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Головне управління статистики у Полтавській області 

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики  

у Полтавській області за 2021 рік 
 

І. Загальна інформація 

Головне управління статистики у Полтавській області (далі – Головне управління 

статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – 

Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у 

сфері статистики в області. 

Мета діяльності Головного управління статистики – надання всебічної та об’єктивної 

статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної 

ситуації в області і забезпечення нею органів державної влади, місцевого самоврядування 

та громадськості. 

У 2021 році відповідно до Закону України “Про державну статистику”, Програми 

розвитку державної статистики до 2023 року та на виконання плану державних 

статистичних спостережень на 2021 рік Головне управління статистики здійснювало свою 

діяльність за такими основними напрямами: 

– організація і проведення державних статистичних спостережень (далі – ДСС) за 

соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в області; 

– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й 

передачі статистичної інформації; 

– зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами, запровадження заходів 

зі зменшення звітного навантаження, забезпечення достовірності статистичних даних; 

– відкритість і доступність статистичної інформації, моніторинг інформаційних 

потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних; 

– розвиток людського капіталу, удосконалення системи підвищення кваліфікації 

персоналу. 

 

ІІ. Статистичне виробництво 

1. Організація і проведення ДСС 

ДСС проводилися відповідно до Типової моделі опису статистичних виробничих 

процесів (GSBPM). 

Головним управлінням статистики у 2021 році здійснювалось збирання й 

опрацювання даних за 101 формою державних статистичних та фінансових звітів. Усього 

у звітному періоді органи державної статистики (далі – ОДС) області отримали від 

респондентів 367,0 тис. звітів. 

З метою отримання інформаційної бази для комплексного дослідження рівня 

матеріального добробуту населення, складу та структури робочої сили на ринку праці 

України, визначення реального рівня безробіття, діяльності населення у сфері сільського 

господарства проводяться вибіркові обстеження умов життя домогосподарств, робочої 

сили та сільськогосподарської діяльності населення. У 2021 році в обстеженні умов життя 

(за результатами першого квартального інтерв’ю) взяло участь 289 домогосподарств, у 

обстеженні сільськогосподарської діяльності населення (за результатами базового 

інтерв’ю) – 1369 домогосподарств, з питань обстеження робочої сили – щомісячно в 

середньому 525 домогосподарств. 

Для аналізу цінової ситуації та забезпечення розрахунків індексів споживчих цін по 

Полтавській області та Україні, працівниками відділу реєстрації цін щомісячно по 

вибірковому колу базових підприємств проводилось вибіркове статистичне спостереження 

за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги). Збір інформації про ціни 
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відбувався на підставі єдиного для всіх регіонів країни споживчого набору, який уключав 

328 найменувань товарів (послуг)-представників. Крім того, кожного робочого дня 

здійснювався моніторинг мінімальних цін за переліком соціально значущих товарів, 

визначеним Мінекономіки, з метою виконання підпункту 7 пункту 5 протоколу  

№ 12 засідання Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року, щочетверга – 

моніторинг цін на товари протиепідемічного призначення за переліком засобів 

індивідуального захисту, визначеним Мінекономіки, з метою виконання доручення Віце-

прем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України Федорова М. А. від 

07.08.2020 № 26761/7/1-20 до пункту 3 листа Мінекономіки від 29.07.2020  

№ 4103-01/46920-01. Про результати моніторингів щоразу інформувався Департамент 

економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

Продовжувалися підготовчі робіти до проведення Всеукраїнського перепису 

населення. 

Для задоволення потреб користувачів статистичної інформації в отриманні даних 

щодо демографічних подій за новими адміністративно-територіальними одиницями, 

відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX “Про утворення 

та ліквідацію районів”, була проведена дослідна експлуатація з перевірки працездатності 

програмного забезпечення КЕОІ “Розрахунок чисельності населення і його статево-вікової 

структури” при використанні довідника відповідності територій за новим адміністративно-

територіальним устроєм. Крім того, здійснена перевірка працездатності програмного 

забезпечення КЕОІ “Міграційний рух населення”, КЕОІ “Природний рух населення” та 

КЕОІ “Розрахунок чисельності населення та його статево-вікової структури” при 

використанні локального довідника територій у розрізі територіальних громад. 

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 

України протягом року здійснювалося ведення ЄДРПОУ на обласному рівні. Виконувалася 

обробка неідентифікованих місцевих одиниць (далі – МО) та актуалізація ідентифікованих 

МО, які було виявлено в ході проведення ДСС. Також виконувалась робота з аналізу змін 

реєстраційної адреси підприємств. 

Станом на 01 січня 2022 року в ЄДРПОУ по області значилося 35113 юридичних 

осіб, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. Упродовж року до ЄДРПОУ включено  

1275 юридичних осіб, вилучено – 735. 

З метою скорочення звітного навантаження на респондентів, уникнення 

дублювання інформаційних потоків ОДС використовували адміністративні джерела даних 

для складання статистичної інформації. Відповідно до укладених угод та інших документів 

про взаємообмін інформаційними ресурсами Головне управління статистики у 2021 році 

отримувало інформацію від спеціально уповноважених на це органів області. 

В рамках проведення робіт з формування та актуалізації сукупностей одиниць і 

переліків респондентів ДСС, які проводилися шляхом збору даних безпосередньо від 

респондентів, протягом 2021 року Головне управління статистики щомісячно (окрім січня) 

надавало до Держстату інформацію щодо подій, які відбулись з одиницями, включеними 

до сукупностей одиниць, та респондентів, якими були подані звіти за власною ініціативою 

(у тому числі у вигляді електронної звітності) та які не включені до переліку респондентів 

за відповідною формою ДСС, а у серпні 2021 року – інформацію щодо повідомлень від 

респондентів, які залучалися для участі у ДСС. 

З метою покращення організації проведення ДСС та якості статистичних даних 

Головним управлінням статистики було підготовлено пропозиції щодо удосконалення  

4 форм ДСС для інвентаризації ДСС у 2021 році. 
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2. Впровадження інформаційних технологій 

Впродовж 2021 року виконувались роботи із впровадження та забезпечення 

функціонування інформаційних систем ОДС та внутрішніх інформаційних ресурсів 

Головного управління статистики, забезпечувалось функціонування інтегрованої 

інформаційно-аналітичної системи ОДС.  

Забезпечувалася підтримка функціонування системи електронної звітності ОДС 

(далі − СЕЗ ОДС). 

Впродовж 2021 року в Головному управлінні статистики забезпечувалися робота 

системи електронного документообігу ОДС (далі – СЕД ОДС) з використанням 

кваліфікованих електронних підписів (далі – КЕП) на базі програмного забезпечення 

“Megapolis DocNet”, інтеграція СЕД ОДС Головного управління статистики з системою 

електронної взаємодії органів виконавчої влади. До СЕД ОДС підключено 82,6% робочих 

місць працівників Головного управління статистики, на яких можливо встановити СЕД 

ОДС. 

У 2021 році продовжувалися роботи з подальшого впровадження Інтегрованої 

системи статистичної інформації (далі – ІССІ), яка забезпечує єдине середовище для 

збирання, обробки, аналізу та зберігання статистичної інформації. Забезпечено 

проведення промислової експлуатації 32 форм ДСС, а також безперебійне 

функціонування серверного обладнання ІССІ.  

Забезпечувалися супровід та оновлення комплексів електронної обробки 

статистичної інформації (далі – КЕОІ) та своєчасна передача  статистичної інформації до 

Головного управління регіональної статистики згідно з графіком.  

З метою забезпечення кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі 

Головного управління статистики здійснювались заходи по налаштуванню, тестуванню та 

забезпеченню функціонування системи антивірусного захисту та контролю за 

використанням змінних носіїв інформації. 

Забезпечувалося функціонування комп’ютерного та телекомунікаційного 

обладнання, друкуючих засобів, вебресурсів (електронна пошта, офіційний вебсайт) 

Головного управління статистики.  

Здійснювався програмно-технічний супровід приймання статистичної та фінансової 

звітності за принципом “Єдиного вікна” в Головному управлінні статистики. 

Забезпечувалося використання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

працівниками Головного управління статистики та надавалася допомога щодо 

застосування КЕП в СЕД ОДС. 

У рамках комунікаційної стратегії Держстату на період до 2023 року з метою 

налагодження нових шляхів комунікації з респондентами ДСС та користувачами 

статінформації у 2021 році було створено вайбер-спільноти “Полтавастат респондентам” 

та “Полтаватстат користувачам”. 

 

3. Зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами 

Пріоритетним напрямом роботи з респондентами залишається налагодження 

партнерських відносин та забезпечення достовірності первинних статистичних даних. 

Діяльність ОДС спрямована на зменшення звітного навантаження на респондентів. 

Так, вже дев’ятий  рік поспіль Держстат здійснює оцінку звітного навантаження на 

респондентів та проводить анкетне опитування респондентів щодо визначення звітного 

навантаження за формами ДСС, які зазнали найбільш суттєвих змін. У 2021 році анкетне 

опитування проводилось за 28 формами ДСС, у ході якого Головним управлінням 

статистики отримано та опрацьовано 268 анкет. 
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З метою уточнення потреб респондентів та вивчення їх думки щодо складності 

заповнення, зручності подання, а також оцінки витрат часу на складання форм ДСС, 

Головне управління статистики провело 2 анкетні опитування респондентів ДСС зі 

статистики населених пунктів та житла, навколишнього природного середовища. 

Відповідно до Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для 

проведення ДСС, затвердженого наказом Держстату від 31 грудня 2019 року № 452 (зі 

змінами), з метою уніфікації, оптимізації та спрощення форм ДСС Головне управління 

статистики за участю респондентів у 2021 році залучалось до тестування проєктів 

нової/вдосконаленої звітно-статистичної документації за формами ДСС: №№ 1-інновація 

(один раз на два роки) “Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства”, 

1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) “Звіт про умови праці, пільги та компенсації за 

роботу зі шкідливими умовами праці”, 1-ЗЕЗ (буд) (річна) “Розширений звіт про експорт-

імпорт послуг з будівництва”, 1-підприємництво (річна) “Структурне обстеження 

підприємства”, Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік) “Анкета обстеження стану 

економічної активності підприємства” та Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік) “Анкета 

обстеження економічної діяльності підприємства”, 1-термінова (місячна) “Звіт про 

короткотермінові показники діяльності підприємства”. За результатами тестування на 

адресу Держстату направлено пропозиції та зауваження. 

Для оперативного інформування респондентів про їх участь у ДСС на головній 

сторінці офіційного вебсайту Головного управління статистики розміщено спеціальний 

сервіс для респондентів “Пошук за кодом ЄДРПОУ”, який дає можливість за 

ідентифікаційним кодом суб’єкта господарювання отримати інформацію про перелік форм 

ДСС, за якими передбачено його звітування до ОДС, терміни подання, бланки форм ДСС, 

інструкції (роз’яснення) щодо їх заповнення. 

Також для респондентів на офіційному вебсайті Головного управління статистики у 

розділі “Для респондентів” розміщено звітно-статистичну документацію, календар подання 

форм державної статистичної та фінансової звітності, інформацію про перелік форм 

статистичної та фінансової звітності, які можна подавати до ОДС у вигляді електронного 

звіту та зміни у поданні форм ДСС. 

У 2021 році звітування в електронному вигляді відбувалося за 87 формами ДСС. 

Приймання фінансової звітності в електронному вигляді здійснювалось за допомогою 

автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”, яка надає 

можливість одночасно звітувати до ОДС та Державної фіскальної служби України. 

Загальна кількість респондентів, які звітували у 2021 році та подавали фінансову і 

статистичну звітність до Головного управління статистики в електронному вигляді, – 

понад 13 тисяч. 

У 2021 році в програмному забезпеченні “Кабінет респондента”, яке дозволяє 

респондентам безоплатно звітувати в онлайн-режимі до ОДС, було реалізовано 76 форм 

ДСС. 

Станом на кінець 2021 року в програмному забезпеченні “Кабінет респондента” по 

Полтавській області було зареєстровано 3846 кабінетів. 

Упродовж року працівники Головного управління статистики постійно здійснювали 

інформування та залучення респондентів до звітування в електронному вигляді, у тому 

числі із використанням програмного забезпечення “Кабінет респондента”, надавали 

методично-консультативну допомогу респондентам з питань функціонування системи 

електронної звітності ОДС та програмного забезпечення “Кабінет респондента”, у тому 

числі за допомогою функціоналу “Чат” Адміністративної частини програмного 

забезпечення “Кабінет респондента”. 
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З метою вдосконалення роботи системи електронної звітності Головне управління 

статистики щоквартально надавало Держстату пропозиції і зауваження стосовно роботи 

підсистеми електронної звітності інформаційно-телекомунікаційної системи ОДС та 

програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору даних статистичної 

звітності “Кабінет респондента”. 

У 2021 році Головне управління статистики вперше приймало участь у підготовці 

форм ДСС та фінансової звітності до приймання їх ОДС в електронному вигляді у  

2022 році, а саме: проводило тестування шаблонів форм електронної звітності за 

формами ДСС №№ 51-пас (2 рази на рік) “Обстеження фізичної особи-підприємця, що 

здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті”, 24-сг (місячна) “Звіт про 

виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин”, 13-заг 

(квартальна) “Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства”,  

1-електроенергія (піврічна) “Звіт про вартість електроенергії, яка постачається 

споживачам”. 

У зв’язку із запровадженням єдиної системи збирання даних статистичної звітності 

усі звіти, які надходили до Головного управління статистики у 2021 році на паперових 

носіях, уводилися через Адміністративну частину програмного забезпечення “Кабінет 

респондента”. 

З метою забезпечення належного функціонування процесу збирання та покращення 

координації робіт з організації ДСС, Головним управлінням статистики було підготовлено 

та надіслано респондентам 5082 повідомлення (нагадування, відповіді) про участь у ДСС 

(організаційного характеру). 

Проведено 7 інструктивних онлайн-нарад (у сервісі відеоконференцій ZOOM) з 

респондентами. 

За результатами проведення ДСС було підготовлено і надіслано респондентам  

115 оглядових листів (включно з тими, що містять інформацію “зворотного зв’язку”). 

Протягом 2021 року посадовими особами Головного управління статистики було 

порушено 10 справ про адміністративні правопорушення за статтею 186-3 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Штрафи по цих справах сплачені у 

добровільному порядку в сумі 2567,00 грн. 

 

4. Відкритість і доступність статистичної інформації 

Основним джерелом поширення інформації в Головному управлінні статистики 

залишається офіційний вебсайт (http://www.pl.ukrstat.gov.ua), на якому у 2021 році 

зафіксовано 75,0 тис. відвідувань. 

Для зручності користувачів на цьому інтернет-ресурсі розміщуються річний 

календар оприлюднення інформації, щомісячний календар подій; постійно надаються 

відомості про оприлюднення статистичних продуктів, проведення нарад, семінарів тощо. 

На офіційному вебсайті Головного управління статистики у вільному доступі 

розміщуються  статистичні продукти (інформація), передбачені планом ДСС, а саме, у 

2021 році оприлюднені у розділах: 

– “Публікації” – 12 бюлетенів “Соціально-економічне становище Полтавської 

області”; 

– “Статистична інформація” – 675 матеріалів; 

– “Експрес-випуски” – 134 матеріали. 

Крім того, у 2021 році для задоволення потреб користувачів були підготовлені  

11 статистичних збірників, 45 статистичних бюлетенів. 

http://
http://
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З метою підвищення рівня зрозумілості статистичних даних збільшено обсяг 

інформації, яка подається у більш доступній формі – у вигляді графічної візуалізації. У 

такому форматі у розділі “Інфографіка” на офіційному вебсайті Головного управління 

статистики представлено публікацію “Соціально-економічні показники Полтавської 

області”, яка оновлюється щомісячно. Періодично поповнюються відповідними 

матеріалами рубрики “Тематична інфографіка” та “Інфографіка до свят”. 

Головним управлінням статистики щомісячно готується повідомлення для засобів 

масової інформації “Соціально-економічне становище Полтавської області” та прес-

випуски за окремими тематиками, які також розміщуються на власному офіційному 

вебсайті та оприлюднюються редакціями обласних і місцевих друкованих та Інтернет-

видань. Загалом у 2021 році було підготовлено та оприлюднено 43 повідомлення “Про 

соціально-економічне становище області/міста (району)” та 14 прес-випусків. 

 

5. Соціальні мережі 

З метою розширення комунікацій у 2021 році створено сторінку у соціальній мережі 

“Фейсбук”, на якій розміщуються посилання на оновлену інформацію офіційного вебсайту 

Головного управління статистики, анонси проведення комунікаційних заходів та 

підготовки статистичних видань, інформація про події та привітання до свят.  

 

6. Доступ до публічної інформації 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної інформації 

відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” у 2021 році Головним 

управлінням статистики було надано відповіді на 83 запити, із них 48 запитів надійшло від 

фізичних осіб, 25 – від юридичних осіб, 8 – від громадських організацій, 2 – від засобів 

масової інформації. 

 

7. Проведення анкетних опитувань користувачів 

З метою визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних даних 

Головним управлінням статистики спільно з Держстатом у 2021 році проведено  

12 анкетних опитувань користувачів, зокрема зі статистики: обстеження робочої сили, 

енергетики, зовнішньої торгівлі товарами, сільського, лісового та рибного господарства, 

обстежень умов життя домогосподарств, травматизму на виробництві, реєстру 

статистичних одиниць, туризму. Усього було отримано та опрацьовано 84 анкети. 

Результати опитувань розміщені на офіційному вебсайті Головного управління статистики 

в розділі “Анкетні опитування” (http://www.pl.ukrstat.gov.ua/main/all_page/anketa/arx/anketa_2021.html). 

 

8. Комунікаційні заходи 

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

формування та використання статистичних показників, популяризації статистичних 

продуктів тощо у 2021 році проведено 6 семінарів з користувачами статистичної 

інформації. У заходах взяли участь представники органів виконавчої влади, підприємств 

та організацій, викладачі та студенти закладів вищої освіти. 

 

9. Надання відповідей на звернення громадян 

На виконання положень Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  

№ 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування” протягом 2021 року Головним управлінням статистики проводилася 

http://www.pl.ukrstat.gov.ua/main/all_page/anketa/arx/anketa_2021.html
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відповідна робота щодо неухильного виконання норм Закону України “Про звернення 

громадян”, забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове 

звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. 

До Головного управління статистики у 2021 році надійшло 19 звернень громадян. 

Колективних, повторних звернень не було. 

За характером питань, що порушували громадяни у звітному році, переважали 

питання надання статистичної інформації про розмір середньомісячної заробітної плати 

для перерахунку пенсій. 

Крім того, з метою покращення роботи зі зверненнями громадян, протягом  

2021 року в Головному управлінні статистики діяла громадська приймальна для надання 

безоплатної первинної допомоги з питань, що відносяться до компетенції ОДС. 

 

ІІІ. Розвиток людського капіталу 

1. Удосконалення системи управління персоналом 

Структура Головного управління статистики на кінець 2021 року складалася з  

4 управлінь, 13 самостійних відділів, 3 секторів, 3 головних спеціалістів: з питань 

запобігання та виявлення корупції, захисту інформації та юрисконсульта.   

Станом на 01 січня 2022 року штатним розписом Головного управління статистики 

передбачено 218 посад, облікова чисельність працівників складає 206 осіб. Статус 

державного службовця мають 146 осіб (70,9% від зальної чисельності), із них 52 особи 

обіймають посади керівників, 94 – спеціалістів, що складає відповідно 35,6% та 64,4% (за 

попередній звітний період – відповідно 34,0% та 66,0%). 

Питома вага жінок, які працюють на посадах держслужбовців у Головному 

управлінні статистики становить 94,5% (138 осіб) від загальної кількості державних 

службовців. Посади керівників різних рівнів зайняті жінками на 88,5% (46 осіб), 

спеціалістів – 97,9% (92 особи). 

Прийом на роботу нових працівників у 2021 році здійснювався в установленому 

законодавством порядку. За переведенням до Головного управління статистики 

призначено 1 особу, за результатами конкурсу призначено на посаду 1 особу та  

3 працівники, які обіймали посади за контрактом на період дії карантину, стали 

переможцями конкурсу та зайняли відповідні посади на постійній основі. 

Впродовж 2021 року у Головному управлінні статистики було звільнено  

13 працівників, з них 9 – спеціалістів державної служби. 8 працівників були звільнені за 

власним бажанням або за угодою сторін, із яких 2 – у зв’язку з виходом на пенсію, 1 – за 

скороченням чисельності, 2 – за переведенням на іншу роботу, 2 – з інших підстав.  

Таким чином, плинність кадрів звітного року складає 2,9%, серед державних 

службовців – 3,3% проти 1,91% у 2020 році. 

Ранги державним службовцям протягом 2021 року були присвоєні у встановлені 

відповідно до вимог статті 39 Закону України “Про державну службу” строки у межах 

відповідної категорії посад. 

У Головному управлінні статистики 48 працівників виконують функції з 

обслуговування, з яких 41 – фахівці з інтерв’ювання. 

На кінець 2021 року не укомплектованими залишилося 14 посад спеціалістів 

державної служби. 

Станом на 01 січня 2022 року кількість державних службовців з вищою освітою 

ступеня магістра (спеціаліста) становила 144 особи, або 98,6% від загальної чисельності 

державних службовців, з яких 12 працівників мають статистичну освіту. Вищу освіту 

ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають 2 держслужбовці, або 1,4%.  
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Дві та більше вищі освіти мають 28 держслужбовців (19,2% їх загальної кількості),  

1 – магістр державного управління. 

Аналіз складу працівників за стажем роботи в органах держстатистики області 

свідчить, що переважна більшість державних службовців – 132 особи (90,4%) працюють 

більше 10 років, з яких 48,6% (71 особа) працюють більше 20 років, 5 (3,4%) мають стаж 

роботи в системі до 5 років, 9 (6,2%) – від 5 до 10 років.  

Що стосується вікового складу, то 7 (4,8%) держслужбовців мають вік до 35 років, 

55 (37,7%) – від 36 до 45 років, 47 (32,2%) – від 46 до 55 років, 31 (21,2%) – від 56 до 

60 років та 6 (4,1%) – від 61 до 64 років. 

Відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу”, Порядку 

проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (зі 

змінами) у жовтні–грудні 2021 року проведено визначення результатів виконання завдань 

державними службовцями, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В” 

Головного управління статистики, за результатами яких 67 державних службовців  

(43 керівники та 24 спеціалісти) отримали оцінку “відмінна”, 64 – оцінку “позитивна”  

(5 керівників та 59 спеціалістів). 

З лютого по жовтень 2021 року із 120 осіб, або 88,2% із 136 фактично працюючих 

державних службовців підвищили кваліфікацію за такими видами навчання: 

– за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами пройшли навчання 

одинадцять державних службовців дистанційно у Національній академії статистики, обліку 

та аудиту; 

– за загальною професійною (сертифікатною) програмою для державних 

службовців, які займають посади категорії “Б” – навчались 32 державних службовця у 

Національному університеті “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”; 

– за загальною короткостроковою програмою з питань запобігання корупції та 

забезпечення доброчесності навчались 38 державних службовців, які займають посади 

державної служби категорії “В”, у Національному університеті “Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка”; 

– 10 державних службовців пройшли функціональне навчання у сфері цивільного 

захисту в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Полтавської області; 

– 6 державних службовців пройшли навчання з питань пожежної безпеки в 

навчальному пункті АРЗ СП ГУ ДСНС України в Полтавській області; 

– 117 державних службовців пройшли онлайн-курси цифрової грамотності для 

державних службовців – “Основи кібергігієни”, “Що таке державна політика і як її 

формувати”, “Адміністративний ресурс і як йому протидіяти”, “Викривач у законі”, “Доступ 

до публічної інформації”, “Цифрограм для державних службовців” на онлайн-платформі з 

цифрової грамотності   “Дія. Цифрова освіта”. 

На базі Головного управління статистики студент Харківського національного 

університету радіоелектроніки та випускник Полтавського політехнічного коледжу 

Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у червні  

2021 року пройшли стажування у галузі знань з комп’ютерних технологій та обробки 

статистичної інформації.  

В Головному управлінні статистики наставництво застосовано до 1 нового 

працівника. Працівник опанував програму Вступного навчального курсу для нових 

працівників ОДС. 
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Державні службовці Головного управління статистики також у 2021 році 

підвищували ділову кваліфікацію без відриву від виробництва шляхом самоосвіти на 

робочому місці. 

За багаторічну і сумлінну працю в ОДС області та у зв’язку з ювілейними датами, 

професійними святами у 2021 році 21 працівник нагороджені відзнаками Держстату та 

Головного управління статистики. 

 

2. Запобігання та протидія корупції 

Протягом 2021 року в Головному управлінні статистики головним спеціалістом з 

питань запобігання та виявлення корупції постійно проводилася роз’яснювальна робота 

серед державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства. 

Зокрема: 

– були розроблені та доведені до відома працівників методичні матеріали у вигляді 

пам’яток, таблиць, алгоритмів, інфографік; 

– організовано 8 навчальних заходів з антикорупційної тематики за такими 

напрямками: декларування та інші вимоги фінансового контролю; запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів; ознайомлення з механізмами повідомлення про 

можливі факти корупційних правопорушень та захистом викривачів; дотримання вимог 

етичної поведінки і доброчесності; оцінка корупційних ризиків. 

Організовано роботу та забезпечено функціонування внутрішніх каналів для 

повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”. Розроблено та впроваджено 

механізми заохочення викривачів та формування культури таких повідомлень. Визначено 

внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду повідомлень про корупцію, 

внесеними викривачами, їх перевірки та належного на них реагування. 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції вживались такі 

заходи для забезпечення дотримання вимог фінансового контролю: 

– на офіційному вебсайті Головного управління статистики розміщені посилання на 

нормативну базу та роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції 

щодо декларування; 

– розроблені методичні матеріали та ознайомлено з ними працівників; 

– надавалася консультативна допомога працівникам в заповненні декларацій, вівся 

облік такої діяльності; 

– надсилалися листи-нагадування та надавалися роз’яснення в телефонному режимі 

особам, які припинили виконання функцій держави протягом 2020 року, щодо обов’язку 

подання декларації після звільнення; 

– здійснювалася перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

ІV. Інші аспекти діяльності 

1. Результати фінансової діяльності, управління об’єктами державної 

власності 

Управління фінансами 

Видатки державного бюджету у 2021 році для Головного управління статистики (з 

урахуванням змін) були затверджені в обсягах 36 598,3 тис.грн (36 217,5 тис.грн за 

загальним фондом та 380,8 тис.грн за спеціальним фондом). 
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Касові видатки становили 36 339,8 тис.грн, з яких видатки загального фонду 

36 101,5 тис.грн, спеціального фонду 238,3 тис.грн, з них за бюджетними програмами: 

– КПКВК 041410 “Керівництво та управління у сфері статистики” – 35 937,1 тис.грн, 

з яких видатки загального фонду бюджету – 35 698,8 тис.грн, спеціального фонду 

бюджету 238,3 тис.грн; 

– КПКВК 0414020 “Статистичні спостереження” – 147,7 тис.грн; 

– КПКВК 0414030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів 

доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя” – 

255,0 тис.грн. 

Співвідношення касових видатків у 2021 році: 

загальний фонд  

– оплата праці та нарахування на неї – 34 699,3 тис.грн (96,12%); 

– оплата енергоносіїв – 1 007,5 тис.грн (2,79%,); 

– утримання Головного управління статистики – 139,7 тис.грн (0,39%);  

– щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та 

інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 255,0 тис.грн (0,7%). 

спеціальний фонд 

– оплата енергоносіїв – 64,2 тис.грн (26,94%);  

– утримання Головного управління статистики – 149,5 тис.грн (62,74%); 

– оплата податків – 24,6 тис.грн (10,32%). 

На балансі Головного управління статистики перебуває 8 об’єктів нерухомого майна 

площею 5246,0 м2, з яких 1 об’єкт використовується для забезпечення своєї діяльності. 

Утримання майна 

З метою ефективного використання державного майна протягом 2021 року  

1 адмінбудівля була передана на баланс Національного природного парку “Пирятинський” 

(м. Пирятин, вул. Європейська, 140) та завершена приватизація 8 об’єктів, з яких  

6 адмінбудинків (смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 35/14, м. Глобине,  

вул. Виноградна, 13, м. Хорол, вул. Незалежності, 21а, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 

72, м. Кобеляки, вул. Мільйонна, 17, м. Лубни, пров. Верстатобудівників, 19) та 2 гаража 

(м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72 та смт Диканька, вул. Дружби, 1). 

 

 

 


