них юридичних осіб – 20070 одиниць, без статусу юридичної 
особи 857 одиниць. Упродовж 2016 року до ЄДРПОУ включено 1074 
юридичних особи, вилучено – 359. На запити користувачів у 2016 році видано 
530 платних відомостей та 40 довідок про визначення класифікаційних ознак 
фізичної особи-підприємця.  

Для підвищення достовірності даних ЄДРПОУ здійснюється взаємний 
обмін інформацією між державними реєстраторами та органами державної 
статистики щодо юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб 
взятих/знятих з обліку, а також інформацією про вчинення інших 
реєстраційних дій відносно суб’єктів господарювання. На підставі цих даних 
Головне управління статистики проводить щоденне оновлення бази даних 
ЄДРПОУ.  

Також Головним управлінням статистики щомісячно здійснюються 
роботи з ідентифікації місцевих одиниць й актуалізації інформації щодо них у 
реєстрі статистичних одиниць на основі даних державних статистичних 
спостережень. 
 

 
Удосконалення і впровадження новітніх  
інформаційних технологій у галузі статистики  
 

Основними напрямами впровадження інформаційних технологій у галузі 
статистики у 2016 році були: удосконалення системи збирання форм ДСС в 



 

  

електронному вигляді, участь в апробаціях із переведення ДСС до Інтегрованої 
системи статистичної інформації (далі – ІССІ), залучення до системи 
електронного документообігу Держстату («Megapolis.Документообіг»). 
Система електронного документообігу сприяє ефективному вирішенню 
поставлених задач у розрізі контролю та виконання робіт Головного управління 
статистики, а також дозволяє здійснювати обмін вхідною і вихідною 
документацією між Головним управлінням статистики і Держстатом. 

Крім того, у звітному році продовжувалися роботи щодо наповнення бази 
метаданих ІССІ, а саме введено в промислову експлуатацію ДСС за формою   
№ 4-мтп (місячна). 

У Головному управлінні статистики функціонує система електронного 
документообігу, яка сприяє значному скороченню терміну проходження 
документів, вдосконаленню контролю за виконанням документів, забезпечує 
більш якісну взаємодію структурних підрозділів у вирішенні спільних завдань. 

На рівні Головного управління статистики успішно використовується 
інформаційна система опрацювання узагальнених статистичних даних на базі 
програмного забезпечення РС Ахіs, на даний час в ній обробляється інформація 
більшості форм статистичних спостережень. 

Для забезпечення функціонування системи збирання форм статистичної 
звітності за принципом «єдиного вікна», включаючи відокремлені структурні 
підрозділи, управлінням інформаційних технологій впроваджене та 
підтримується відповідне програмне забезпечення. 

Активно експлуатується система обробки та відображення потокової 
інформації (проведення відео-конференцій між регіональними та центральним 
органами ДССУ). 

Упродовж року здійснювалися роботи щодо вдосконалення та 
структурування розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного 
управління статистики. Для респондентів на сайті продовжує функціонувати 
сервіс, з допомогою якого можна отримати перелік форм державної 
статистичної та фінансової звітності, які необхідно подавати підприємству 
упродовж звітного року, а вказавши свою електронну адресу, респондент буде 
мати можливість оперативно отримувати інформацію про зміни в методології 
проведення державних статистичних спостережень (листи роз’яснювального та 
інструктивного характеру) та іншу необхідну інформацію. Також на веб-сайті є 
посилання на Калькулятор інфляції з допомогою якого можна з’ясувати  індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) за обраний період. 

У корпоративній телекомунікаційній мережі системи обміну даними на  
регіональному рівні підключено 183 робочі станції, а також 4 комп'ютери та 
сервер районного рівня відділу статистики у Борщівському районі. Загалом по 
області в системі Головного управління статистики задіяно 30 серверів та 234 
робочих станцій.  

Обмін інформацією здійснюється на базі виділеної оптико-волоконної 
лінії корпоративного зв'язку (з Держстатом, іншими територіальними органами 
державної статистики та відділом статистики у Борщівському районі), 
електронною поштою через мережу Інтернет (між Держстатом, 



 

  

територіальними органами державної статистики, відокремленими 
підрозділами,  респондентами та користувачами статистичної інформації). 
 
Правова робота 
 

Організація правової роботи в Головному управлінні статистики 
здійснюється відповідно до законів України, що регулюють правові відносини у 
галузі державної статистики, Загального положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 
установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 листопада 2008 року № 1040 (із змінами), Положення про Головне 
управління статистики, плану роботи юридичної служби. 

Основними завданнями юридичної служби є організація правової роботи, 
спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання 
невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів працівниками 
Головного управління статистики під час виконання покладених на них завдань 
і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Головного 
управління статистики в судах.  

Протягом 2016 року надавались консультації з різних правових питань з 
посиланням на нормативно-правові акти щодо трудового законодавства, 
пенсійної реформи, адміністративних правопорушень, антикорупційних 
заходів, здійснення державних закупівель тощо. Крім того, в рамках 
Всеукраїнського тижня права відбулись інформативні семінари з питань 
реалізації і захисту прав людини та розміщено на офіційному веб-сайті 
Головного управління статистики інформаційні матеріали з питань захисту 
прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо 
переміщених осіб.  

Щодо організації претензійної та позовної роботи у 2016 році слід 
зазначити, що до Головного управління статистики претензій пред'явлено не 
було. Разом з тим, Головним управлінням статистики протягом 2016 року 
пред’явлено 2 претензії орендарям державного майна про відшкодування 
витрат на утримання орендованого майна та про погашення заборгованості з 
орендної плати відповідно. Одна претензія визнана повністю і заборгованість 
орендарем ліквідована, що стосується іншої претензії, яка орендарем не 
визнана, справа розглядалась в судовому порядку.  

Так, Головне управління статистики спільно із Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Тернопільській області звернулось до 
суду з позовом до орендаря про стягнення заборгованості по орендній платі. 
Рішення суду винесено на користь позивачів.  

У 2016 році до Головного управління статистики позовних заяв не 
надходило. 

Постійно здійснюється юридична експертиза на відповідність 
законодавству України проектів наказів та укладених договорів шляхом їх 
погодження.  



 

  

Протягом звітного періоду структурними та відокремленими 
підрозділами Головного управління статистики виявлено 27 адміністративних 
правопорушень за статтею 1863 КУпАП, з них щодо 4 порушень – винних 
посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, щодо 23 
порушень – направлено листи до органів внутрішніх справ про вжиття 
відповідних заходів про притягнення посадових осіб до адміністративної 
відповідальності.  

Разом з тим, постійно здійснюється контроль за своєчасним виконанням 
постанов про накладення адміністративних стягнень. Всі винесені у 2016 році 
Головним управлінням статистики постанови виконані вчасно та добровільно. 
Усього за звітний період структурними та відокремленими підрозділами 
Головного управління статистики накладено штрафів на суму 765 грн. 

Для удосконалення організації роботи працівникам відокремлених 
підрозділів у 2016 році надавались роз’яснення щодо забезпечення дотримання 
законів України «Про державну статистику», «Про державну службу», «Про 
звернення громадян», інших законодавчих і нормативно-правових актів. 
 
Запобігання та протидія корупції 
 

Протягом 2016 року в Головному управлінні статистики постійно 
здійснювались превентивні заходи, спрямовані на попередження вчинення 
корупційних правопорушень. 

З метою вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів в 
Головному управлінні статистики, при прийнятті на державну службу, усіх 
працівників ознайомлено із спеціальними обмеженнями, установленими для 
державних службовців, спрямованими на запобігання корупції згідно з ст. 28–
36 Закону України «Про запобігання корупції», а також усі прийняті 
працівники письмово повідомили керівництво про відсутність близьких осіб, 
працюючих у Головному управлінні статистики. 

Відповідно до вимог антикорупційного законодавства, в Головному 
управлінні статистики протягом звітного періоду забезпечено дотримання 
вимог фінансового контролю. А саме, всі державні службовці Головного 
управління статистики подали декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. В свою чергу, інформацію про 
фінансові зобов’язання за 2015 рік, в установленому законом порядку, подали 
особи, які претендували на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій 
держави до призначення на відповідну посаду. Також інформацію про 
фінансові зобов’язання за період відпрацьований у 2016 році подали 
працівники, які звільнилися з Головного управління статистики на протязі 2016 
року. Разом з тим, відповідно до рішення Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання 
та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування», державні службовці Головного 
управління статистики, які згідно ст. 50 Закону України «Про запобігання 
корупції» займають відповідальне та особливе відповідальне становище, 



 

  

протягом 60 календарних днів після початку роботи системи, подали 
електронні декларації за 2015 рік. 

Згідно плану проведення занять по підвищенню кваліфікації на 2016 рік у 
Головному управлінні статистики протягом звітного року проведено 20 занять 
на антикорупційну тематику. До тем занять, в обов’язковому порядку включені 
питання щодо запобігання та виявлення корупції.  

Протягом 2016 року здійснювалось проведення юридичної 
(антикорупційної) експертизи усіх проектів наказів, виданих Головним 
управлінням статистики, з метою виявлення чинників, що можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень. 

У 2016 році у Головному управлінні статистики порушень вимог 
антикорупційного законодавства не виявлено, працівники до відповідальності 
за вчинення корупційних правопорушень не притягувались, звернень 
підприємств, установ та організацій щодо фактів корупції не надходило. 
 
Удосконалення системи управління персоналом,  
підготовки та навчання кадрів 
 

Станом на 1 січня 2017 року до структури Головного управління 
статистики входять 6 управлінь, 4 відділи, 3 сектори, а також посади головного 
спеціаліста з питань режимно-секретної роботи, головного спеціаліста-
юрисконсульта, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 
корупції, головного спеціаліста з питань захисту інформації на обласному рівні 
та 11 відділів на районному рівні. Упродовж 2016 року в структурі Головного 
управління статистики змін не відбулось. 

Штатним розписом Головного управління статистики передбачено 206 
посад (на обласному рівні – 164, на районному рівні – 42), у тому числі 168 
посад державної служби. В Головному управлінні статистики працює 230 осіб. 
Статус державного службовця мають 185 осіб (80,4%).  

На посадах державної служби працює 160 жінок, що становить 86,5% 
загальної кількості держслужбовців. При цьому посади керівників зайняті 
жінками на 77,8%, спеціалістів – на 90,1%.  

Що стосується розподілу держслужбовців за стажем роботи в системі, то 
14,1% працюють в органах державної статистики до 5 років, 18,9% – від 5 до 10 
років і 67% – понад 10 років. Крім того, 55,6% керівників та 28,2% спеціалістів 
працюють в органах державної статистики понад 20 років. 

Щодо вікового складу держслужбовців, то 31,9% із них мають вік до 35 
років, 31,9% – від 36 до 45 років, 25,4% – від 46 до 55 років. Водночас в 
територіальному органі працює 20 державних службовців (10,8% їх загальної 
кількості) у віці понад 56 років. 

У зв’язку з набранням чинності з 1 травня 2016 року Закону України 
«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі – Закон) в Головному 
управлінні статистики здійснено відповідні заходи щодо його впровадження. 
Визначено та затверджено у встановленому законодавством порядку перелік 
посад працівників, які виконують функції з обслуговування, затверджено та 



 

  

введено в дію штатний розпис з урахуванням затвердженого переліку, 
переведено працівників, які втрачали статус державного службовця, на нові 
посади з попереднім повідомленням про зміну істотних умов праці. Також 
після введення в дію штатного розпису державним службовцям присвоєно 
відповідні ранги державних службовців та встановлено надбавки за вислугу 
років. Надаються щорічні додаткові відпустки відповідно до вимог нового 
Закону. Також проведена робота щодо визначення, розробки та затвердження 
спеціальних вимог осіб, які претендують на зайняття посад державної служби. 

Призначення на посади державних службовців здійснювалось в 
установленому чинним законодавством порядку. Протягом 2016 року на посади 
державних службовців призначено 3 особи, з них 1 – на конкурсній основі, 1 – 
за результатами стажування в порядку переведення та 1 – після закінчення 
навчання в Національній академії державного управління при Президентові 
України.  

Упродовж 2016 року з державної служби звільнено 11 осіб. Із загальної 
кількості звільнених державних службовців 1 особу звільнено у зв’язку зі 
скороченням штату Головного управління статистики, 2 – у зв’язку з 
переведенням на іншу роботу, 6 осіб вибули за власним бажанням або угодою 
сторін (у тому числі у зв’язку із виходом на пенсію – 1 особа) та 2 особи 
звільнено у зв’язку з закінченням строку трудового договору.  

Таким чином, плинність кадрів серед державних службовців у 2016 році 
складає 3,2% (проти 9,6% у попередньому році).  

На виконання Закону України «Про очищення влади» в Головному 
управлінні статистики у 2016 році продовжувалось проведення відповідних 
перевірок щодо державних службовців. Станом на 1 січня 2017 року завершено 
проведення перевірок щодо всіх державних службовців. 

В Головному управлінні статистики щороку покращується освітній 
рівень персоналу. Вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) має 175 
державних службовців (94,6% їх загальної кількості). При цьому мають дві і 
більше вищих освіти 56 осіб. Другу вищу освіту ступеня магістра здобувають 9 
державних службовців.  

У 2016 році вступили на навчання за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» 3 державні службовці. Станом на 1 січня 2017 року в 
Головному управлінні статистики працює 51 магістр з державної служби. 

Відповідно до плану підвищення кваліфікації працівників Головного 
управління статистики на 2016 рік, з метою оновлення та вдосконалення знань і 
умінь працівників, необхідних для ефективного виконання їх посадових 
обов'язків, у 2016 році проводилось підвищення кваліфікації працівників. 
Загалом працівники Головного управління статистики у 2016 році отримали 46 
свідоцтв (сертифікатів, посвідчень) про підвищення кваліфікації. 

Зокрема, підвищення кваліфікації державних службовців здійснювалось 
за професійною програмою за напрямком «Державне управління» в 
Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення 



 

  

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (3 працівники). 

Протягом звітного періоду продовжувалась робота тематичних постійно 
діючих семінарів, під час участі в яких підвищували кваліфікацію працівники 
Головного управління статистики, зокрема, на тему «Основні засади діяльності 
юридичних служб територіальних органів міністерств, центральних органів 
виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, 
установ, організацій та державних господарських об’єднань» (1 працівник) та 
на тему «Підвищення рівня професійної компетентності керівників і 
працівників служб персоналу в державних органах з питань державної служби в 
контексті впровадження Закону України «Про державну службу» (1 працівник). 

Підвищення кваліфікації працівників відбувалось також за програмами 
тематичних короткострокових семінарів, зокрема, на тему «Ведення 
діловодства, контроль за виконанням документів, підготовка документів на 
архівне зберігання» (41 працівник). Вказані вище навчання проводились 
Тернопільським регіональним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і 
ділових якостей, до набрання чинності нового Закону України «Про державну 
службу», пройшли стажування на вищих посадах 8 державних службовців. 
Крім того, 1 працівник пройшов стажування в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Тернопільській області. 

Щороку державні службовці Головного управління статистики беруть 
активну участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний 
службовець». В 2016 році в першому етапі першого туру Конкурсу взяло участь 
5 державних службовців. Працівник Головного управління статистики стала 
переможцем першого туру Конкурсу та взяла участь у другому турі в 
Національному агенстві України з питань державної служби.  

Під час наставництва підвищення рівня професійної компетентності 
пройшли 2 державні службовці.  

У 2016 році державні службовці також навчались за планами проведення 
занять по підвищенню кваліфікації працівників структурних підрозділів на 
2016 рік, затверджених керівництвом Головного управління статистики. 

Працівники взяли участь в навчальних заходах на тему «Впровадження 
нового Закону «Про державну службу» за участю представника 
Міжрегіонального управління Національного агенства України з питань 
державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській 
областях (41 працівник) та з питань здійснення електронних державних 
закупівель установ, що зареєстровані на електронному майданчику «E-
TENDER» в системі «PROZORRO» в Тернопільській обласній державній 
адміністрації (1 працівник). 

З метою подальшого підвищення рівня професійної компетентності 
працівників Головного управління статистики 31 грудня 2016 року затверджено 



 

  

план підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного 
управління статистики у Тернопільській області на 2017 рік. 

 
 
Результати фінансової діяльності 
 

Відповідно до чинного бюджетного законодавства України фінансова 
діяльність Головного управління статистики у 2016 році здійснювалася за 
такими бюджетними програмами: 

– КПКВК 1207010 «Керівництво та управління у сфері статистики»; 
– КПКВК 1207020 «Статистичні спостереження та переписи»; 
– КПКВК 1207030 «Обстеження умов життя домогосподарств». 
Для здійснення функціональних повноважень було затверджено видатки 

державного бюджету на 2016 рік у сумі 14404,2 тис.грн, з яких 14176,0 тис.грн 
– обсяги по загальному фонду і 228,2 тис.грн – по спеціальному фонду. 
 
 
ІІІ. Пріоритетні напрями вдосконалення статистичної діяльності 

 
 
У рамках реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 

2017 року Головне управління статистики і надалі буде спрямовувати свою 
роботу на розвиток та вдосконалення таких напрямів діяльності: 

– процесно-орієнтовного підходу до вироблення статистичної інформації 
та організації діяльності відповідно до адаптованої версії Загальної моделі 
статистичних бізнес-процесів (GSBPM); 

– посилення взаємодії з респондентами статистичних спостережень та 
постачальниками адміністративних даних, забезпечення достовірності 
первинних статистичних даних; продовження робіт з впровадження сучасних 
способів збору даних для проведення державних статистичних спостережень; 

– вивчення інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного 
доступу до статистичної інформації, підвищення рівня відкритості та 
прозорості роботи органів державної статистики; 

– запровадження статистичних процедур на основі методології, 
класифікацій та реєстрів, гармонізованих зі стандартами ЄС і міжнародними 
стандартами; 

– забезпечення розвитку інтегрованої системи статистичної інформації в 
органах державної статистики. 
 
 
 
Начальник                      А . А. Чорний 


