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Головне управління статистики здійснює свою діяльність відповідно до Закону 

України «Про державну статистику» та на підставі Положення про Головне 

управління статистики у Херсонській області, затвердженого наказом Державної 

служби статистики від 30.09.2015р. № 247 (у редакції наказу Державної служби 

статистики від 02.01.2020 № 22), Регламенту Головного управління статистики у 

Херсонській області, затвердженого наказом Головного управління статистики від 

19.05.2017р. № 81. 

Головне управління статистики у Херсонській області є територіальним 

органом Державної служби статистики України, що підпорядковується Держстату, і 

є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики, та в межах 

наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.  

 

Місія Головного управління статистики у Херсонській області – надання 

неупередженої інформації щодо економічного і соціального розвитку Херсонської 

області. 

 

Мета діяльності Головного управління статистики у Херсонській області – 

реалізація державної політики у сфері розвитку національної статистики в регіоні.  

 

Основними завданнями діяльності управління є: 

 збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та 

використання статистичної інформації щодо демографічних, соціальних, 

економічних явищ і процесів, які відбуваються в області та її районах; 

 установлення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку з 

респондентами державних статистичних спостережень; 

 моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного 

доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та 

прозорості роботи органів державної статистики; 

 забезпечення надійності та об’єктивності статистичної інформації, участь 

у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології; 

 ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України; 

 удосконалення та впровадження інформаційних технологій збирання, 

опрацювання й передачі статистичної інформації; 

 удосконалення системи управління персоналом. 

 

Заходи з реалізації зазначених завдань, передбачених Комплексною програмою 

Головного управління статистики у Херсонській області на 2019 рік, виконано в 

повному обсязі та в установлені терміни. 

І. Загальна інформація 

Про Головне управління статистики 

у Херсонській області 
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Відповідно до Плану державних статистичних спостережень у 2019 році 

Головним управлінням статистики здійснювалось 73 державних статистичних 

спостереження за 110 формами звітності та анкетами для проведення спеціально 

організованих статистичних спостережень. На виконання Плану державних 

статистичних спостережень, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 10 квітня 2019р. № 283-р, усі статистичні роботи виконані у визначені 

терміни. 

Усього у 2019 році органами статистики області отримано від респондентів та 

опрацьовано 130,2 тис. первинних звітів та 39,6 тис. анкет. 

Водночас Головне управління статистики для проведення ДСС у 2019 році 

отримувало адміністративні дані від державних органів, установ, організацій згідно з 

угодами щодо взаємообміну інформаційними ресурсами. Постійна оптимізація форм 

ДСС, застосування вибіркових методів спостереження та науково обґрунтованої 

методології, більш широке використання адміністративних даних дозволили 

забезпечити виробництво необхідного обсягу статистичної інформації при 

скороченні звітного навантаження на суб’єкти господарювання. 

Система збирання та опрацювання статистичної звітності від підприємств, 

установ та організацій області була організована, як на обласному, так і на районному 

рівнях. На районному рівні, в основному, здійснювалось збирання та набір 

статистичної звітності, проводився її арифметичний та логічний контролі. На 

обласному рівні, у відповідності до розподілу функціональних повноважень за 

процесно-орієнтовним методом, робота із сукупностями, збір та набір звітів 

здійснювались відділами збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з 

респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних та введення 

контролю даних статистичних спостережень. Перевірка інформації на повноту та 

цілісність, додаткові контролі, розрахунки, формування зведень за видами діяльності 

і територіальним розподілом, передача даних на державний рівень – управліннями 

обробки даних. 

Державні статистичні спостереження охоплювали не тільки діяльність 

підприємств та організацій. В області на постійній основі здійснювались вибіркові 

обстеження населення (домогосподарств), а також спостереження за змінами 

споживчих цін. 

Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) проводились з наступних 

питань: обстеження умов життя домогосподарств, обстеження робочої сили, 

обстеження сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості. 

Зазначені спостереження забезпечували отримання інформації щодо соціально-

економічних характеристик сектору домогосподарств, необхідних для 

макроекономічних розрахунків та розрахунків основних показників у галузі 

сільського господарства, проведення всебічного аналізу рівня життя населення, 

моніторингу бідності, комплексної оцінки стану ринку праці. 

II. Основні підсумки діяльності 

 

Організація та проведення державних 

статистичних спостережень 
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У 2019 році в області обстежувалось 417 домогосподарств з питань умов їх 

життя, 4021 – з питань обстеження робочої сили, 1458 – з питань 

сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості. 
 

 

 

 

 

 

Для забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної 

інформації активно використовувалися можливості офіційного вебсайту Головного 

управління статистики, де регулярно розміщувались повні й детальні статистичні 

дані, які задовольняють потреби користувачів будь-якого рівня, а також широкий 

спектр службової інформації про діяльність органів статистики області. Так, у 2019 

році зафіксовано майже 136 тис. відвідувань вебсайту. 

У відповідності до розподілу функціональних повноважень за процесно- 

орієнтовним методом підготовку та випуск статистичних продуктів здійснювали 

відділи та сектор поширення інформації, комунікацій із користувачами та 

громадськістю Головного управління статистики. Одним із основних напрямків 

діяльності даних структурних підрозділів є взаємодія з користувачами статистичної 

інформації. 

З метою інформування органів державної влади, місцевого самоврядування      

та громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної  

ситуації в області Головним управлінням статистики протягом року                 

щомісячно готувались комплексна доповідь «Про соціально-економічне становище 

області» та статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Херсонської 

області», а також випущено збірник «Статистичний щорічник Херсонської      

області». Крім цього, підготовлено 172 експрес-випуска, 47 економічних доповідей, 

58 статистичних бюлетенів, 12 збірників, надано 1699 відповідей на запити 

користувачів статистичної інформації. 

Головним управлінням статистики активно проводилась робота щодо 

висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах масової 

інформації, розширення зв’язків з ними та громадськістю. Так, у 2019 році щомісячно 

готувались повідомлення «Соціально-економічне становище Херсонської області» та 

«Соціально-економічне становище міста Херсон», які були опубліковані в 

друкованих та електронних засобах масової інформації. Всього за рік оприлюднено 

32 таких повідомлення та 231 інше інформаційне повідомлення. Найчастіше в ЗМІ 

друкувалась інформація щодо демографічної статистики, статистики цін, соціальної 

статистики, сільського господарства та статистики зовнішньоекономічної діяльності. 

З метою популяризації статистичних видань і розширення кола користувачів 

статистичної інформації підготовлено «Каталог статистичних видань», який 

розповсюджено потенційним замовникам і розміщено на вебсайті Головного 

управління статистики. Крім того, проведено 15 заходів для користувачів 

статистичної інформації, з них 9 – в районах області та м. Нова Каховка, підготовлено 

буклети до Дня утворення Херсонської області «Херсонщина у цифрах» та до Дня 

незалежності України та 8 буклетів з коротким оглядом стану окремих галузей 

економіки та анонсом статистичних видань, та 37 матеріалів, розміщених у розділі 

«Інфографіка» на вебсайті Головного управління статистики.  

Поширення інформації та комунікації 
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У рамках взаємодії з користувачами статистичної інформації проведено                

7 анкетних опитувань, де було опитано 29 користувачів, з метою вивчення їхньої 

думки щодо якості отримуваної статистичної інформації з різних галузей статистики. 

З метою забезпечення права на отримання публічної інформації відповідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», у 2019 році було опрацьовано 

46 запитів, із них 17 надійшли від громадян, 10 – від юридичних осіб, 18 – від 

громадських організацій та 1 – від ЗМІ. На всі запити були надані відповіді. Звіт щодо 

задоволення запитів на публічну інформацію оприлюднювався щомісячно на вебсайті 

Головного управління статистики. 

 

 

 
 

 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення 

громадян», на виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 р. № 109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Головному 

управлінні статистики та його відокремлених підрозділах проводилася відповідна 

робота щодо розгляду звернень громадян. 

В органи державної статистики області у 2019 році надійшло 115 звернень 

громадян, в тому числі до структурних підрозділів Головного управління     

статистики – 82 звернення, до відокремлених підрозділів – 33. Безпосередньо поштою 

надійшло 81 звернення, на особистий прийом до керівництва звернулося                          

33 громадянина та 1 звернення надійшло через місцеві органи влади. 

У 2019 році повторних та колективних звернень громадян до Головного 

управління статистики не надходило. 

У зверненнях порушувалися питання, що стосувались кадрових питань –            

42 звернення (36,5% їх загальної кількості), питань праці та заробітної плати – 38 

(33%), надання статистичної інформації – 34 (29,6%), діяльності підприємств та 

установ – 1 (0,9%). Усі звернення громадян розглянуті вчасно, з них 99 – вирішено 

позитивно, на 16 – надано вичерпні роз’яснення.  

 

37.0%

39.1%

21.7%

2.2%

Структура запитувачів публічної інформації 

Громадяни

Громадські організації

Юридичні особи

ЗМІ

(у відсотках)
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З метою спрощення процедури подання статистичної та фінансової звітності у 

Головному управлінні статистики приймання звітності здійснюється за принципом 

«Єдиного вікна». 

Протягом року відділом збирання даних статистичних спостережень, взаємодії 

з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних здійснювалося 

інформування респондентів області щодо можливості безкоштовного звітування в 

електронному вигляді через програмне забезпечення «Кабінет респондента», а також 

надавались консультації щодо проблемних питань, які виникали при звітуванні через 

ПЗ «Кабінет респондента».  

Загальна кількість опрацьованих статистичних та фінансових звітів,         

наданих респондентами в паперовому та електронному вигляді, у 2019 році становить 

130,2 тис. звітів.  

Частка респондентів, які звітували в електронному вигляді у 2019 році, у 

загальній кількості становила 61,0%. Частка статистичних звітів, поданих в 

електронному вигляді, у загальній кількості отриманих звітів у 2019 році становила 

73,7%. 

Задля інформування респондентів щодо проведення державних статистичних 

спостережень на офіційному вебсайті Головного управління статистики у розділі 

«Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової 

звітності» міститься інформація щодо термінів подання основних форм статистичної 

та фінансової звітності на поточний місяць та календар подання форм державних 

статистичних спостережень та фінансової звітності на поточний рік. 

Для покращення взаємодії з респондентами Головним управлінням статистики 

протягом 2019 року проведено 8 інструктивних нарад, надіслано 497 листів, 

здійснено 196 заходів з надання допомоги (консультативної підтримки). 

Протягом січня-березня 2019 року відділом збирання даних статистичних 

спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками 

адміністративних даних проводилось анкетне опитування, метою якого було 

визначення особливостей взаємодії респондентів з органами державної статистики.  

В опитуванні взяли участь 147 респондентів. 

Для визначення звітного навантаження на респондентів у 2019 році (січень-

червень) було проведено анкетне опитування за 11 формами ДСС, в якому взяло 

участь 113 респондентів. 
 

 

 

 

 

 

Упродовж року здійснювалось ведення адміністративної складової реєстру 

статистичних одиниць – Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) в частині Херсонської області. За даними ЄДРПОУ станом            

на 1 січня 2020 року кількість юридичних осіб в регіоні становила 29034 одиниці, 

протягом року взято на облік 994 юридичні особи та знято з обліку – 336. На підставі 

Взаємодія з респондентами  

Єдиний державний реєстр підприємств 

та організацій України 
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запитів проводилося інформаційно-довідкове обслуговування органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, інших користувачів даними ЄДРПОУ, 

відповідно до законодавства. У 2019 році було надано майже 800 відомостей з 

ЄДРПОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток інформаційних технологій у галузі статистики в 2019 році 

здійснювався шляхом подальшого удосконалення системи збирання форм державних 

статистичних спостережень (далі ДСС) та фінансової звітності в електронному 

вигляді, продовження робіт із переведення форм ДСС до Інтегрованої системи 

статистичної інформації (далі ІССІ), розширення та адміністрування системи 

електронного документообігу, оновлення та підтримки комплексів електронної 

обробки інформації, технічного супроводу програмного забезпечення для подання 

респондентами звітності у форматі «Єдиного вікна» та підтримки клієнтського 

програмного забезпечення "Єдина інформаційно-аналітична система фінансово-

господарської діяльності органів державної статистики" на базі комп’ютерної 

програми "Комплексна система автоматизації підприємства "IS-pro". На кінець 2019 

року в промисловій експлуатації в ІССІ працювало 18 форм державних статистичних 

спостережень.  

У 2019 році Головне управління статистики продовжило тестування 

програмного забезпечення "Кабінет респондента", що дозволить респондентам в 

подальшому подавати статистичну звітність в електронному вигляді без придбання 

програмного забезпечення. Протягом 2019 року здійснювались заходи щодо 

ефективного функціонування системи електронної звітності, зокрема шляхом 

надання консультацій та роз’яснень респондентам щодо подання звітності в 

електронному вигляді. Кількість статистичних звітів, поданих респондентами в 

електронному вигляді у 2019 році перевищила 116 тисяч. 

У Головному управлінні статистики функціонує система електронного 

документообігу (далі СЕД) органів державної статистики на базі програмного 

продукту «Megapolis™. Документообіг». До системи СЕД підключено 40%  робочих 

місць. 

Головним управлінням статистики у Херсонській області у 2019 році було 

отримано обладнання програмно-апаратого комплексу автоматизованої системи 

складання квартальних списків та переписного районування Всеукраїнського 

перепису населення.  
 

 

 

 

 

 

Головним управлінням статистики проводилась робота у напрямку   

координації та контролю за діяльністю відділів статистики у районах, м.Новій 

Розвиток інформаційних технологій: 

розроблення, вдосконалення і 

впровадження новітніх інформаційних 

технологій у галузі статистики 
 

Координація та контроль за діяльністю 

відділів статистики у районах 
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Каховці. З працівниками відокремлених підрозділів було проведено 11 нарад, 

підготовлено 34 інструктивні та методичні листи з питань запровадження 

нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень та                        

55 оглядових листів за результатами проведення державних статистичних 

спостережень. 

У 2019 році проведено комплексні експертні оцінки результатів діяльності 

роботи відділів статистики у Великолепетиському та в Іванівському районах. 

Відокремлені підрозділи, у яких були проведені комплексні експертні оцінки, після 

проведеної оптимізації структури державної статистики, взяли на себе функції 

відділів, що закрилися. Внаслідок чого звітне навантаження на працівників цих 

підрозділів значно зросло. Під час проведення оцінки діяльності робочою групою 

вивчався поточний стан справ і проводився аналіз даних щодо самооцінки роботи. 

Визначалися напрями діяльності, що у подальшому потребують удосконалення, 

надавалась практична допомога з усіх питань діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність Головного управління статистики у Херсонській області у сфері 

державної кадрової політики протягом 2019 року відбувалася відповідно до чинного 

Закону України від 10.12.2015 № 889 - VIII «Про державну службу», який визначив 

основні принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, 

професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян 

державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок 

реалізації громадянами України рівного доступу до державної служби, що базується 

на їхніх особистих якостях та досягненнях. 

Структура Головного управління статистики у Херсонській області станом на 

01.01.2020 налічувала: керівництво, 9 управлінь, 4 самостійних відділи, 19 відділів у 

складі управлінь, 1 самостійний сектор, 1 сектор у складі управління, а також 4 окремі 

посади - головного спеціаліста з питань режимно - секретної роботи, головного 

спеціаліста - юрисконсульта, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції та головного спеціаліста з питань захисту інформації. 

Станом на 01 січня 2020 року штатна чисельність працівників Головного 

управління статистики становила 184 одиниці, фактична чисельність працівників 

становила 193 особи. Статус державного службовця мали 133 особи (або 68,9 % від 

фактичної чисельності працівників Головного управління статистики). Посади 

керівників обіймали 46 осіб, спеціалістів – 87 осіб, що становить відповідно 34,6 % і 

65,4 % загальної кількості державних службовців. 

Кількість жінок, які працюють в Головному управлінні статистики на посадах 

державних службовців, становить 97 %. 

ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення 

Удосконалення системи управління 

персоналом, підготовки та навчання 

кадрів 
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Щодо розподілу державних службовців за стажем роботи в системі,  то як на 

керівних посадах, так і на посадах спеціалістів чисельно переважають особи зі стажем 

роботи більше 10 років - відповідно 97,8 % та 81,6 %. Крім того, 78,3 % керівників та 

26,4 % спеціалістів працюють у системі державної статистики понад 20 років. 

Що стосується вікового складу, то 8,3 % держслужбовців Головного 

управління статистики мають вік до 35 років, від 46 до 55 років – 33,1 %, від 56 до 65 

років – 20,3 %, у тому числі 8 держслужбовців (6 % їх загальної кількості) досягли 

встановленого законодавством пенсійного віку. 

Щодо якісного складу персоналу, то станом на 01 січня 2020 року вищу освіту 

ступеня магістра (спеціаліста) мали 123 державних службовця, або 92,5% (минулого 

року 91%), вищу освіту ступеня бакалавра - 8 осіб (6 %), вищу освіту ступеня 

молодшого бакалавра – 2 особи (1,5 %). Навчається в ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» та здобуває другу повну вищу освіту ступеня магістра за 

спеціальністю «Менеджмент» на заочній формі навчання один державний 

службовець Головного управління статистики.  

Із загальної кількості державних службовців з вищою освітою 66,4 % мають 

економічну освіту, 13,8% - статистичну освіту. Також у Головному управлінні 

статистики працювало 8 магістрів державного управління.  

Прийняття на посади державної служби, просування по службі, переведення на 

іншу рівнозначну або нижчу посаду, припинення державної служби у Головному 

управлінні статистики у Херсонській області відбувається відповідно до Закону 

України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу». Просування по 

службі відбувається з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття 

вищої посади за результатами конкурсу. У 2019 році на посади державної служби за 

результатами конкурсного відбору було призначено 7 осіб, з них 6 осіб - на посади 

категорії «Б», 1 особа – на посаду категорії «В». 

У 2019 році переведено на рівнозначну посаду державної служби 160 осіб. 

Звільнено з посад державної служби 33 особи. За власним бажанням та угодою сторін 

вибуло 4 працівника (12%), у тому числі 2 особи – за власним бажанням у зв’язку з 

виходом на пенсію, 29 осіб – у зв’язку зі скороченням чисельності. 

Заходи з організації та проведення перевірки достовірності відомостей, поданих 

працівниками, щодо застосування до них заборон, передбачених частинами третьою 

і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», у Головному управлінні 

статистики у Херсонській області у 2019 році не проводилися. 

Підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного 

управління статистики у Херсонській області у 2019 році здійснювалося згідно з 

планом - графіком, затвердженим начальником Головного управління статистики у 

Херсонській області 28 грудня 2018 року. 

За професійною програмою для працівників органів державної статистики  

структурних підрозділів з питань аналізу даних в Національній академії статистики, 

обліку та аудиту у дистанційному режимі пройшли підвищення кваліфікації 2 

державних службовця. 

За професійною програмою для керівників структурних підрозділів з питань 

обробки даних в Національній академії статистики, обліку та аудиту пройшов 

підвищення кваліфікації 1 державний службовець. 
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У дистанційному режимі за професійною програмою короткострокового 

навчального курсу «Обробка даних» в Національній академії статистики, обліку та 

аудиту у дистанційному режимі підвищив кваліфікацію 1 державний службовець 

Головного управління статистики. 

Одна посадова особа Головного управління підвищувала кваліфікацію шляхом 

участі у тренінгу «Посилення знань і навичок з моніторингу національних та 

міжнародних зобов’язань щодо гендерної рівності», який проводився ГО 

«Український центр соціальних реформ». 

Чотири посадові особи Головного управління статистики підвищували 

кваліфікацію шляхом участі у онлайн тренінгу «Розвиток потенціалу працівників 

Держстату у роботі з даними для моніторингу національних та міжнародних 

зобов’язань щодо гендерної рівності» в рамках проекту ООН Жінки «Гендерна 

рівність у центрі реформа, миру та безпеки» за фінансової підтримки Уряду Швеції. 

Один державний службовець Головного управління статистики підвищував 

кваліфікацію шляхом вивчення іноземної (англійської) мови держав Європейського 

Союзу на онлайн платформі з вивчення іноземних мов Lingva.Skills.  

За програмами короткострокових семінарів «ІССІ – Інтегрована система 

статистичної інформації. Навчання користувачів роботі в системі», «Основні аспекти 

Програми розвитку державної статистики до 2023 року» підвищували рівень 

професійної компетентності 69 державних службовців Головного управління 

статистики. 

Для підвищення рівня професійної компетентності було застосовано 

наставництво за індивідуальною програмою для 4 нових та 2 новопризначених 

працівників Головного управління. 

На виконання статті 44 Закону України «Про державну службу» з метою 

визначення якості виконання державними службовцями поставлених завдань, 

планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні у 

жовтні-листопаді звітного року проведено щорічне оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби 

категорій «Б» і «В» Головного управління статистики у Херсонській області, за 

результатами роботи у 2019 році. Оцінці підлягало 154 особи, не підлягало – 10, з них 

8 – жінки, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною згідно з чинним 

законодавством, і 2 – працівники, призначені на посаду у звітному періоді. 

За результатами проведеного щорічного оцінювання відмінну оцінку отримали 

84 державних службовця, з низ 53 особи категорії «Б» та 31 особа категорії «В», 

позитивну – 70 державних службовців, з них 10 осіб категорії «Б», 60 осіб категорії 

«В», негативних оцінок немає. 

У грудні звітного року були визначені і погоджені завдання і ключові показники 

результативності, ефективності та якості службової діяльності державних 

службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» Головного 

управління, на 2020 рік. 

Робота з кадрами в Головному управлінні статистики у Херсонській області 

здійснювалася відповідно до затвердженого плану роботи з кадрами на 2019 рік, а 

також відповідних указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

наказів Нацдержслужби та інших нормативних документів з питань кадрової роботи 

та державної служби. Постійна увага приділялася підтриманню стабільності 
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трудового колективу, забезпеченню необхідних умов для нормальної 

високопродуктивної праці, зміцненню виробничої дисципліни та організованості. 

 

 

 

 
 

З метою попередження порушень вимог антикорупційного законодавства 

зазначена робота здійснюється відповідно до плану заходів щодо запобігання та 

виявлення корупції у Головному управлінні статистики у Херсонській області. 

Протягом 2019 року державним службовцям доводилась до відома інформація, 

надіслана з Держстату та надавались усні консультації і роз’яснення згідно з 

нормативно-правовими актами Національного агентства, також проводилась 

постійна роз’яснювальна робота серед працівників Головного управління статистики 

у Херсонській області з питань запобігання корупції. Питання щодо стану виконання 

вимог антикорупційного законодавства та попередження корупційних 

правопорушень виносяться на засідання колегії Головного управління статистики. 

Згідно з вимогами статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі − 

Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини 

першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом 

заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання 

корупції (далі − Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі − декларація), за 

минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. 

Дотримуючись вимог фінансового контролю всі державні службовці категорії 

”Б” та ”В” (обласного і районного рівня) подали е–декларації через офіційний вебсайт 

Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції за минулий рік 

вчасно. Контролювалася також повторна подача декларацій працівниками у разі 

виявлення ними помилок. Порушення термінів подачі повторних декларацій не 

виявлено. Усі категорії державних службовців е–декларації за 2018 рік подали вчасно. 

З метою підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у 

сфері запобігання і протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, 

які сприяють її проявам в органах державної статистики, в Головному управлінні 

статистики запроваджено пряму телефонну лінію на тему: «Боротьба з корупцією». 

Також на офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Херсонській 

області створено посилання «Повідомити про факт корупції», в якому можна 

повідомити про факти, що свідчать про вчинення корупційних правопорушень 

посадовими особами Головного управління статистики у Херсонській області. На 

протязі 2019 року звернень, скарг чи пропозицій не надходило. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зазначити, що в Головному управлінні 

статистики приділяється особлива увага контролю за дотриманням вимог 

антикорупційного законодавства та запобігання проявам корупції серед працівників.  

Питання запобігання та виявлення корупції знаходиться на постійному 

контролі керівництва Головного управління статистики у Херсонській області. 

 

 

Запобігання та протидія корупції 
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Фінансова діяльність Головного управління статистики у Херсонській області  

у 2019 році здійснювалася за такими бюджетними програмами: 

– «Керівництво та управління у сфері статистики»; 

– «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат 

та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя»; 

– «Статистичні спостереження та переписи»; 

Видатки державного бюджету у 2019 році у Головному управлінні статистики 

(з урахуванням змін) були затверджені в обсязі 44572,6 тис.грн (враховуючи 

обстеження умов життя домогосподарств та переписи), у тому числі: 

– видатки загального фонду – 44340,3 тис.грн (враховуючи обстеження умов 

життя домогосподарств та переписи); 

– видатки спеціального фонду – 232,3 тис.грн (з яких 171,7 тис.грн – плата за 

послуги, що надаються Головним управлінням статистики, згідно з його основною 

діяльністю, 0,7 тис.грн від реалізації майна та 59,9 тис.грн фінансування). 

Повністю профінансовані та оплачені видатки загального фонду на оплату 

праці, нарахування на заробітну плату та оплату товарів і послуг, оплату енергоносіїв.  

У 2019 році загальна сума надходжень до спеціального фонду управління 

статистики склала 172,4 тис.грн, з яких 171,7 тис.грн становлять доходи за послуги, 

що надаються управлінням статистики у відповідності до Постанови КМУ від 

08.11.2000 року №1659 «Про затвердження Положення про проведення статистичних 

спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі» 

(зі змінами) та 0,7 тис.грн – сума надходжень від реалізації майна. 

Станом на 01.01.2020 року по загальному фонду кредиторська та дебіторська 

заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в 

частині доходів склала 0,084 тис.грн. Станом на 01.01.2020 року дебіторська 

заборгованість по спеціальному фонду відсутня 

Протягом року проводився моніторинг ефективності використання   

фінансових ресурсів Головного управління статистики та управління ними шляхом 

унесення змін до зведеного кошторису, 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. 
 
 
 
 
 

Результати фінансової діяльності, 

використання коштів  

державного бюджету 


