
•З 01.04.2021р. по 16.04.2021р. 

•ZOOM-Конференція 

Термін проведення, 
форма проведення 

•Структура вебсайту Головного управління статистики у Херсонській 
області; 

•Каталог статистичних видань Головного управління статистики у 
Херсонській області на 2021 рік; публічна інформація; 

•Структура розділу «Статистична інформація» вебсайту Головного 
управління статистики у Херсонській області. 

Статистичні 
продукти та 

показники, які 
потребують 
обговорення 

•Чисельні запити користувачів щодо структури   вебсайту Головного 
управління статистики у Херсонській області, визначення публічної 
інформації та можливості отримання  статистичної інформації, яка 
виконується поза Планом державних статистичних спостережень, 
правильності оформлення  листа-замовлення та укладання «Договору 
про виконання  робіт та надання послуг» та т.і. 

Обґрунтування 
проведення наради 

•Відділ поширення інформації та зовнішніх комунікацій 

•Працівники міськвиконкому м.Нова Каховка 

•Викладачі та студенти Херсонського державного аграрно-
економічного університету 

•Працівники Департаменту економічного розвитку Херсонської 
облдержадміністрації 

•Працівники Департаменту розвитку сільського господарства та 
зрошення Херсонської облдержадміністрації 

•Працівники Каховської міської ради 

Учасники наради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-семінар з користувачами на тему:  

 

«Актуальні питання користувачів статистичної інформації щодо підготовки 

та оприлюднення статистичних продуктів, які поширює Головне управління 

статистики у Херсонській області» 



•Основні показники розвитку регіону розміщено на вебсайті 
Головного управління статистики у Херсонській області (http:// 
www.ks.ukrstat.gov.ua) у слідуючих розділах: 
1. «Статистична інформація», яка включає підрозділи: 
 а) демографічна та соціальна статистика; 
 б) економічна статистика; 
 в) багатогалузева статистична інформація. 
 Кожний підрозділ містить поточну інформацію за галузями 
 статистики та інформацію за попередні роки. 
 Для зручності користувачів у розділі «Статистична 
 інформація» розміщено графік оприлюднення інформації у 
 2021 році; 
2. «Експрес-випуски»: розділ містить графік оприлюднення 
інформації у 2021 році та архів інформації за попередні роки. 
3. «Публікації»:  «Публікації» → «Публікації» → «Бюлетені», 
«Збірники», «Доповіді». У цих підрозділах розміщено статистичні 
продукти за поточний рік і архів за попередні роки. 
Крім того, в цьому розділі за галузями статистики розміщено прес-
випуски за поточний рік і архів за попередні роки.  
4. «Основні індикатори розвитку Херсонської області» та 
«Інфографіка » (інформація надається у вигляді графіків та діаграм 
за поточний рік і за попередні роки). 
5. «Новини» (інформація надається за поточний місяць з 
можливістю переглянути надану на вебсайті інформацію з початку 
року). 

Як отримати необхідну 
актуальну інформацію 

щодо основних 
показників розвитку 

регіону, користуючись 
вебсайтом ГУС та чи 

зберігається  
інформація за 

попередні роки? 

•Інформація розміщена на вебсайті Головного управління статистики 
у Херсонській області (http:// www.ks.ukrstat.gov.ua) у розділі 
«Статистична інформація» → «Економічна статистика» → 
«Економічна діяльність» → «Туризм» → «Кількість туристів, 
обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму 
(2000–2019)».  

•Інформацію за 2020 рік згідно «Календаря оприлюднення матеріалів 
розділу «Статистична інформація» у 2021 році» планується 
оприлюднити  19.07.2021р. 

Чи можна отримати 
інформацію щодо 

кількості туристів по 
Херсонській області за 

2015-2020 роки? 

•Інформація розміщена на головній сторінці вебсайту Головного 
управління статистики у Херсонській області (http:// 
www.ks.ukrstat.gov.ua) у розділі «Публікації» → «Публікації» → 
«Бюлетені». 

•У підрозділі «Бюлетені» розміщено статистичні продукти за поточний 
рік і архів за попередні роки. 

Де  на вебсайті  
розміщена інформація 

про соціально-
економічне становище 
Херсонської області та 
районів за попередні 

роки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Відповіді 

Перелік питань та відповідей, які виникають у користувачів

•Відповідно до Закону України «Про державну статистику» органи 
державної статистики здійснюють збирання та опрацювання 
статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у 
розрізі та в терміни, що передбачені Планом державних статистичних 
спостережень на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету 
Міністрів України. Переглянути, яка інформація планується до 
оприлюднення за новими адміністративними районами області 
можливо за посиланням: http:  
//ukrstat.gov.ua/plan_stat/2020/plan_2021.zip. Розробка інформації у 
розрізі територіальних громад планом ДСС не передбачена. 

•Вся інформація, яка не передбачена Планом державних статистичних 
спостережень, програмним забезпеченням і потребує додаткових 
значних інтелектуальних зусиль, виборки даних може бути надана 
користувачу  на платній основі.  

Чи можна отримати 
інформацію за новим 

адміністративно-
територіальним 

устроєм? 



 

•Каталог статистичних видань Головного управління статистики у 
Херсонській області на 2021 рік розміщено на вебсайті Головного 
управління статистики у Херсонській області у розділі «Публікації»  
(http:// www.ks.ukrstat.gov.ua /Публікації). Каталог статистичних 
видань містить перелік статистичних збірників, бюлетенів, доповідей, 
які можуть бути підготовлені  за даними державних статистичних 
спостережень з короткою анатацією показників, що містяться у цих 
статистичних продуктах. 

•У короткій анатації до кожного статистичного продукту наведено 
основні показники, які надані у цих продуктах, розріз, в якому вони 
надані. Крім того, для кожного статистичного продукту наведені 
терміни їх видання, орієнтовна кількість сторінок і вартість. 

Де можна 
ознайомитись корис-
тувачу статистичної 
інформації з перелі-
ком статистичних 
видань Головного 

управління статис-
тики у Херсонській 

області на 2021 рік та 
які показники вміще-
ні в кожному з них? 

•Макети «Бланка-замовлення» та «Договору про виконання  робіт та 
надання послуг» розміщено у елетронній версії Каталогу 
статистичних видань Головного управління статистики у 
Херсонській області на 2021 рік (http:// www.ks.ukrstat.gov.ua / 
Публікації). 

•Для оформлення Бланка-замовлення необхідно заповнений 
користувачем Бланк-замовлення надіслати на електронну або 
поштову адресу Головного управління статистики у Херсонській 
області (oblstat@ks.ukrstat.gov.ua або 73027, м.Херсон, вул. Філатова, 
24.). 

•Працівники Головного управління статистики у Херсонській області 
розглянуть Ваше замовлення, проаналізують показники, які 
можливо надати, обрахують його вартість і повідомлять реквізити 
для проведення та умов оплати, та з`ясують необхідність оформлення   
«Договору про виконання  робіт та надання послуг». 

Як правильно 
оформити Бланк-

замовлення на 
отримання 

статистичної 
інформації та укласти 

«Договір про 
виконання  робіт та 
надання послуг»? 

Контактні дані про можливість отримання консультації: 

Відділ поширення інформації та зовнішніх комунікацій (тел. 0552 494328)

•Відповідно до статтей 1, 6 Закону України «Про державну 
статистику» «Статистична інформація - документована 
інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та 
процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та 
інших сферах життя суспільства». 

•Статистична інформація, отримана на підставі проведених 
органами державної статистики статистичних спостережень, існує у 
вигляді первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, 
що пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені 
на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному 
вигляді, а також аналітичних матеріалів, підготовлених на підставі 
цих даних. 

•Термін надання відповідей користувачам на запит щодо 
статистичної інформації – 15 робочих днів. У разі, якщо запит 
стосується надання великого обсягу інформації або потребує 
пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник 
інформації може продовжити строк розгляду запиту до 30 робочих 
днів з обґрунтуванням такого продовження. 

•Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»  (далі - Закон) «Публічна інформація - це відображена 
та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом». Тобто, публічною є інформація, яка вже 
існує і яка може бути надана без значних зусиль.  

•Термін надання відповідей користувачам на запит щодо публічної 
інформації – 5 робочих днів. У разі, якщо запит стосується надання 
великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 
значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити 
строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого 
продовження. 

Чим відрізняється 
статистична 

інформація від 
публічної? 

 


