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ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Головне управління статистики у Тернопільській області (далі – ГУС 

у Тернопільській області) є територіальним органом Державної служби 

статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень 

здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики. 

ГУС у Тернопільській області, що підпорядковане Держстату, є 

юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної 

системи органів державної статистики. 

У своїй діяльності ГУС у Тернопільській області керується 

Конституцією та законами України, указами Президента України й актами 

Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, 

наказами й дорученнями Голови Держстату, Регламентом та Положенням 

про Головне управління статистики у Тернопільській області, Програмою 

розвитку державної статистики до 2023 року (зі змінами), Планом 

державних статистичних спостережень на відповідний рік.   

Основним завданням ГУС у Тернопільській області є участь у 

реалізації державної політики у сфері статистики в області з метою 

забезпечення держави і суспільства всебічною та об’єктивною 

статистичною інформацією. 
 

І. УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО 
 

ГУС у Тернопільській області здійснює свою діяльність відповідно до 

Опису національної моделі діяльності органів державної статистики, 

розробленого Держстатом на основі Типової моделі діяльності 

статистичної організації (GAMSO), яка описує й визначає види діяльності 

організації, що здійснює виробництво офіційної статистики.  

Організаційна структура ГУС у Тернопільській області побудована 

відповідно до зазначеної моделі із застосуванням процесно-орієнтовного 

підходу до виробництва статистичної інформації на основі статистичних 

бізнес-процесів (GSBPM) і станом на 01 січня 2022 року представлена 

наступним чином:  

1. Керівництво (начальник ГУС у Тернопільській області та  

заступники начальника ГУС).  

2. Корпоративна підтримка (сектор планування, координації та 

моніторингу статистичної діяльності,  управління поширення інформації та 

комунікацій, управління інформаційних технологій, управління фінансово-

господарського забезпечення, відділ управління персоналом, сектор 
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документального забезпечення та контролю виконання, головний 

спеціаліст з питань режимно-секретної роботи, головний спеціаліст-

юрисконсульт, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення 

корупції).  

3. Статистичне виробництво (управління збирання даних 

статистичних спостережень та взаємодії з респондентами, відділ переписів, 

управління обстежень домогосподарств, відділ збирання даних статистики 

цін, управління обробки та аналізу даних економічної статистики, 

управління обробки та аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики).  

На виконання завдань, визначених Програмою розвитку державної 

статистики до 2023 року (зі змінами) та відповідно до Плану державних 

статистичних спостережень на 2021 рік, ГУС у Тернопільській області 

упродовж 2021 року здійснювало свою діяльність за такими основними 

напрямками:  

– організація і проведення статистичних спостережень за соціально-

економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в 

області;  

– організація і проведення підготовчих робіт до Всеукраїнського 

перепису населення;  

– зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами, впровадження 

заходів зі зменшення звітного навантаження, сприяння подальшому розвитку 

співробітництва виробників статистичної інформації;  

– відкритість і доступність статистичної інформації, моніторинг 

інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до 

статистичних даних;  

– розвиток людського капіталу органів державної статистики, 

удосконалення системи навчання працівників органів державної 

статистики;  

– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання та 

опрацювання статистичної інформації.  
 

ІІ. СТАТИСТИЧНЕ ВИРОБНИЦТВО.  

ВЗАЄМОДІЯ З РЕСПОНДЕНТАМИ ТА КОРИСТУВАЧАМИ 
 

2.1. Організація і проведення  

державних статистичних спостережень 
 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2021 

рік, ГУС у Тернопільській області проведено 65 державних статистичних 

спостережень (далі – ДСС) за різними розділами статистики та тематикою 



 

 

5                                          Звіт про результати діяльності Головного управління статистики 

 у Тернопільській області за 2021 рік  
 

статистичного виробництва. Інформація збиралася та опрацьовувалася по 

88 формах ДСС (з урахуванням форм фінансової звітності). У звітному 

періоді отримано від респондентів та опрацьовано майже 198 тис. звітів. 

Крім опрацювання первинних звітів, одержаних від респондентів, 

ГУС у Тернопільській області на постійній основі проводилися вибіркові 

обстеження населення (домогосподарств) та спостереження за змінами 

споживчих цін. 

Щорічний обсяг вибірки для проведення обстежень з питань умов 

життя становив 319 домогосподарств, щодо обстеження 

сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості – 1050 

та щоквартальний обсяг вибірки з питань обстеження робочої сили – 1332 

домогосподарства. 

Загалом у 2021 році опрацьовано 41,6 тис. анкет та запитальників за 

результатами проведення спеціально організованих вибіркових обстежень 

населення. 

З метою визначення кількості осіб, які займалися волонтерською 

(добровільною) діяльністю, за їх характеристиками та рівнем участі 

населення у трудовій діяльності волонтерів, у січні–червні 2021 року 

проведено опитування щодо обстеження трудової діяльності волонтерів. 

Це опитування було як модуль до обстеження робочої сили за двома 

одноразовими формами: № 1-ОРС (ТДВ) «Анкета визначення волонтерів 

та їх діяльності» та № 2-ОРС (ТДВ) «Анкета характеристики волонтерської 

(добровільної) діяльності». 

Для вивчення цінової ситуації на споживчому ринку області, 

працівниками ГУС у Тернопільській області проводилося спостереження 

за змінами споживчих цін (тарифів). Моніторинг інформації про ціни у 

2021 році проводився за вибірковим колом базових підприємств у місті 

Тернополі. Споживчий набір нараховував 328 товарів (послуг)-

представників, на підставі якого здійснювалося спостереження за змінами 

цін (тарифів) та розраховувався індекс споживчих цін. Крім цього, на 

виконання рішення Кабінету Міністрів України, за окремим дорученням 

Голови Держстату здійснювалася позапланова щоденна реєстрація цін на 

основні соціально значущі товари та щотижнева – на товари 

протиепідемічного призначення для моніторингу цін в умовах поширення 

коронавірусної хвороби. 

У 2021 році ГУС у Тернопільській області продовжувалися роботи з 

подальшого впровадження та розвитку системи електронної звітності, що 

дозволило спростити процедуру та підвищити оперативність подання 

респондентами статистичної та фінансової звітності. Респонденти мали 

змогу звітувати в електронному вигляді за 87 формами ДСС. Для 
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електронного звітування респонденти використовували програмне 

забезпечення згідно переліку, розміщеного на вебсайті ГУС у Тернопільській 

області. 

Приймання фінансової звітності в електронному вигляді продовжувало 

здійснюватись за допомогою автоматизованої системи «Єдине вікно 

подання електронної звітності», яка надає можливість одночасно звітувати 

до органів державної статистики та Державної фіскальної служби. 

У 2021 році частка статистичних звітів, поданих респондентами в 

електронному вигляді склала 93,2% від загальної кількості статистичних 

звітів, що були подані в ГУС у Тернопільській області (на 13,7 в.п. більше 

ніж у 2020 році).  

Введення у промислову експлуатацію безкоштовного програмного 

забезпечення «Кабінет респондента», дозволило респондентам безоплатно 

звітувати в онлайн-режимі до органів державної статистики за 76 формами 

ДСС. Упродовж року сервісом скористалося 1148 респондентів області, від 

яких отримано 5493 електронних статистичних звіти.   

Згідно з Регламентом підготовки форм статистичної та фінансової 

звітності до приймання їх органами державної статистики в електронному 

вигляді, затвердженого наказом Держстату від 12.08.2020 № 252, на 

регіональному рівні проведено тестові випробування в адміністративній 

частині програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору 

даних статистичної звітності «Кабінет респондента» оновлених шаблонів 

форм № 2-КС (квартальна) та № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки).  

Відповідно до Порядку перегляду звітно-статистичної документації, 

необхідної для проведення державних статистичних спостережень, 

затвердженого наказом Держстату від 31 грудня 2019 р. № 452 (зі змінами),  

ГУС у Тернопільській області упродовж 2021 року було залучено (через 

сервіс електронного звітування "Кабінет респондента") до тестування 

(апробації) проєктів вдосконаленої звітно-статистичної документації по 7 

формах ДСС: зі статистики інновацій, оплати праці та соціально-трудових 

відносин, зовнішньої торгівлі послугами, короткотермінової статистики, 

реєстру статистичних одиниць та структурної статистики. За результатами 

тестування з окремих питань були надані відповідні пропозиції.  

З метою подальшого вдосконалення методології збирання та 

оброблення статистичної інформації, покращення організації ДСС, 

оптимізації їх кількості та підвищення якості статистичних даних, ГУС у 

Тернопільській області в 2021 році брало активну участь у роботах, 

пов’язаних з інвентаризацією ДСС.  

Продовжувалась також робота щодо переведення державних 

статистичних спостережень до Інтегрованої системи статистичної 
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інформації (далі – ІССІ), яка забезпечує єдине середовище для збирання, 

обробки, аналізу та зберігання статистичної інформації. Загалом у 2021 році 

на регіональному рівні організовано та проведено в ІССІ обробку даних по 

34-х формах ДСС.  

Одним із завдань, покладених на органи державної статистики, є 

ведення і використання даних Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (далі – ЄДРПОУ) – автоматизованої системи збирання, 

накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, відокремлені 

підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також 

відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її 

межами.  

Станом на 01 січня 2022 року кількість суб’єктів ЄДРПОУ в області 

склала 24290 одиниць, з них юридичних осіб – 23152. Упродовж 2021 року 

до ЄДРПОУ включено 983 юридичних особи, вилучено – 662.  

Для підвищення достовірності даних ЄДРПОУ, упродовж року 

здійснювався 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 ГУС у Тернопільській області проводилася щоденна 

актуалізація бази даних ЄДРПОУ. 

 

2.2. Проведення підготовчих робіт  

до Всеукраїнського перепису населення 
 

На виконання Закону України "Про Всеукраїнський перепис 

населення", розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2020 р. № 1542-р "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису 

населення", вказівок Державної служби статистики, у 2021 році ГУС у 

Тернопільській області було здійснено ряд заходів щодо підготовки до 

проведення Всеукраїнського перепису населення:  

–  уточнено інформацію щодо переліку міських населених пунктів, які 

мають затверджені межі в установленому порядку;  

–  проведено роботи з уточнення адресного господарства міських 

поселень області; 

–  уточнено переліки інституційних установ та установ з рухомим 

складом населення; 

–  уточнено інформацію щодо наявних на території області садівничих 

товариств, в яких можливе проживання; 
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–  уточнено інформацію щодо дрібних поселень службового 

призначення, пов’язаних з обслуговуванням, наглядом та 

експлуатацією залізничних і водних шляхів сполучення, лісових 

масивів, метеорологічних станцій, геологічних організацій тощо; 

–  проведено роботи з актуалізації електронних цифрових карт по 

населених пунктах області; 

–  здійснено підготовку нормативно-довідкової інформації для 

розроблення даних Всеукраїнського перепису населення. 
 

2.3. Взаємодія з респондентами  
 

Покращення партнерських взаємовідносин з респондентами 

залишається пріоритетним напрямом діяльності органів державної 

статистики й відбувається на постійній основі шляхом реалізації Політики 

Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками 

адміністративних даних. 

Для покращення взаємодії з респондентами, налагодження з ними 

зворотного зв’язку, забезпечення достовірності первинних статистичних 

даних, їх повноти, надійності та своєчасності надходження звітів, ГУС у 

Тернопільській області було підготовлено та надіслано респондентам 496 

листів, у тому числі 474 – повідомлення-нагадування щодо їх участі у 

ДСС, 22 – інструктивних та методичних листи з питань запровадження 

нових/внесення змін до чинних ДСС. 

Упродовж 2021 року ГУС у Тернопільській області проведено 12 

інструктивних нарад з респондентами у форматі онлайн-конференцій на 

платформі ZOOM, з них 9 – з питань запровадження нових/внесення змін 

до чинних ДСС.  

Також, за результатами проведення ДСС респондентам було 

підготовлено та направлено 137 оглядових листів з інформацією 

«зворотного зв’язку».  

Для розвитку партнерських відносин та координації процесу взаємодії 

з респондентами, у ПЗ «Кабінет респондента» функціонує «Чат», де 

респонденти в онлайн-режимі отримують кваліфіковані відповіді щодо 

складання та подання звітності. Крім цього, для забезпечення оперативної 

комунікації з респондентами, можливості швидко ставити запитання та 

отримувати відповіді на них, а також одержувати консультації і 

роз’яснення фахівців ГУС у Тернопільській області була створена вайбер-

спільнота «Тернопільстат респондентам».  

У підсумку, з метою забезпечення якісного складання та своєчасного 

подання респондентами ДСС, упродовж 2021 року усіма каналами 
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комунікації (включаючи телефонний зв’язок) було здійснено 2302 заходи з 

надання консультативної допомоги респондентам з питань складання та 

подання звітності.  

Аналіз проведеної роботи показав, що надання консультативної 

допомоги фахівцям підприємств та організацій саме на етапі підготовки 

ними статистичних даних є найбільш ефективним, оскільки сприяє 

якісному складанню суб'єктами господарювання статистичної звітності і 

покращенню взаємодії з респондентами ДСС.  

Діяльність органів державної статистики спрямована на зменшення 

звітного навантаження на респондентів. З цією метою ГУС у 

Тернопільській області проводилося анкетне опитування, організоване 

Держстатом, за 27 формами ДСС. За результатами даного опитування було 

отримано та опрацьовано 242 анкети, де респонденти зазначили, які 

труднощі виникають під час заповнення форм звітності. 

Також у якості альтернативного джерела інформації для проведення 

ДСС використовувалися адміністративні дані, в основному для 

формування статистичної інформації зі статистики населення, соціальних 

послуг, транспорту та будівництва. 

Упродовж 2021 року в ГУС у Тернопільській області на постійній 

основі проводилися роз’яснювальні роботи щодо залучення респондентів 

до електронного звітування, яке значно спрощує процедуру подання 

статистичної та фінансової звітності.  

Для інформування респондентів щодо проведення ДСС, на головній 

сторінці офіційного вебсайту ГУС у Тернопільській області функціонує 

рубрика «Для респондентів», яка постійно вдосконалюється та 

оновлюється.  

 

2.4. Відкритість і доступність статистичної інформації 

 

З метою забезпечення органів державної влади, місцевого 

самоврядування та інших користувачів статистичною інформацією щодо 

соціально-економічної, демографічної та екологічної ситуації ГУС у 

Тернопільській області здійснювало широку інформаційно-публікаційну 

діяльність.  

Основним джерелом поширення інформації в ГУС у Тернопільській 

області залишається офіційний вебсайт (www.te.ukrstat.gov.ua), який є 

важливою інформаційною базою для усіх категорій користувачів. На 

даному інтернет-ресурсі у вільному доступі розміщуються усі статистичні 

матеріали, які готуються відповідно до плану державних статистичних 

http://www.te.ukrstat.gov.ua/
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спостережень та широкий спектр інформації про діяльність ГУС у 

Тернопільській області.  

У 2021 році здійснено розробку нового дизайну вебсайту (інтерфейсу) 

у відповідності до брендбуку органів державної статистики. Постійно 

проводились роботи щодо вдосконалення та структурування розміщення 

інформації на вебсайті. Зокрема, розроблено та впроваджено новий розділ 

«Доступно про статистику», до якого у рубрику «Просто про складне» 

увійшло 10 візуальних методологічних матеріалів зі статистики ринку 

праці, сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту, 

цін та демографічної статистики. Продовжувались роботи щодо 

змістовного наповнення розділів «Інфографіка» та «Жінки та чоловіки».  

Розділ «Інфографіка» готується з метою підвищення доступності 

статистичної інформації шляхом її графічного візуального подання на 

вебсайті. Тут матеріали розміщуються по рубриках: основні показники 

соціально-економічного становища області, зміни споживчих цін, 

інфографіка тематична і до професійних свят та пам'ятних дат. Протягом 

року до цього розділу підготовлено 81 матеріал. До розділу «Жінки та 

чоловіки» увійшло 79 матеріалів статистичної інформації з різних галузей 

статистики за статтю, а також статистичні публікації щодо окремих 

статистичних показників області в гендерному розрізі. 

У 2021 році для зручності користувачів статистичної інформації, 

створено вайбер-спільноту «Тернопільстат користувачам», де користувачі 

можуть ставити запитання та отримувати змістовні відповіді щодо питань 

поширення інформації в ГУС у Тернопільській області. Також 

продовжується інформаційна робота у соціальній мережі "Facebook". 

За результатами розробки державних статистичних спостережень ГУС 

у Тернопільській області протягом року підготовлено та оприлюднено на 

вебсайті 740 матеріалів статистичної інформації, 133 експрес-випуски, 75 

статистичних бюлетенів, 7 статистичних збірників, 3 статистичні 

довідники та 142 матеріали для засобів масової інформації. 

Для зручності користувачів на головній сторінці вебсайту 

розміщується  «Каталог статистичних видань», а також календар 

оприлюднення інформації, який включає перелік та дати оприлюднення 

статистичної інформації, експрес-випусків, публікацій, інфографік та 

інформації щодо діяльності ГУС у Тернопільській області.  

Кількість відвідувань вебсайту ГУС у Тернопільській області у 2021 

році становила 158,0 тис. 

 

 

 



 

 

11                                          Звіт про результати діяльності Головного управління статистики 

 у Тернопільській області за 2021 рік  
 

2.5. Доступ до публічної інформації 

 

З метою забезпечення 

права на отримання 

публічної інформації, 

відповідно до Закону 

України «Про доступ до 

публічної інформації», у 

2021 році ГУС у 

Тернопільській області було 

опрацьовано 50 запитів, з 

них: 14 – від юридичних 

осіб, 28 – від громадян, 7 – 

від громадських організацій 

та 1 – від засобів масової     

інформації.  

Щомісячно на вебсайті ГУС у Тернопільській області розміщується 

звіт щодо надходження запитів на публічну інформацію. 

 

2.6. Проведення анкетних опитувань користувачів 

 

З метою визначення та задоволення інформаційних 

потреб користувачів, забезпечення їх вільного та рівного доступу до 

статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності 

органів державної статистики, ГУС у Тернопільській області спільно з 

Держстатом у 2021 році проведено 12 анкетних опитувань користувачів 

статистичної інформації відповідно до плану їх проведення. За 

результатами цих опитувань було отримано й опрацьовано 49 анкет.   

Аналіз опитувань показав, що в цілому користувачі задоволені 

висвітленням статистичних даних, методологічними поясненнями, які 

викладені в публікаціях, поданням інформації на вебсайті та співпрацею з 

працівниками ГУС у Тернопільській області. Результати опитувань 

розміщено на вебсайті ГУС у Тернопільській області у розділі «Анкетні 

опитування».  

 

 

 

 

 

56,0

14,0

28,0

2,0

Структура запитів публічної інформації                            
(у відсотках)

від громадян 

від юридичних осіб 

від громадських 
організацій

від ЗМІ
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2.7. Комунікаційні заходи 

 

Для більш детального ознайомлення з методологічними 

особливостями проведення статистичних спостережень та популяризації 

статистичних видань із користувачами статистичної інформації у 2021 році 

ГУС у Тернопільській області: 

–  проведено 12 круглих столів, конференцій, семінарів, нарад; 

–  розіслано 23 матеріали рекламного та інформаційного характеру; 

–  підготовлено 2 буклети рекламного характеру; 

–  надано 671 відповідь на запити щодо отримання статистичної 

інформації та 5 роз’яснень стосовно статистичної методології та 

організації ДСС;  

–  підготовлено «Каталог офіційних статистичних публікацій». 

У 2021 році ГУС у Тернопільській області була проведена значна 

робота з висвітлення результатів державних статистичних спостережень у 

засобах масової інформації (далі – ЗМІ). Упродовж звітного року 

редакціям обласних і місцевих друкованих та інтернет-видань регулярно 

направлялись для оприлюднення повідомлення «Соціально-економічне 

становище області», а також прес-випуски з різноманітної тематики.  

Загалом, протягом року для ЗМІ було підготовлено 12 повідомлень 

«Соціально-економічне становище області», 128 прес-випусків з окремих 

питань щодо економічної та демографічної ситуації в області, прес-реліз до 

Дня працівників статистики та інформація у графічному представлені 

щодо кількості матеріалів для ЗМІ.  

Упродовж року повідомлення для ЗМІ надсилалось в 54 місцеві 

інтернет-видання. Найчастіше інформація з’являлась у виданнях: «Терен», 

«Тернопільська липа», «Місто», «За Збручем», «Наш день», «Доба», 

«Тернопільська мережева газета», «Погляд», «Терноград», «Тернополяни» 

та «Te News».   

Крім того, працівниками ГУС у Тернопільській області у звітному 

році надано 10 інтерв’ю для трансляції на місцевих телеканалах «T1 

НОВИНИ», «TV-4» та «ІНТБ» (1 – щодо народжуваності, 1 – щодо витрат 

домогосподарств на харчування та 8 – щодо цінової ситуації в області). 

 
2.8. Звернення громадян 

 

Згідно з вимогами Конституції України, Закону України «Про 

звернення громадян» та на виконання Указу Президента України від 

07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
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державної влади та органів місцевого самоврядування» в ГУС у 

Тернопільській області здійснюється постійний контроль за станом роботи 

зі зверненнями громадян. 

У 2021 році керівництвом ГУС у Тернопільській області було 

розглянуто 85 звернень громадян, що надійшли на адресу управління 

поштою. Колективних звернень від громадян не надходило. На всі 

звернення були надані вичерпні відповіді з дотриманням термінів, 

встановлених законодавством.  

Найбільше звернень громадян надійшло щодо соціальної політики і 

соціального захисту – 31 звернення (36,5% від їх загальної кількості), з 

кадрових питань – 26 (30,6%),  з питань праці і заробітної плати – 23 

(27,0%), щодо надання статистичної інформації – 5 (5,9%). 

Серед звернень громадян 100 % складають заяви (клопотання). 

 

ІІІ. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

 

3.1. Кадровий склад державних службовців  

та освітній рівень персоналу 

 

Станом на 01 січня 2022 року штатним розписом ГУС у 

Тернопільській області передбачено 159 посад, у тому числі 122 посади 

державних службовців. Фактична кількість працівників – 161 особа. 

Статус державного службовця має 121 особа (75,2%), із них посади 

керівників обіймає 35 осіб (категорія Б), спеціалістів – 86 (категорія В), що 

складає відповідно 28,9% та 71,1% (за попередній звітний період – 

відповідно 27,6% та 72,4%).  

В ГУС у Тернопільській області працює 141 жінка, що становить 

87,6% загальної кількості працюючих. При цьому посади керівників 

зайняті жінками на 80%, спеціалістів – на 92,5%.  

У 2021 році покращився розподіл державних службовців за рівнем 

освіти. Загалом в ГУС у Тернопільській області вищу освіту ступеня 

магістра (спеціаліста) мають 116 державних службовців, або 95,9% їх 

загальної кількості (проти 95,5% у попередньому періоді). При цьому 63 

державних службовці (52,1% їх загальної кількості) мають дві і більше 

вищих освіти (проти 50% у попередньому році). Серед державних 

службовців, які обіймають посади керівників, 97,1% із вищою освітою 

ступеня магістра (спеціаліста), спеціалістів – 95,3%.  

Вищу освіту ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають 

5 держслужбовців, або 4,1% (проти 4,5% на попередню звітну дату). 
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Збільшилась частка державних службовців із відповідною для 

виконання посадових обов’язків спеціальністю за дипломом. Відповідну 

спеціальність мають 118 державних службовців, що становить 97,5% від 

загальної кількості державних службовців із вищою освітою (проти 97% на 

попередню звітну дату). 

Що стосується розподілу держслужбовців за стажем роботи в системі, 

то 2,5% працюють в органах державної статистики від 1 до 5 років, 13,2% – 

від 5 до 10 років і 84,3% – понад 10 років. При цьому 45,7% керівників та 

34,9% спеціалістів працюють в органах державної статистики понад 20 

років. 

Стосовно вікового складу держслужбовців, то 13,2% із них мають вік 

до 35 років, 49,6% – від 36 до 45 років, 27,3% – від 46 до 55 років та 9,9% – 

від 56 до 60 років. 

Призначення на посади державної служби та просування по службі 

здійснювались в установленому чинним законодавством порядку. За 

результатами добору, оголошеного у 2020 році, та завершеної у 2021 році 

спеціальної перевірки з 1 особою укладено контракт про проходження 

державної служби на період дії карантину та призначено її на посаду. На 

вищі посади переведено 5 державних службовців за результатами 

конкурсного відбору. Переведення 10 держслужбовців на інші рівнозначні 

посади здійснювались за їх згодою. 

Звільнено з посад упродовж 2021 року 14 державних службовців (6 

керівників і 8 спеціалістів). Усі звільнені державні службовці вибули за 

угодою сторін та власним бажанням (у тому числі 5 у зв’язку з виходом на 

пенсію).  

Присвоєно ранги 83 державним службовцям, при цьому 80 

держслужбовцям присвоєно чергові ранги в межах відповідних категорій 

посад державної служби та 3 – при призначенні на вищу посаду. 

Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» та 

Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 серпня 2017 р. № 640 (зі змінами) в лютому 2021 року 

визначено завдання і ключові показники для державних службовців ГУС у 

Тернопільській області на 2021 рік, а протягом року здійснювався 

моніторинг їх виконання. 

В жовтні-грудні 2021 року в ГУС у Тернопільській області проведено 

оцінювання результатів службової діяльності 108 державних службовців. 

При цьому, згідно із затвердженим висновком щодо оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців, оцінку 
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«відмінно» отримали 57 державних службовців та оцінку «позитивно» –  

51 держслужбовець. Негативних оцінок не виставлено. 

У 2021 році в ГУС у Тернопільській області пройшов стажування 

науково-педагогічний працівник Західноукраїнського економічного 

університету, а студентка Національного університету «Львівська 

політехніка» – виробничу практику.  

У ГУС у Тернопільській області у 2021 році організовано стажування 

3 осіб із числа молоді відповідно до затвердженого наказом Держстату 

Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на 

посадах державної служби, в органах державної статистики. Стажисти 

мали змогу ознайомитись зі специфікою діяльності ГУС у Тернопільській 

області та з функціонуванням державної служби, набути практичного 

досвіду виконання завдань та обов’язків державного службовця. Після 

завершення стажування стажисти отримали відповідні довідки. 

Відповідно до Плану професійного навчання державних службовців 

Головного управління статистики у Тернопільській області на 2021 рік, з 

метою оновлення та вдосконалення знань і умінь працівників, необхідних 

для ефективного виконання їх посадових обов’язків, у 2021 у році 

проводилась відповідна робота щодо навчання працівників ГУС у 

Тернопільській області. Державні службовці реалізовували своє право на 

професійне навчання шляхом перепідготовки, підвищення кваліфікації та 

самоосвіти. 

У 2021 році 1 державний службовець отримав другу освіту ступеня 

магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 

Західноукраїнському національному університеті. Станом на 01.01.2022 в 

ГУС у Тернопільській області працюють 57 магістрів державного 

управління (47,1% загальної кількості державних службовців).  

Підвищення кваліфікації здійснювалось за загальними та 

спеціальними програмами. Працівники навчались в Національній академії 

статистики, обліку та аудиту, Західноукраїнському національному 

університеті, Українській школі урядування тощо. Загалом 116 державних 

службовців ГУС у Тернопільській області у 2021 році пройшли 

підвищення кваліфікації, про що отримали 299 підтвердних документів.  

Професійне навчання працівників у 2021 році здійснювалось також 

шляхом організації внутрішнього навчання безпосередньо в ГУС у 

Тернопільській області, застосовування наставництва працівників, як 

окремої форми індивідуально спрямованого фахового навчання та 

самоосвіти з використанням таких спеціальних інтернет-платформ, як 

Prometheus, «Дія. Цифрова освіта», «Спільнота практик. Сталий розвиток 

DESPRO» та Цифрове видавництво MCFR. 
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ІV. ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО 

УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

4.1. Розвиток інформаційних технологій 

 
У 2021 році в ГУС у Тернопільській області здійснювався постійний 

контроль за дотриманням внутрішніх правил поводження з інформаційно-
телекомунікаційною системою для працівників органів державної 
статистики, з метою встановлення чіткого регламентування роботи 
користувачів в інформаційно-телекомунікаційній системі (далі – ІТС), 
забезпечення кібербезпеки та ефективного використання інформаційних 
ресурсів.  

Упродовж року проводилися відповідні роботи спрямовані на 
підвищення захищеності інформації, яка циркулює в ІТС ГУС у 
Тернопільській області. Для попередження витоку та пошкодження 
інформації забезпечувалось блокування незареєстрованих носіїв 
інформації засобами антивірусного програмного забезпечення Eset та 
серверних політик домену. Також проводились організаційні заходи з 
підвищення загального рівня інформаційного захисту. Зокрема, спільно з 
Управлінням Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
в Тернопільській області розпочаті роботи із планування та підключення 
ІТС  ГУС  у Тернопільській області до єдиної телекомунікаційної мережі 
органів державної влади. 

В рамках розвитку системи електронного документообігу органів 
державної статистики (далі – СЕД ОДС) забезпечено роботу СЕД ОДС та 
оновлення її версії (кількість робочих місць, підключених до СЕД ОДС в 
ГУС у Тернопільській області – 100%).  

Для забезпечення комплексного обліку господарських та фінансових 
операцій в ГУС у Тернопільській області успішно використовувалася 
єдина інформаційно-аналітична система фінансово-господарської 
діяльності органів державної статистики на базі комп’ютерної програми 
"Комплексна система автоматизації підприємства "IS Pro".  

У 2021 році здійснено роботи з модернізації вебсайту, результатом 

яких стало впровадження нового, інформативнішого та зручнішого в 

користуванні інтерфейсу вебсайту ГУС у Тернопільській області. Новий 

інтерфейс уніфіковано відповідно до фірмових шаблонів брендбуку 

Держстату.  
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4.2. Правова діяльність 

 

З метою якісного оформлення документів, упродовж 2021 року з 

працівниками ГУС у Тернопільській області проводилася роз’яснювальна 

робота щодо застосування норм законодавства, надавались консультації 

щодо застосування чинного законодавства з питань оформлення проєктів 

договорів та наказів, наслідків неподання респондентами статистичної 

звітності, забезпечення статистичної конфіденційності, складення 

протоколів та оформлення справ про адміністративні правопорушення, 

змін до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді 

за дитиною», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», «Про 

публічні закупівлі», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 

державну службу», тощо. 

ГУС у Тернопільській області в установлені терміни забезпечено 

надання до Держстату інформації щодо претензійно-позовної роботи, 

інформації про наявність в судах загальної юрисдикції судових проваджень 

щодо об’єктів державної власності, інформації про стан правової роботи та 

інформації щодо здійснення систематизації законодавства. 

З метою правильності оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення та накладення адміністративних стягнень, у IV кварталі 

2021 року організовано та проведено внутрішнє навчання із зазначених 

питань.  

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», 

нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, Плану 

заходів Головного управління статистики у Тернопільській області щодо 

запобігання корупції на 2021 рік, в ГУС у Тернопільській області 

здійснювались превентивні заходи, спрямовані на попередження вчинення 

корупційних правопорушень. 

Для забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства 

серед працівників ГУС у Тернопільській області проводилась 

роз’яснювальна робота та надавались консультації з питань запобігання та 

виявлення корупції.  

Впродовж звітного періоду працівники ГУС у Тернопільській області 

до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не 

притягувалися. 

Також, у ГУС у Тернопільській області в 2021 році забезпечено 

дотримання вимог фінансового контролю. Упродовж 2021 року на 
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офіційному вебсайті ГУС у Тернопільській області забезпечувалося 

функціонування та регулярне поповнення корисними посиланнями розділу 

«Запобігання проявам корупції». Інформація щодо змін у 

антикорупційному законодавстві постійно поновлюється. 
 

4.3. Результати фінансово-господарської діяльності 
 

Відповідно до чинного бюджетного законодавства України фінансова 

діяльність ГУС у Тернопільській області у 2021 році здійснювалася за 

такими бюджетними програмами: 

– КПКВК 0414010 «Керівництво та управління у сфері статистики»; 

– КПКВК 0414020 «Статистичні спостереження»; 

– КПКВК 0414030 «Щоквартальна плата домогосподарствам за 

ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення 

обстеження умов їх життя». 

Для здійснення функціональних повноважень було затверджено 

видатки державного бюджету на 2021 рік (з урахуванням змін) у сумі 

26752,2 тис. грн, з яких 26566,2 тис. грн – обсяги по загальному фонду 

186,0 тис. грн – по спеціальному фонду. 

Упродовж року проводився моніторинг ефективності використання 

фінансових ресурсів ГУС у Тернопільській області та управління ними 

шляхом унесення змін до кошторису видатків, що дозволило забезпечити 

розрахунки в повних обсягах за спожиті енергоносії та комунальні 

послуги, а також з домогосподарствами, які брали участь в обстеженні 

умов їхнього життя.  

В адмінбудівлі ГУС у Тернопільській області упродовж 2021 року 

були проведені такі роботи та заходи: 

– технічне обслуговування наявних засобів пожежогасіння 

(вогнегасників); 

– технічне обслуговування системи опалення із заміною теплового 

лічильника; 

– поточний ремонт робочих кабінетів; 

– закуплено ламінат та частково замінено покриття підлоги у робочих 

кабінетах; 

– закуплено енергозберігаючі світильники та частково замінено наявні 

світильники на енергозберігаючі; 

– щорічні планові заходи та роботи з обслуговування адміністративної 

будівлі ГУС у Тернопільській області та покращення умов праці 

співробітників. 
 

Начальник                                                                                 Андрій ЧОРНИЙ 


