
Звіт 
про результати діяльності 

Головного управління статистики у Черкаській області 

за 2019 рік 

 
Головне управління статистики у Черкаській області (ГУС у Черкаській 

області) є територіальним органом Державної служби статистики України 

(Держстату), що у межах наданих повноважень забезпечує реалізацію 

державної політики у сфері статистики. 

Мета діяльності ГУС у Черкаській області – отримання всебічної і 

об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, 

демографічної й екологічної ситуації у Черкаській області та забезпечення нею 

державних органів та громадськості. 

 Основні документи, що регулюють діяльність ГУС у Черкаській області: 

 Закон України «Про державну статистику»; 

 Положення про ГУС у Черкаській області (далі – Положення); 

 Програма розвитку державної статистики до 2023 року; 

 План державних статистичних спостережень (далі – ПДСС); 

 Технологічна програма ГУС у Черкаській області (далі – ТП ГУС). 

Згідно завдань та пріоритетів, визначених ПДСС, Положенням та 

Програмою розвитку державної статистики до 2023 року, діяльність ГУС у 

Черкаській області протягом 2019 року здійснювалася із застосуванням 

процесно-орієнтовного підходу до вироблення статистичної інформації та 

організації статистичної діяльності за такими основними напрямами: 

 організація та проведення державних статистичних спостережень за 

соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною 

ситуацією в області; 

 удосконалення звітно-статистичної документації та статистичної 

інфраструктури; 

 упровадження інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі 

статистичної інформації; 

 установлення партнерських стосунків із респондентами державних 

статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження, 

забезпечення достовірності статистичних даних;  

 виробництво об’єктивної та неупередженої статистичної інформації; 

 забезпечення відкритості та доступності статистичної інформації, рівного 

доступу користувачів до неї;  

 розвиток людського капіталу, удосконалення системи навчання працівників 

органів державної статистики;  

 запобігання та протидія корупції. 
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Організація та проведення державних статистичних спостережень 

Згідно з ПДСС на 2019 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 10.04.2019 №283-р, ГУС у Черкаській області проводило 

статистичні спостереження за 19 розділами статистики та 24 тематиками 

статистичного виробництва, а також здійснювало підготовку комплексних 

статистичних продуктів та оперативної статистичної інформації.  

З метою отримання інформації щодо економічної, соціальної та 

екологічної ситуації в області та її регіонах у 2019 році у рамках проведення 75 

державних статистичних спостережень (далі – ДСС) збиралися й 

опрацьовувалися статистичні дані за 113 формами статистичної і фінансової 

звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних 

спостережень. З них 45 форм статистичної звітності з річною періодичністю, 6 

– з піврічною, 24 – з квартальною, 27 – з місячною. У ході проведення ДСС 

отримано від респондентів та опрацьовано 296,6 тис. первинних звітів. 

У якості альтернативного джерела інформації для проведення ДСС 

широко використовувались адміністративні дані. У 2019 році ГУС у 

Черкаській області отримувало адміністративні дані від державних органів, 

установ, організацій за угодами щодо взаємообміну інформаційними 

ресурсами: 

 Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області 

 Територіальне управління державної судової адміністрації України у 

Черкаській області 

 Прокуратура Черкаської області 

 Головне управління Національної поліції у Черкаській області 

 Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА 

 Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА 

 Управління освіти і науки Черкаської ОДА 

 Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА 

 Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА 

 Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області 

 Служба автомобільних доріг у Черкаській області 

 АТ «Укрзалізниця» філія «Головний інформаційно-обчислювальний 

центр» Київське відділення 

 З метою вивчення думки керівників щодо економічного становища та 

перспектив розвитку підприємств на постійній основі проводились обстеження 

тенденцій ділової активності 230 промислових, сільськогосподарських 

підприємств, будівельних, торгівельних та транспортних організацій, 

підприємств сфери послуг. 

 Крім збирання звітності від респондентів ГУС у Черкаській області 

проводились вибіркові обстеження. У 2019 році в обстеженні взяли участь: 356 

домогосподарств з питань дослідження умов їхнього життя, 3715 – з питань 

робочої сили та 1039 домогосподарств у сільській місцевості з питань 

сільськогосподарської діяльності населення. Підготовлено 4 програми 
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навчальних курсів з питань вибіркових обстежень населення 

(домогосподарств), що були проведені з фахівцями з інтерв’ювання, а також 3 

інструктивних та методичних листи з питань проведення вибіркових обстежень 

населення й актуалізації списків адрес домогосподарств. 

Спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчому ринку області 

проводилось відповідно до споживчого набору, що нараховує 328 найменувань 

товарів (послуг)-представників. Спостереження проводилось у містах Черкаси, 

Умань та Сміла, які були відібрані Держстатом залежно від чисельності 

міського населення, представництва у соціально-економічному і географічному 

положенні регіонів, фактору насиченості споживчого ринку товарами і 

послугами. З питань організації та проведення статистичного спостереження за 

змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) проведено 1 нараду та 3 

індивідуальних інструктажі реєстраторів цін. 

 З метою поліпшення координації роботи з організації державних 

статистичних спостережень Держстат здійснює централізоване формування й 

актуалізацію сукупностей одиниць та переліків респондентів. Для актуалізації 

сукупностей на державному рівні, Держстату надавалась інформація щодо 

здійснення діяльності підприємств, демографічних подій тощо, отримана під 

час збирання даних від респондентів. 

 У 2019 році відбувався подальший розвиток та вдосконалення Реєстру 

статистичних одиниць (РСО) як інструменту проведення ДСС, підвищення його 

якості. Протягом року продовжувались щомісячні роботи з ідентифікації та 

актуалізації переліку місцевих одиниць (МО) на підставі даних ДСС. Роботи з 

актуалізації переліку МО здійснювались відповідно до Регламенту виконання 

робіт з актуалізації переліку місцевих одиниць на основі даних ДСС, 

затвердженого наказом Держкомстату від 18.11.2011 № 302 (зі змінами). Також 

проводився аналіз змін реєстраційної адреси підприємств з метою 

впорядкування обліку МО в РСО у КЕОІ «Ведення переліку місцевих 

одиниць». 

На забезпечення виконання робіт відповідно до пунктів 2, 3 розділу IV 

Роз’яснень щодо проведення робіт з формування та актуалізації сукупностей 

одиниць і переліків респондентів ДСС було здійснено підготовку інформації, 

яка отримана під час збору даних ДСС щодо: 1) подій, які відбулись з 

одиницями, включеними до сукупностей одиниць; 2) респондентів, якими були 

подані звіти за власною ініціативою (у т.ч. в електронному вигляді) та які не 

включені до переліку респондентів за відповідною формою ДСС; 3) 

повідомлень від респондентів, які залучалися для участі у ДСС. 

На виконання листа Держстату та в рамках ведення робіт з актуалізації 

переліку МО на основі даних ДСС протягом вересня-жовтня 2019 року було 

підготовлено та передано на державний рівень: 1) перелік МО, що є 

структурними підрозділами підприємства, які за результатами інформації, 

отриманої під час збирання форм ДСС, припинили свою діяльність;                   
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2) інформацію щодо МО, які на даний час не використовуються в сукупностях 

ДСС. 

 Одним із основних завдань, покладених на ГУС у Черкаській області, є 

ведення адміністративної складової Статистичного реєстру підприємств (СРП) 

Реєстру статистичних одиниць – Єдиного державного реєстру підприємств та 

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

накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб усіх форм власності та 

організаційно-правових форм господарювання, відокремлених підрозділів 

юридичних осіб, що знаходяться на території області, а також відокремлених 

підрозділів юридичних осіб, що знаходяться за її межами. Ведення ЄДРПОУ 

здійснюється відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.01.1996р. №118 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.06.2005р. №499 (зі змінами)). 

 Станом на 1 січня 2020 року в ЄДРПОУ по Черкаській області значилось 

28902 юридичних особи. Протягом 2020 року на підставі реєстраційних 

відомостей до ЄДРПОУ включено 1294, вилучено 302 юридичних особи. Для 

підвищення достовірності даних ЄДРПОУ обласного та районного рівнів 

здійснювалась щоденна актуалізація реєстраційними відомостями, які згідно з 

нормами Закону України «Про державну статистику» та Порядку 

інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців та інформаційними системами Державної служби 

статистики України, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції 

України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

25.09.2015 року №1834/5/1212 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 05.10.2015р. №1192/27637, надходили до органів державної 

статистики.              

             Протягом року проводилось інформаційно-довідкове обслуговування 

інформацією з ЄДРПОУ місцевих державних органів, територіальних органів 

міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади в області та 

районах шляхом надання відповідей на запити, яких надійшло протягом року 

37. Надавались відомості з ЄДРПОУ на підставі запитів (739), які надходили до 

ГУС у Черкаській області від інших користувачів. 

Для координації дій структурних підрозділів ГУС у Черкаській області 

формувались та розміщувались у мережевій папці переліки новостворених та 

ліквідованих суб’єктів, переліки підприємств, які змінили місцезнаходження, 

які внесли до ЄДР запис про рішення засновників щодо припинення, а також 

підприємств-банкрутів за даними ЄДР. 

На виконання Закону України «Про державну статистику», «Про 

Всеукраїнський перепис населення» та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 09.04.2008 № 581–р «Про проведення у 2020 році Всеукраїнського 

перепису населення» (зі змінами) ГУС у Черкаській області протягом 2019 року 

активно проводило підготовчі роботи до Всеукраїнського перепису населення 

2020 року.  
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Протягом року проведено стовідсоткову перевірку стану адресного 

господарства по 30 міських поселеннях та 18 сільських населених пунктах (з 

чисельністю населення 2800 осіб і більше). Працівники сектору переписів 

управління збирання даних статистичних спостережень отримали базові знання 

про роботу в середовищі ГІС ArcGIS, призначені для картографічного 

забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.  

Разом з державними органами та органами місцевого самоврядування 

опрацьовані питання щодо: 

 – адресного господарства (перейменування населених пунктів, вулиць та 

інших елементів вулично-дорожньої мережі);  

– уточнення меж міських населених пунктів;  

– складу населення в інституційних установах та установах з рухомим 

складом населення;  

– розміщення садівничих товариств. 

У ІІ півріччі 2019 року ГУС у Черкаській області брало участь у заходах 

стосовно підготовки до проведення Всеукраїнського перепису населення, а 

саме – у налаштуванні комп’ютерної техніки та дистанційному навчанні, яке 

проводилося Держстатом у режимі відеонарад з територіальними органами 

статистики. 

 З метою поліпшення організації ДСС та покращення якості статистичних 

даних у 2019 році ГУС у Черкаській області брало участь у роботах, пов’язаних 

зі здійсненням інвентаризації державних статистичних спостережень, які 

проводитимуться у 2021 році. Держстату було надано 19 пропозицій з 

удосконалення звітно-статистичної та первинної документації для проведення 

ДСС, зокрема зі статистики праці, виробництва, торгівлі, освіти, туризму, 

структурної статистики та статистики фінансів підприємств, обстеження 

ділової активності підприємств, ведення ЄДРПОУ. 
 

Розвиток інформаційних технологій 

 Основними напрямками впровадження інформаційних технологій у галузі 

статистики у 2019 році були: удосконалення системи збирання форм ДСС та 

фінансової звітності в електронному вигляді, оновлення комплексів 

електронної обробки інформації (КЕОІ), продовження робіт із переведення 

ДСС до Інтегрованої системи статистичної інформації (ІССІ), розширення 

системи електронного документообігу органів державної статистики. 

У 2019 році в ГУС у Черкаській області продовжувались роботи з 

подальшого впровадження та розвитку системи електронної звітності, що 

дозволило спростити процедуру та підвищити оперативність подання 

респондентами статистичної та фінансової звітності. У 2019 році респонденти 

мали змогу звітувати в електронному вигляді за 89 формами ДСС та фінансової 

звітності (78,8% до загальної кількості форм, що подавалась до ГУС у 

Черкаській області). Разом з тим приймання фінансової звітності в 

електронному вигляді здійснювалось органами державної статистики за 

допомогою автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної 
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звітності», яка надає можливість респондентам одночасно звітувати до органів 

державної статистики та Державної фіскальної служби. 

У 2019 році впроваджено у дослідну експлуатацію новий сервіс для 

електронного звітування – програмне забезпечення «Кабінет респондента», яке 

дозволяє респондентам безоплатно звітувати в онлайн режимі до органів 

державної статистики за 76 формами статистичної звітності. У грудні 2019 року 

ГУС у Черкаській області здійснювало тестування програмного забезпечення 

Адміністративна частина «Кабінет респондента»), а саме пункту «Подача звіту 

через адміністративну частину», за допомогою якого здійснюється ручне 

введення звітів, поданих респондентами на паперових носіях, та узагальнювало 

результати тестування. Метою тестування була перевірка працездатності основ-

них функцій модуля на різних версіях браузерів та операційних систем шляхом 

заповнення, проведення контролів та збереження форм ДСС в електронному 

вигляді в базу даних Адміністративної частини «Кабінету респондента». 

 Протягом звітного року в ГУС у Черкаській області була проведена 

дослідна експлуатація 5 форм ДСС (з них 3 – в ІССІ):  

 Єдиний графік фахівців з інтерв’ювання (квартальна) КЕОІ 

 Формування сукупностей для вибіркових обстежень (піврічна) КЕОІ 

 № 4-СГ (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» 

ІССІ 

 № 1-ЕД (річна) «Звіт про використання інструментів електронної демократії 

органами державної влади та місцевого самоврядування» ІССІ 

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

підприємства (інвестиції)» ІССІ 

 Упродовж року здійснювалась робота з подальшого впровадження 

інтегрованої системи статистичної інформації (ІССІ), яка забезпечує єдине середо-

вище для збирання, обробки, аналізу та зберігання статистичної інформації. Так, у 

2019 році виконувалась промислова експлуатація в ІССІ наступних 15 форм ДСС:  

 № 4-мтп (місячна) «Звіт про використання та запаси палива» 

 № 4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» 

 № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) «Про продаж світлих нафтопродуктів і 

газу» 

 № 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» 

 № 6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти погосподарського обліку» 

 № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи 

сільськогосподарських підприємств» 

 № 2К-Б (квартальна) «Анкета для будівельного підприємства» 

 № 2К-П (квартальна) «Обстеження ділової активності промислового 

підприємства» 

 № 1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткострокової 

статистики промисловості» 

 № 1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів» 

 № 1-торг (місячна) «Звіт про товарооборот торгової мережі» 

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/
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 № ІКТ (річна) «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах» 

 № 2-Б (річна) «Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів» 

 № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і 

парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» 

 № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» 

 На виконання наказу Держстату від 14.06.2018 № 102 «Про впровадження 

системи електронного документообігу органів державної статистики» на базі 

нового програмного продукту “Megapolis.DocNet” ГУС у Черкаській області 

продовжувало використання системи електронного документообігу органів 

державної статистики (СЕД ОДС), яка забезпечила безпаперовий 

документообіг з використанням електронного цифрового підпису та дозволила 

здійснювати обмін вхідною і вихідною документацією між Держстатом і 

територіальними органами статистики, ведення реєстрації документів та 

контроль за їх виконанням. Усього в ГУС у Черкаській області до СЕД 

підключено 42% робочих місць користувачів від їх загальної кількості. 

У 2019 році для забезпечення комплексного обліку господарських та 

фінансових операцій виконувалась промислова експлуатація системи 

фінансово-господарської діяльності органів державної статистики на базі 

Комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації підприємства «IS pro».  

ГУС у Черкаській області виконувало дистанційне розрахункове 

обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт 

Казначейства- Казначейство».  

Для подання фінансової та бюджетної звітності до органів Державного 

казначейства використовувався особистий електронний кабінет в 

автоматизованій системі «Є-Звітність». 

У звітному році продовжено використання комплексної системи захисту 

інформації в автоматизованій системі класу «1» для обробки інформації з 

грифом «Для службового користування». 

 

Взаємодія з респондентами 

 Підтримка партнерських взаємовідносин з респондентами та 

налагодження з ними зворотного зв’язку залишалось пріоритетним напрямом 

діяльності органів державної статистики. Цей процес відбувається на постійній 

основі шляхом реалізації Політики Держстату у сфері взаємодії з 

респондентами та постачальниками адміністративних даних. 

 Для оперативного інформування респондентів щодо проведення ДСС на 

головній сторінці офіційного вебсайту ГУС у Черкаській області функціонують 

та постійно підтримуються в актуальному стані: 

– інтерактивний «Календар подання звітності», який оновлюється 

щомісяця і містить інформацію про подання звітності на конкретну дату та 

контактні телефони для надання консультаційної підтримки респондентам; 
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 – сервіс «Пошук за кодом ЄДРПОУ», який дозволяє респонденту 

самостійно отримати індивідуальний перелік форм статистичної та фінансової 

звітності для звітування у поточному році до органів державної статистики;  

 – сервіс «Респондентам» містить контактні дані відповідальних осіб для 

надання консультацій з питань заповнення звітності та подання її в 

електронному вигляді. У даній рубриці респондент може ознайомитись із 

затвердженим Держстатом Загальним табелем (переліком) форм державних 

статистичних спостережень на поточний рік та Альбомом форм державних 

статистичних спостережень і, за бажанням, самостійно роздрукувати необхідну 

звітно-статистичну документацію. Наведено посилання на календар подання 

форм ДСС та фінансової звітності у поточному році, який складається 

Держстатом, та щоквартально оновлюється графік проведення семінарів та 

нарад з респондентами в ГУС у Черкаській області. З метою покращення якості 

статистичної звітності наведений огляд типових помилок за формами 

статистичної звітності, які найчастіше допускають респонденти при складанні 

звітності. Розміщено оголошення щодо змін, які відбулись у порядку подання 

статистичної та фінансової звітності; 

 – сервіс «Електронна звітність» вміщує інформацію про порядок подання 

електронної звітності до органів державної статистики. 

 З метою покращення організації процедури збирання звітності та 

забезпечення підвищення комфортності подання звітності в ГУС у Черкаській 

області продовжує функціонувати система приймання звітів від респондентів за 

принципом «єдиного вікна» за організаційною схемою взаємодії «працівник 

органу державної статистики – респондент». У «єдиному вікні» респонденти 

мають можливість отримати звітно-статистичну документацію, консультаційну 

допомогу щодо порядку і термінів подання звітності та інформаційне 

повідомлення щодо участі у ДСС. Працівниками ГУС у Черкаській області 

протягом року надсилались повідомлення, нагадування респондентам про 

залучення до ДСС та щодо змін в організації чинних ДСС. 

 

 Зменшення звітного навантаження є пріоритетом у роботі з 

респондентами. У 2019 році продовжувалась робота з оптимізації інформаційних 

потоків і уникнення дублювання даних у формах ДСС і адміністративної 

звітності. З цією метою Держстатом запроваджено систему постійного 

моніторингу звітного навантаження на респондентів та зворотного зв’язку з 

ними, в якому ГУС у Черкаській області приймає участь шляхом проведення 

анкетного опитування. Відповідно до Методики вимірювання звітного 

навантаження на респондентів, затвердженої наказом Держстату від 14 травня 

2013р. №149, у 2019 році анкетне опитування проводилось за 11 формами ДСС 

(новими та формами, що зазнали суттєвих змін порівняно з попереднім роком). У 

ході опитування отримано та опрацьовано 95 заповнених анкет із пропозиціями 

та побажаннями щодо удосконалення статистичних формулярів, змін у 

методології, способах та термінах подання форм звітності тощо.  
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Крім того, у рамках взаємодії з респондентами працівниками ГУС у 

Черкаській області анкетні опитування респондентів також проводились за 

самостійно визначеною тематикою. 

Для своєчасного інформування підприємств про залучення до обстеження 

управлінням було організоване проведення анкетного опитування 

новостворених підприємств, що дало можливість отримати актуальні 

електронні адреси та телефони для зворотного зв’язку з респондентами. Крім 

того, інформація, отримана за результатами анкетного опитування, зокрема 

щодо місця здійснення діяльності та чисельності працюючих, 

використовувалася при проведенні актуалізації сукупностей одиниць ДСС.  

З метою поширення інформації про безоплатний сервіс «Кабінет 

респондента», а також для з’ясування причин, які заважають респондентам 

перейти на електронне звітування, труднощів, які виникають при звітуванні в 

електронному вигляді, проводилось анкетне опитування респондентів, що 

подають звіти в паперовому вигляді. В результаті проведених заходів протягом 

двох місяців після опитування, додатково залучено до електронного звітування 

33% опитаних респондентів, ще 18% почали користуватися іншими 

програмними забезпеченнями для електронного звітування. 

За результатами діяльності по впровадженню системи електронної 

звітності, а саме проведення анкетних опитувань респондентів, надання їм 

консультацій та роз’яснень щодо переваг електронного звітування, близько 

46% загальної кількості респондентів, які звітували у 2019 році до ГУС у 

Черкаській області, подали форми статистичної та фінансової звітності в 

електронному вигляді. При цьому частка статистичних звітів, поданих 

респондентами в електронному вигляді, у 2019 році становила 77% від 

загальної кількості статистичних звітів, що були подані до ГУС у Черкаській 

області (проти 61% у попередньому звітному році). 

У рамках взаємодії з респондентами та налагодження з ними зворотного 

зв’язку органами державної статистики області практикується проведення 

нарад з питань обліку та звітності, надання послуг консультаційно-методичного 

характеру стосовно складання статистичної звітності, підготовка інструктивних 

листів, оглядових листів за результатами проведення державних статистичних 

спостережень.  

 З метою забезпечення достовірності первинних статистичних даних, їх 

повноти та надійності працівниками ГУС у Черкаській області було проведено 

90 нарад з респондентами ДСС з питань методології та заповнення форм 

державної статистичної звітності. Із загальної кількості всіх проведених нарад з 

респондентами ДСС 23 – наради з питань запровадження нових або внесення 

змін до чинних ДСС.  

 Також з метою забезпечення якісного складання респондентами форм 

державної статистичної звітності та з’ясування проблемних питань, які 

виникають у працівників підприємств при їх заповненні, протягом 2019 року 

було здійснено 260 заходів з надання допомоги (консультативної підтримки) 
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респондентам з питань складання статистичних даних, з них 22 – з 

безпосереднім виходом на підприємства.  

 У 2019 році за результатами проведення ДСС респондентам підготовлено 

309 оглядових листів (включно із тими, що містять інформацію «зворотного 

зв’язку»). 
  

Поширення інформації та комунікації 

 Основним джерелом поширення інформації є вебсайт ГУС у Черкаській 

області (доступно за посиланням http://www.ck.ukrstat.gov.ua/), який став 

важливою інформаційною базою для різних категорій користувачів, засобів 

масової інформації та респондентів. Удосконалення інформаційного 

наповнення вебсайту сприяло зростанню його популярності. Протягом 2019 

року на офіційному вебсайті ГУС у Черкаській області було зафіксовано майже 

131 тис. відвідувань.  

 У 2019 році на вищевказаному інтернет-ресурсі у вільному доступі 

розміщувалась як оперативна статистична інформація за всіма розділами 

статистики у формі експрес- та прес-випусків, а також узагальнений аналіз 

соціально-економічного становища області, так і дані річних розробок 

статистичної звітності. Підготовлено та розміщено на вебсайті 168 експрес-

випусків, 217 прес-випусків, 605 матеріалів розділу «Статистична інформація», 

12 щомісячних статистичних бюлетенів «Про соціально-економічне становище 

Черкаської області».  

 Розділ «Інфографіка», який було створено для візуалізації статистичних 

даних, наведених в таблицях, та сприяння покращенню розуміння 

користувачами тенденцій змін основних показників соціально-економічного 

розвитку області, у 2019 році було представлено в новій редакції та поділено та 

три рубрики:  

– «Соціально-економічні показники» (вміщує видання у вигляді 

інфографіки, а саме 3 збірники у «Черкащині 65», «Черкаси очима статистики», 

«Черкащина в цифрах» та щомісячні бюлетені «Соціально-економічне 

становище області»);  

– «До святкових дат» (вміщує 9 інфографік до святкових дат); 

– «Тематична інформація» (містить інфографіку «Соціально-демографічні 

характеристики домогосподарств Черкащини у 2019 році»).  

 Для зручності користувачів на вебсайті ГУС у Черкаській області 

представлено річні календарі оприлюднення інформації у розділах «Експрес-

випуски», «Статистична інформація», «Прес-випуски» та на головній сторінці – 

щомісячний календар оприлюднення інформації, у розділі «Публікації» 

розміщено Каталог офіційних статистичних публікацій та календар їх 

оприлюднення. 

 Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації в 

області підготовлено відповідно до технологічної програми ГУС у Черкаській 

області:  

 статистичні збірники – 22;   

 статистичні бюлетені – 347;  

http://www.ck.ukrstat.gov.ua/
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 економічні доповіді – 27;  

 експрес-випуски – 241.  
 

 Органи державної статистики області проводили значну роботу для 

висвітлення результатів ДСС у засобах масової інформації (далі – ЗМІ). 

Упродовж 2019 року за оперативними даними проведених ДСС підготовлені 

489 прес-випусків з окремих питань соціально-економічного становища 

області, району (міста), які оприлюднювались переважно в електронних 

інтернет-виданнях та на вебсайтах місцевих державних органів та органів 

місцевого самоврядування у районах. Найчастіше оприлюднюється інформація 

інтернет-виданнями «Вікка», «Рось», «Нова доба», «Вечірні Черкаси», 

«Черкаський край», «Черкаси сьогодні», «Новини Черкас 24», «Сільські 

відомості», «Кропива», «Вичерпно», «Діловий регіон», «Дзвін», «Економіка 

сьогодення», «Інфоміст», «Соціальні вісті», «Про все», «Провінція», 

«Прочерк», «Рідна Черкащина», «Вчасно. Служба новин», «Уют» тощо. 

Підготовлено 12 повідомлень для ЗМІ «Про соціально-економічне 

становище області», які розміщені на офіційних вебсайтах Черкаської 

облдержадміністрації та облради.  

 У рамках вивчення потреб користувачів статистичної інформації та з 

метою надання роз’яснень стосовно методології та організації проведення ДСС, 

формування та використання статистичних показників, соціально-економічного 

становища області, а також з метою презентації статистичної продукції, у 2019 

році проведено 13 заходів за участю користувачів, з них: 4 наради, семінари, 4 

круглих столи, конференції та 5 інтернет-конференцій. Підготовлено та 

надіслано на адреси різних категорій користувачів 12 прес-релізів, 16 листів 

рекламного характеру щодо підготовки та випуску статистичних видань. 

 Крім того, на запити різних категорій користувачів надано 612 відповідей, з 

них щодо отримання статистичної інформації – 567 (у т.ч. на запити державних 

органів 326) та 45 – щодо надання роз’яснень з питань статистичної методології 

та проведення державних статистичних спостережень.  

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної інформації 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», у 2019 

році ГУС у Черкаській області опрацьовано та надано відповіді на 51 запит 

користувачів статистичної інформації, з них від фізичних осіб – 19, від 

юридичних осіб – 15 та 17 – від громадських організацій. Звіт щодо 

задоволення запитів на публічну інформацію щомісяця оприлюднювався на 

офіційному вебсайті ГУС у Черкаській області у розділі «Доступ до публічної 

інформації». 

З метою вивчення рівня задоволеності інформаційних потреб 

користувачів у статистичній інформації за різними галузями статистики, рівня 

їх задоволення якістю статистичної інформації у 2019 році було проведено 7 

анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, в тому числі 5 – 

спільно з Держстатом. Результати анкетних опитувань узагальнені і 

оприлюднені на офіційному вебсайті ГУС у Черкаській області та 

використовуються для удосконалення інформаційно-аналітичних публікацій. 
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Для користувачів діє бібліотека статистичних видань. Бібліотечний фонд 

постійно поповнюється статистичними щорічниками, збірниками, 

статистичними бюлетенями, довідниками, аналітичними доповідями як по 

Черкаській області, так і по Україні в цілому. 

 Відповідно до вимог Конституції України, Закону України                  

«Про звернення громадян» та на виконання Указу Президента України від                   

07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування» в ГУС у Черкаській 

області проводилась відповідна робота щодо розгляду звернень громадян. 

 Протягом 2019 року до органів державної статистики області звернулося 

97 осіб. Засобами поштового зв’язку надійшло 83 звернення, розглянуто на 

особистих прийомах громадян керівництвом ГУС у Черкаській області 14 

звернень. Згідно із порушеними у зверненнях питаннями, 87 з них вирішено 

позитивно, на 9 звернень надані роз’яснення, відмовлено у задоволенні 1 

звернення. Найбільше питань стосувалось праці і заробітної плати – 69, кадрових 

питань – 19, щодо надання статистичної інформації – 3, соціального захисту – 2, 

надання роз’яснень щодо застосування статистичної методології – 4. Протягом 

звітного періоду надійшло 1 колективне звернення, 3 пропозиції, повторних 

звернень та скарг громадян не надходило. Розгляд звернень від громадян було 

здійснено у відповідності до визначених законодавством термінів. 

 

Кадрове забезпечення 

Діяльність відділу управління персоналом ГУС у Черкаській області у 

2019 році була спрямована на практичну реалізацію завдань із упровадження в 

практику нових процедур управління персоналом відповідно Закону України 

«Про державну службу».  

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року 

№85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних 

органів» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04 

грудня 2019 року № 1072 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України», на виконання наказів 

Державної служби статистики України від 23 грудня 2019 року №408 «Про 

затвердження граничної чисельності працівників Головного управління 

регіональної статистики, головних управлінь статистики в областях та м. Києві», 

№430 «Про припинення відокремлених підрозділів Головного управління 

статистики у Черкаській області», та у зв’язку з оптимізацією структури 

територіальних органів Держстату протягом минулого року було проведено 

скорочення чисельності працівників ГУС у Черкаській області.  

Таким чином, станом на 01 січня 2020 року штатним розписом ГУС у 

Черкаській області передбачено 187 одиниць, з них 137 посад державних 

службовців. 

Станом на 01.01.2020 у трудових відносинах перебувала фактично 181 
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особа. Статус державного службовця мають 132 особи (72,9%), з них 38 – 

обіймають посади керівників, 94 – спеціалістів. 

Традиційно високою залишається питома вага жінок серед державних 

службовців (76,3% або 119 осіб). Посади керівників різних рівнів зайняті 

жінками на 86,8%, спеціалістів – на 91,5%. 

Прийом на роботу нових працівників здійснювався в установленому 

чинним законодавством порядку. Усього на посади державних службовців 

упродовж 2019 року було призначено в порядку переведення трьох 

працівників. 

Звільнено з посад державної служби упродовж минулого року 47 осіб (18 

керівників і 29 спеціалістів). При цьому 5 осіб, або 10,6% усіх 

звільнених, припинили роботу за власним бажанням та угодою сторін, із  

яких 1 керівник – у зв'язку з виходом на пенсію, 7 осіб (14,9%) – у зв’язку з 

переведенням до іншої установи, 35 осіб (74,5%) – у зв’язку із скороченням штату.  

Таким чином, плинність кадрів у 2019 році в цілому серед державних 

службовців становила 2,6%, що на 0,9 відсоткового пункту більше 

минулорічного значення цього показника. У категорії керівників цей показник 

відсутній, у категорії спеціалістів – 3,7% (за 2018 рік – відповідно 0,9% та 

0,9%). 

Просування державних службовців по службі в ГУС у Черкаській області 

здійснювалось з урахуванням професійної компетентності працівників шляхом 

зайняття вищої посади за результатами конкурсу (призначено 7 осіб). Без 

проведення конкурсу за рішенням начальника ГУС у Черкаській області, з 

урахуванням професійної підготовки та професійної компетентності 

працівників, 14 осіб переведено на інші рівнозначні посади.  

Стосовно освітнього рівня персоналу, то вищу освіту ступеня магістра 

(спеціаліста) мають 127 осіб, або 96% загальної кількості державних 

службовців (на 01.01.2019 – 91%). Вищу освіту ступеня молодшого бакалавра 

та ступеня бакалавра мають 5 державних службовців, або 3,8% (у минулому 

році відповідно 16 та 9,1%). У загальній  кількості державних службовців з 

вищою освітою ступеня магістра (спеціаліста) 77,2% мають економічну освіту, 

проти 79,4% на попередню звітну дату. Питома вага фахівців зі статистики 

також зменшилась і становила 21% із загальної кількості державних 

службовців із економічною освітою, проти 35,1% в минулому році. 

Стосовно розподілу державних службовців за стажем роботи 

можна констатувати, що система органів статистики була і залишається досить 

стабільною. Так 8,3% працюють до 5 років, 18,2% – від 5до 10 років і 73,5% – 

понад 10 років. Крім того, 60,5% керівників та 32% спеціалістів працюють в 

системі понад 20 років.  

Стосовно вікового складу держслужбовців, то 28,8% із них мають вік до 

35 років, 20,5% – від 46 до 55 років. Кількість працюючих державних 

службовців у віці від 56 до 65 років становить 19 осіб, що складає 14,4% 

загальної кількості державних службовців (проти 9,7% на попередню звітну 

дату).  
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Відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу», 

Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2017 року № 640 (зі змінами) (далі – Типовий порядок), у ГУС у 

Черкаській області у жовтні–грудні 2019 року проведено процедуру 

оцінювання результатів службової діяльності 154 державних службовців, які 

займають посади державної служби категорій «Б» і «В» за основними 

критеріями – професійність, відповідальність та результативність. Переважна  

більшість держслужбовців отримала позитивну оцінку – 132 особи (85,7% із 

загального числа оцінених). Відмінну оцінку своєї роботи отримали 22 

держслужбовці (14,3%). 
Основним видом підвищення рівня професійної компетентності 

працівників ГУС у Черкаській області є підвищення кваліфікації, яке включає в 

себе професійні програми для державних службовців, а також спеціалізовані 

навчальні курси, тематичні семінари (постійно діючі та короткострокові, 

зокрема тренінги) та виконання планів самоосвіти. 

Відповідно до статті 48 Закону України «Про державну службу» 

упродовж 2019 року за професійними програмами, програмами тематичних 

короткострокових семінарів та спеціалізованих короткострокових навчальних 

курсів з видачею сертифікатів пройшли навчання 53 працівники, з них 29 осіб 

керівного складу та 24 спеціалісти. 

Найпоширенішим видом підвищення кваліфікації із видачею відповідних 

свідоцтв у звітному році, як і раніше, було навчання за професійними 

програмами, програмами тематичних семінарів та тренінгів. 

Враховуючи рекомендації Національного агентства України з питань 

державної служби та план-графік підвищення кваліфікації державних 

службовців, 44 державні службовці пройшли навчання у Черкаському 

обласному центрі перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ та організацій з видачею сертифікатів, із них  

5 осіб – за програмою тематичного постійно діючого семінару для керівників, 

спеціалістів структурних підрозділів апарату, обласної державної адміністрації, 

територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади в області на тему «Ділова українська мова» та успішно пройшли 

підсумкове комплексне тестування з напряму 1501 «Державне управління» 

набравши 1,8 кредитів ЕСТS, 2 особи – за програмою тематичного постійно 

діючого семінару для керівників, спеціалістів структурних підрозділів апарату, 

обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади в області на тему «Ділова англійська 

мова у сфері державного управління та місцевого самоврядування» та успішно 

пройшли підсумкове комплексне тестування з напряму 1501 «Державне 

управління» для керівників, спеціалістів структурних підрозділів апарату, 

обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади в області набравши 1,8 кредитів ЕСТS, 
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36 працівників підвищили кваліфікацію за програмою тематичного 

короткострокового семінару для державних службовців Головного управління 

статистики у Черкаській області на тему «Соціально-психологічні аспекти 

ділового спілкування» набравши 1 кредит ЕСТS, 1 працівник підвищив 

кваліфікацію за програмою тематичного короткострокового семінару для 

спеціалістів, відповідальних за  режимно-секретну роботу на тему «Організація 

забезпечення режиму секретності, робота зі службовою інформацією в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування» і успішно пройшов підсумкове 

комплексне тестування з напряму 1501 «Державне управління» набравши 0,66 

кредитів ЕСТS.  

Крім того, 2 працівники відділу управління персоналом за сприяння 

начальника Міжрегіонального управління національного агентства України з 

питань державної служби у місті Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській 

областях пройшли підвищення кваліфікації в Українській школі урядування за 

загальною короткостроковою програмою «Забезпечення застосування 

законодавства у сфері державної служби» в обсязі 8 годин /0,24 кредиту ЄКТС. 

Двоє працівників, один з яких керівник, успішно освоїли навчальну 

програму «Нова редакція Закону України «Про публічні закупівлі» в Агентстві 

ТОВ «Консалт».  

У рамках проєкту ООН Жінки «Гендерна рівність у центрі реформ, миру 

та безпеки» за фінансової підтримки Уряду Швеції у тренінгу щодо посилення 

знань і навичок з моніторингу національних та міжнародних зобов’язань щодо 

гендерної рівності взяла участь заступник начальника Головного управління 

статистики у Черкаській області.  

На курсах підвищення кваліфікації у Національній академії статистики, 

обліку та аудиту Держстату України за спеціальними професійними 

програмами підвищили кваліфікацію 2 спеціалісти та 2 керівники підрозділів. 

З метою вдосконалення системи навчання працівників органів державної 

статистики відповідно до Положення про наставництво в органах державної 

статистики, затвердженого наказом Держстату від 30 грудня 2015 року №376, 

навчання на робочих місцях під керівництвом наставників упродовж 2019 року 

в Головному управлінні статистики пройшли 4 працівники, із них 2 – нові 

працівники та 2 працівники, які перебували у відпустках для догляду за 

дитиною до досягнення нею 3-річного віку і повернулися до виконання 

службових обов’язків.  

Виробничу практику у 2019 році пройшли в структурних підрозділах 

Головного управління статистики 2 студенти Черкаського державного 

технологічного університету та 1 студент Черкаського державного бізнес-коледжу. 
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Запобігання та протидія корупції 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-

правових актів з питань антикорупційного законодавства, Плану заходів щодо 

запобігання корупції в ГУС у Черкаській області на 2019 рік, вживались 

превентивні заходи щодо запобігання та виявлення корупції.  
Відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про запобігання 

корупції» 178 державних службовців категорії «Б», «В» ГУС у Черкаській 

області станом на 01.04.2019 вчасно подали свої декларації за 2018 рік. Фактів 

порушення строків подання декларацій не виявлено. Крім цього, декларації за 

2018 рік також подали 5 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави станом на 31.12.2018 року.  

Одна особа, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави протягом 2019 року, та зобов’язана була подати декларацію за 2018 рік 

у день свого звільнення, таку декларацію подала із запізненням. Про вказаний 

факт повідомлено НАЗК. Відомостей про притягнення вказаної особи до 

встановленої законом відповідальності на адресу ГУС у Черкаській області не 

надходило.  

У зв’язку із припиненням на підставі наказу Держстату № 430 від 

21.12.2019 відокремлених підрозділів ГУС у Черкаській області було 

заплановане вивільнення 39 працівників, які обіймають посади, пов’язані з 

виконанням функцій держави. Всім особам, які підлягають вивільненню, 

доведено до відому вимоги ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання 

корупції» щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений 

раніше поданими деклараціями. 

Для забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації, 

забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації, на 

офіційному вебсайті ГУС у Черкаській області (www.ck.ukrstat.gov.ua) 

розміщений та постійно оновлюється розділ з антикорупційної тематики 

«Запобігання проявам корупції». 

Структурним та відокремленим підрозділам систематично направлялись 

інформаційні листи щодо змін у антикорупційному законодавстві та 

дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та рішень 

НАЗК. 

Протягом 2019 року з працівниками ГУС у Черкаській області регулярно 

проводилась методично-роз’яснювальна робота, яка полягала в:  
- проведенні системних заходів профілактично-роз’яснювального 

характеру з державними службовцями і посадовими особами, які спрямовані на 

формування сталого усвідомлення неприпустимості вчинення корупційних 

діянь та інших видів правопорушень, підвищення особистої відповідальності, 

дотримання антикорупційного законодавства, недопущення використання 

державними службовцями своїх повноважень у корисливих цілях;  

-   своєчасному та оперативному проведенні роз’яснень щодо змін до 

законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.  
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Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 

проводились роз’яснювальні бесіди на теми: «Заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування», 

«Повідомлення про суттєві зміни майнового стану суб’єкта декларування» 

тощо. За 12 місяців 2019 року проведено 73 роз’яснювальні бесіди, лекції – 

семінари із 178 працівниками. 

Для підвищення рівня знань та кваліфікації головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції приймав участь у короткострокових 
семінарах, відповідно до оголошених тем: «Правові та організаційні засади 
функціонування системи запобігання корупції в Україні. Електронне 
декларування»; «Подання декларацій особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування»; «Відповідальність за 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення». 

З метою реалізації заходів щодо запобігання і виявлення корупції, 
головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції приймав участь в 
роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад 
державних службовців в Головному управлінні статистики.   

Для підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у 

сфері запобігання корупції, проводилась щомісячна пряма телефонна лінія на 

тему «Боротьба з корупцією» кожної другої середи місяця. Упродовж 2019 року 

звернення, скарги чи пропозиції не надходили.  

На електронну скриньку ГУС у Черкаській області повідомлення від  

підприємств, установ, організацій та громадян про факти, що свідчать про 

вчинення корупційних правопорушень посадовими особами, у 2019 році не 

надходили.  
 

Результати фінансової діяльності, використання коштів державного 

бюджету 

 ГУС у Черкаській області здійснювало діяльність відповідно до Плану 

державних статистичних спостережень у межах затверджених кошторисних 

призначень та згідно з затвердженим штатним розписом. 

 Відповідно до чинного законодавства, фінансова діяльність ГУС у 

Черкаській області у 2019 році здійснювалась за такими бюджетними 

програмами: 

 КПКВ 1207010 «Керівництво та управління статистики»; 

          КПКВ 1207020 «Статистичні спостереження та переписи»; 

 КПКВ 1207030 «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення 

записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження 

умов їх життя». 

 Для забезпечення виконання функціональних повноважень ГУС у 

Черкаській області було затверджено видатки державного бюджету на 2019 рік 

у сумі 46 312,40 тис. грн., у тому числі: 

- видатки загального фонду – 44 985,4 тис. грн. 

-   видатки спеціального фонду – 1 327,00 тис. грн.  
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 Співвідношення видатків загального фонду: 

-   оплата праці та нарахування на неї – 94,02%; 

- оплата енергоносіїв – 4,43%; 

- обстеження умов життя домогосподарств – 0,61%; 

- оплата послуг (крім комунальних) – 0,20%; 

- оплата видатків на відрядження – 0,16%; 

- оплата предметів, матеріалів обладнання та інвентарю – 0,40%. 

- оплата предметів довгострокового користування – 0,18% 

 Станом на 01.01.2020 року по загальному фонду кредиторська 

заборгованість за видатками склала 104,5 тис. грн., з яких 101,4 тис. грн. – за 

предмети, матеріли, обладнання, 1,1 тис. грн. – по оплаті послуг зв’язку,              

2,0 тис. грн. – за відрядження; дебіторська заборгованість по загальному фонду 

відсутня. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в частині доходів 

склала 29,6 тис. грн., з яких 29,1 тис. грн. завдатки орендарів та 0,4 тис. грн. 

переплата орендарів. Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість по 

спеціальному фонду становила 326,4 тис. грн., з яких 115,8 тис. грн. за видатками 

заборгованість орендарів. 

 Протягом року проводився моніторинг ефективності використання 

фінансових ресурсів ГУС у Черкаській області шляхом унесення змін до 

зведеного кошторису, що дозволило забезпечити розрахунки в повних обсягах 

за спожиті енергоносії та комунальні послуги.  

 Детальний звіт про використання коштів державного бюджету ГУС у 

Черкаській області у 2019 році розміщено на офіційному вебсайті в розділі 

«Діяльність Головного управління». 

 

 


