Розглянуто та затверджено на засіданні колегії
Головного управління статистики у Сумській області
Протокол №2 від 28.02.2017 року
Звіт про результати діяльності Головного
управління статистики у Сумській області
у 2016 році
1. Загальна інформація
Головне управління статистики у Сумській області (далі – управління
статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України,
що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у
сфері статистики в регіоні.
До складу управління статистики входять структурні підрозділи
обласного рівня, зокрема п’ять функціональних та вісім обслуговуючих
підрозділів, включаючи чотири самостійні посади, та шість відокремлених
підрозділів у районах області.
Управління статистики, відповідно до завдань, визначених Положенням
про Головне управління статистики у Сумській області, а також згідно з
пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року,
здійснює свою діяльність із застосуванням процесно-орієнтовного підходу до
вироблення статистичної інформації та організації статистичної діяльності за
такими основними напрямами:
- організація і проведення статистичних спостережень за соціальноекономічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією
в області;
- моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення
їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості
та прозорості роботи органів державної статистики;
- установлення партнерських стосунків із респондентами державних
статистичних спостережень, зменшення звітного навантаження,
забезпечення достовірності статистичних даних;
- удосконалення звітно-статистичної документації та статистичної
інфраструктури;
- впровадження новітніх інформаційних технологій збирання,
опрацювання й передачі статистичної інформації;
- запровадження в практику діяльності міжнародних, перш за все
європейських, статистичних стандартів і рекомендацій.
Пріоритетними напрямами вдосконалення діяльності управління
статистики у 2016 році визначено сприяння забезпеченню задоволення потреб
користувачів статистичної інформації та підтримка партнерських стосунків з
респондентами.

2. Основні підсумки діяльності
Організація і проведення державних статистичних спостережень
Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2016 рік.,
затвердженим Кабінетом Міністрів України №201–р від 16.03.16 року,
на виконання Закону України «Про державну статистику», управління
статистики у 2016 році проводило 87 статистичних спостережень
по 19 розділах демографічної та соціальної статистики, макроекономічної
статистики, навколишнього середовища та статистики багатьох галузей. Зібрані
й опрацьовані дані за 114 формами статистичної звітності та 9 анкетами
для проведення спеціально організованих статистичних спостережень. Всього
у 2016 році управлінням статистики здійснено 622 статистичних
спостереження (з урахуванням їх періодичності), статистичною звітністю
охоплено 10080 респондентів. Збирання та опрацювання статистичної
інформації здійснювалися як на обласному, так і на районному рівнях.
З метою вивчення думки керівників підприємств щодо економічного
становища та перспектив їх розвитку, управління статистики на постійній
основі
проводить
обстеження
ділової
активності
промислових,
сільськогосподарських
підприємств,
будівельних,
торговельних
та
транспортних організацій. З цього приводу у 2016 році опитано
149 підприємств.
Для одержання інформації про склад та структуру робочої сили, напрями
діяльності населення, рівень зайнятості, безробіття та оцінки впливу цих
показників на життєвий рівень домогосподарств (сімей), управління статистики
проводить вибіркові обстеження умов життя домогосподарств, економічної
активності населення та обстеження сільськогосподарської діяльності
населення в сільській місцевості. У 2016 році участь в обстеженні взяли:
356 домогосподарств з питань обстеження умов їхнього життя, 2012 – з питань
економічної активності та 897 – сімей в сільській місцевості з питань
сільськогосподарської діяльності.
З метою поліпшення організації державних статистичних спостережень
та покращення якості статистичних даних у 2016 році управління статистики
брало участь у роботах, пов’язаних зі здійсненням інвентаризації
держстатспостережень, які проводитимуться у 2018 році. Під час
інвентаризації до Держстату було надано, враховуючи зауваження опитаних
респондентів, 59 пропозицій з удосконалення 42 державних статистичних
спостережень демографічної та соціальної статистики, економічної статистики
та інформаційного суспільства, з них враховано – 22 (37,3%).
На виконання Стратегії розвитку державної статистики на період до
2017 року, в рамках впровадження інтегрованої системи статистичної
інформації, керованої метаданими, у 2016 році управління статистики брало
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участь в апробації трьох форм статистичної звітності, які були протестовані в
Інтегрованій системі обробки статистичних даних (ІСОСД), а саме 4-МТП
(міс), 6-сільрада (річна), 1-КБ (місячна), а також в апробації комплексу обробки
даних експорту/імпорту товарів.
Поширення інформації та комунікації, інформаційне забезпечення
моніторингу державних програм та стратегій
З метою інформування органів державної влади, інших користувачів
статистичних даних щодо соціально-економічної ситуації в області
органи державної статистики здійснюють активну інформаційно-публікаційну
діяльність. Так, у звітному періоді підготовлено: 121 комплексний
статистичний бюлетень, 18 збірників, 36 економічних доповідей
та 233 експрес-випуски.
Крім того, в рамках виконання робіт з опрацювання регіональних
(обласних) програм, прогнозних документів, інших комплексних інформаційноаналітичних матеріалів з питань економічного і соціального розвитку, у
2016 році управлінням статистики забезпечено підготовку інформації для
паспортів Сумської області та м.Суми, моніторингу реалізації Генеральної
схеми планування території України, моніторингу соціально-економічних та
інших показників розвитку Сумської області, регіонального стану охорони
природного середовища, а також інвестиційного паспорту м.Суми.
Органи державної статистики області проводять роботу з висвітлення
результатів державних статистичних спостережень у засобах масової
інформації обласного та районного рівнів. Протягом 2016 року підготовлено
22 комплексні повідомлення для ЗМІ «Соціально-економічне становище
Сумської області та м.Суми» та 286 повідомлення «Соціально-економічне
становище району (міста) Сумської області», які були оприлюднені в інтернетвиданнях 551 раз. Також, 304 інформаційні матеріали з різних актуальних
питань сьогодення оприлюднені 4,3 тис. разів. Фахівці органів державної
статистики 272 рази виступили на радіо, провели 6 прес-конференцій та надали
два інтерв’ю для телекомпанії СТС.
В рамках реалізації Закону України «Про доступ до публічної
інформації», у 2016 році управлінням статистики надано 185 відповідей
на запити щодо публічної інформації.
За 2016 рік до органів статистики надійшло 79 звернень від громадян.
Всі звернення розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення
громадян», надано відповіді. Також на контроль було взято три звернення
від депутатів обласної ради та Сумської міської ради.
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Для забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної
інформації для користувачів всіх рівнів, активно використовувались
можливості офіційного веб-сайту Головного управління статистики у Сумській
області. На ньому розміщувалась інформація за всіма галузями статистики
в різних форматах – від оперативних даних у формі експрес-випусків,
статистичної інформації, прес-випусків до узагальненого аналізу соціальноекономічного становища області.
Для зручності користувачів на веб-сайті у 2016 році розміщувались річні
графіки оприлюднення експрес-випусків, план-графік оновлення матеріалів
розділу «Статистична інформація», план-графік оприлюднення публікацій,
календар оновлення матеріалів веб-сайту. Також на сайті постійно
підтримувалось оперативне інформаційне наповнення розділів «Щоденник
користувача» для можливості отримання користувачами всієї необхідної
інформації.
Удосконалення інформаційного наповнення веб-сайту та його своєчасне
оновлення сприяло зростанню кількості відвідувачів. Так, за інформацією
до сайту управління статистики у 2016 році звернулися 239,9 тис відвідувачів,
що на 24,6% більше, ніж у 2015 році (192,5 тис. відвідувачів).
З метою забезпечення зворотного зв’язку з користувачами статистичної
інформації управління статистики на постійних засадах проводить заходи щодо
роз’яснення та популяризації статистичних даних. Так, за 2016 рік
спеціалістами органів державної статистики області підготовлено 60 листів
роз’яснювального та рекламного характеру, проведено 7 круглих столів
з користувачами статистичної інформації, підготовлено та направлено
8 буклетів. Буклети містять інформацію, що характеризує соціальноекономічне становище області (статистичний щорічник), рівень життя умов
домогосподарств, населення області та каталог статвидань.
Управління статистики постійно вивчає ступінь задоволення всіх
категорій користувачів статистичними даними, проводячи спеціальні анкетні
опитування. Всього у звітному періоді проведено 14 опитувань думки
користувачів, у тому числі стосовно даних зі статистики промисловості (щодо
обсягу реалізованої промислової продукції, індексу обороту продукції
промисловості, обсягу замовлень на виробництво промислової продукції),
сільського господарства, лісогосподарської діяльності, мисливського
господарства, з охорони атмосферного повітря, утворення та поводження
з відходами, витрати на охорону навколишнього природного середовища
та екологічні платежі, тощо. Крім того, вивчалися питання ступеня
відповідності потребам користувачів інформації, що міститься у статистичних
виданнях. За результатами цих опитувань отримано й опрацьовано 274 анкети.
Інформація про результати анкетних опитувань користувачів статистичної
інформації наведена у Додатку.
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У 2016 році в управлінні статистики на базі кабінету консультативної
підтримки користувачів ведеться електронна база статистичних продуктів –
«Електронна бібліотека». Відвідувачі мають вільний доступ до статистичних
продуктів, цією можливістю користуються, в основному, студенти, аспіранти
та викладачі вищих навчальних закладів м.Суми.
Взаємодія з респондентами
Для зворотного зв’язку з респондентами, органами державної статистики
області широко практикується проведення нарад і семінарів з питань обліку
та звітності, надання консультацій стосовно методології складання
статистичної звітності, підготовка оглядових листів методологічного
та організаційного характеру за результатами проведення державних
статистичних спостережень. Так, у звітному періоді з респондентами проведено
74 інструктивні наради з питань запровадження нових/внесення змін
до чинних державних спостережень і надіслано 2252 листа, а також надано
допомогу та консультативну підтримку щодо проведення державних
статистичних спостережень 614 підприємствам, крім того 33 консультації
проведено безпосередньо на підприємствах.
З метою оптимізації процедури збору державної статистичної звітності
в управлінні статистики успішно функціонує прийом всієї статистичної
та фінансової звітності за принципом «Єдиного вікна». За звітний період
10912 респондентів подали звітність у такий спосіб, у тому числі на районному
рівні – 5179. Згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на
період до 2017 року з кожним роком все більша кількість звітуючих
респондентів залучається до звітування прогресивним способом в
електронному вигляді, відповідно кількість звітуючих на паперових носіях
зменшується. Так, у 2016 році їх кількість у порівнянні з 2015 роком
зменшилася на 5%.
Для зручності респондентів та забезпечення їх поінформованості на вебсайті працює та постійно оновлюється сервіс "Пошук за кодом ЄДРПОУ", який
дозволяє їм отримувати, без витрат часу, за ідентифікаційним кодом Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ)
перелік усіх форм державних статистичних спостережень, за якими необхідно
звітувати до органів державної статистики області. Крім того, на веб-сайті
розміщено «Щоденник респондента», який дозволяє отримувати респондентам
всю необхідну інформацію в оперативному режимі.
Відповідно до Плану впровадження Методики вимірювання звітного
навантаження
на
респондентів,
затвердженої
наказом
Держстату
від 14 травня 2013р. №149, у 2016 році анкетне опитування проводилося
по 22 формах державних статистичних спостережень. Це нові форми
та форми, що зазнали суттєвих змін порівняно з попереднім роком.
У ході опитування отримано та опрацьовано 182 анкети.
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Результати, направлені до Держстату, дозволили на центральному рівні
здійснити оцінку звітного навантаження, яке покладається на респондентів при
складанні ними форм державних статистичних спостережень, та визначити
індекс задоволеності респондентів якістю статистичного інструментарію.
Узагальнені Держстатом дані показали, що середнє значення індексу
задоволеності по Україні за усіма формами у 2016 році склало 88,
що за критерієм оцінки індексу задоволеності (70–100), є прийнятним. При
цьому звітне навантаження на респондентів у 2016 році порівняно з 2015 роком
зменшилося на 19,4%.
З метою скорочення звітного навантаження на респондентів, уникнення
дублювання інформаційних потоків, органи державної статистики області
використовують адміністративні джерела даних для складання статистичної
інформації. У 2016 році управління статистики згідно угод співпрацювало
з Сумським обласним центром зайнятості, Службою автомобільних доріг у
Сумській області, Сумською та Конотопською дирекціями залізничних
перевезень державного підприємства Укрзалізниці, Сумською митницею
державної фіскальної служби та Управлінням Національного Банку України у
Сумській області.
Регулярний взаємообмін інформаційними ресурсами здійснюється
з обласною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади
та самоврядування, з питань економічної статистики, а також з Управлінням
державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у
Сумській області, Прокуратурою Сумської області, Головним управлінням
Пенсійного фонду України у Сумській області та Управлінням охорони
здоров’я Сумської ОДА з питань демографічної та соціальної статистики.
Для координації державних статистичних спостережень і оптимізації
участі в них респондентів управлінням статистики проводяться роботи щодо
актуалізації та оновлення інформації даних реєстру статистичних одиниць
(далі – РСО), а саме, на основі даних державних статистичних спостережень
ідентифікуються місцеві одиниці й актуалізується інформація щодо них
у РСО. Також, базовою інформацією для актуалізації РСО є дані ЄДРПОУ,
Одним із головних завдань, покладених на управління статистики,
є ведення та використання даних ЄДРПОУ – автоматизованої системи
збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм
власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені
підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також
відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами.
Станом на 1 січня 2017 року в ЄДРПОУ по Сумській області значилось
22854 суб’єкти, у тому числі 21790 юридичних осіб та 1064 відокремлені
підрозділи юридичних осіб. Протягом 2016 року до ЄДРПОУ включено
970 юридичних осіб, вилучено 378. Для підвищення достовірності даних
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ЄДРПОУ здійснюється взаємний обмін інформацією між державними
реєстраторами та органами державної статистики щодо юридичних осіб,
відокремлених підрозділів юридичних осіб взятих/знятих з обліку, а також
інформацією щодо вчинення реєстраційних дій. На підставі цих даних
управління статистики проводить щоденне оновлення бази даних ЄДРПОУ.
Згідно Комплексної програми в управлінні статистики здійснювалось
ведення статистичного реєстру «АГРО», який є одним з найважливіших
статистичних інструментів для проведення державних статистичних
спостережень та повного обліку сільськогосподарських товаровиробників.
Станом на 1 листопада 2016 року в реєстрі «АГРО» нараховувалося
1089 діючих сільськогосподарських підприємства, у тому числі 639 діючих
фермерських господарств.
Розвиток інформаційних технологій
У 2016 році набула подальшого поширення система збирання
статистичної звітності від респондентів із використанням Інтернету
та електронного цифрового підпису. За результатами діяльності
по впровадженню системи електронної звітності у 2016 році з приймального
шлюзу Державної служби статистики України до управління статистики
надійшло 75321 звіт від 4082 респондентів області, що становить, за
розрахунками, 70% по кількості звітів та 50% по кількості звітуючих
респондентів. Таким чином, рівень електронного звітування, встановлений
Стратегією розвитку державної статистики на 2016 рік, управлінням
статистики забезпечено в повному обсязі (50%).
Під час подання електронної звітності респонденти найчастіше
використовували програмні продукти М.Е.Dос, Арт-звіт, iFin та Соната.
Подання фінансової звітності в електронному вигляді здійснюється одночасно
для Державної фіскальної служби та органів статистики України.
Для збереження позитивної динаміки зростання обсягів звітування
постійно проводиться роз’яснювальна робота з респондентами щодо подання
звітності в електронному вигляді; наради з підприємствами з залученням
представників компанії «Інтелект Сервіс»; на веб-сайті управління статистики
у розділі «Щоденник респондента» розміщена вся необхідна інформація
про функціонування системи електронної звітності в органах державної
статистики, зокрема розміщено перелік форм звітності, які можуть подаватись
респондентами в електронному вигляді.
Протягом 2016 року здійснювався програмно-технічний супровід
приймання статистичної звітності за принципом «Єдиного вікна» та комплексів
електронної обробки статистичної інформації на всіх рівнях (обласний
та районний), оновлення інформаційних баз даних для сервісу веб-сайту
«Пошук за кодом ЄДРПОУ» та бази даних реєстру респондентів.
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У 2016 році продовжувалася робота по супроводу програмного комплексу
«Погосподарський облік для сільських, селищних рад» в місцевих радах
Сумської області. Починаючи з січня 2016 року нові версії програмного
комплексу для сільських/селищних рад надаються на платній основі. Станом
на 1 січня 2017 року оновлення існуючих програмних комплексів відбулось
у 20 сільських радах області.
Дотримання вимог чинного законодавства
В своїй діяльності управління статистики забезпечує правильне
застосування та неухильне дотримання положень, визначених Конституцією
України, Законами України «Про державну статистику», «Про державну
службу», «Про запобігання корупції», актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, наказами Державної служби статистики України.
За порушення порядку подання державної статистичної звітності, згідно
статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення у 2016 році
винесено 7 постанов про накладення адміністративних стягнень, сума
накладених штрафів склала 1190 грн. У добровільному порядку виконано
п’ять постанов на суму штрафних санкцій 850 грн., на виконання у
примусовому порядку до Зарічного ВДВС направлено дві постанови на суму
штрафних санкцій 340 грн.
ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення
Удосконалення
та навчання кадрів

системи

управління

персоналом,

підготовки

Робота
з
кадрами
в
управлінні
статистики
упродовж
2016 року здійснювалась відповідно до затвердженого річного плану роботи
з кадрами, спрямованого на реалізацію законодавчих актів про державну
службу та законодавства про працю, забезпечення виконання актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та рекомендацій
Нацдержслужби, інших нормативних документів з питань управління
персоналом державної служби.
У зв’язку з набранням чинності Закону України від 10.12.2015 року
№889-VIII «Про державну службу» з 1 травня 2016 року змінився Порядок
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р.
№246. До управління статистики у 2016 році на посади державної служби
призначено за результатами конкурсу 3 особи. Плинність кадрів серед
працівників управління статистики за 2016 рік становить 7,5%.
Фактична чисельність працюючих станом на 1 січня 2017р. складала
224 особи. Із загальної чисельності працюючих статус державного службовця
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мають 179 осіб (79,9%), із них 55 осіб обіймають посади керівників, 124 –
спеціалістів, що складає відповідно 30,7% та 69,3%.
Традиційною є висока питома вага жінок серед державних службовців
управління статистики – 95,5%. Посади керівників зайняті жінками на 90,9%,
спеціалістів – на 97,6%.
Станом на 01.01.2017 року кількість державних службовців з вищою
освітою становила 165 осіб, або 92,2% від загальної чисельності (98,2%
керівників та 89,5% спеціалістів). З вищою освітою ступеня молодшого
бакалавра та бакалавра мають 14 або 7,8% державних службовців.
Із загальної кількості державних службовців 81,0% мають економічну
освіту, при цьому із загальної кількості держслужбовців із економічною
освітою питома вага фахівців зі статистики склала 17,2%.
Частка державних службовців із вищою освітою, які мають спеціальність
за дипломом, що відповідає визначеним у посадових інструкціях вимогам,
становить 86,6%. Також в управлінні статистики працюють 3 магістри
державного управління. Дві або більше вищі освіти мають 20 держслужбовців
(11,2% їх загальної чисельності).
Станом на 01.01.2017 року у Національній академії статистики, обліку та
аудиту (м.Київ) навчаються для отримання другої вищої освіти два державних
службовця і один – у Сумському державному університеті.
Що стосується розподілу держслужбовців за стажем роботи в системі, то
9,5% працюють в органах державної статистики до 5 років, 20,1% – від 5 до
10 років і 70,4% понад 10 років. Крім того, 40,0% керівників та 25,0%
спеціалістів працюють в управлінні статистики понад 20 років.
Важливим напрямом кадрової роботи управління статистики залишається
підвищення кваліфікації, яке включає в себе професійні програми,
спеціалізовані навчальні курси, тематичні семінари (постійно діючи
та короткострокові, зокрема тренінги), стажування, а також участь у щорічному
Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» і виконання
планів самоосвіти. В управлінні статистики підвищення кваліфікації
за програмами тематичних короткострокових семінарів пройшли – 2 особи,
в рамках першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець» – 14 осіб. Протягом 2016 року застосовано
наставництво до двох нових працівників в рамках виконання індивідуального
плану із вивченням відповідного вступного навчального курсу.
Крім того, підвищення кваліфікації держслужбовців відбувалося шляхом
проведення тематичних постійно діючих та короткотермінових семінарів згідно
з розробленими планами, які забезпечувались власними силами. Заняття
проводились на постійних місцях роботи працівників один раз на тиждень.
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Також всі державні службовці постійно підвищували кваліфікацію шляхом
самоосвіти.
Особлива увага в колективі управління статистики приділялась
забезпеченню необхідних умов праці, зміцненню трудової та виконавчої
дисципліни. За 2016 рік відсутні випадки порушення працівниками службової,
виробничої та трудової дисципліни.
Запобігання та протидія корупції
У 2016 році управлінням статистики систематично вживалися заходи,
спрямовані на забезпечення дотримання вимог Закону України «Про
запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання
корупції згідно з планом заходів щодо запобігання і виявлення корупції
на рік.
З метою підвищення ефективності роботи управління статистики у сфері
запобігання та протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов,
які сприяють її проявам проводилися семінари-наради з антикорупційної
тематики: дотримання вимог законодавства під час подання декларацій про
майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік; заповнення й
подання декларацій за 2015 рік в електронній формі державними службовцями;
отримання електронних цифрових підписів; обмеження передбачені Законом
України «Про запобігання корупції», про відповідальність за корупційні
правопорушення; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Крім того,
в управлінні статистики працює пряма телефонна лінія на тему «Боротьба з
корупцією».
Всі державні службовці управління статистики ознайомлені з
обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції»,
Законом України «Про державну службу», Правилами етичної поведінки
державних службовців та відповідальністю за корупційні правопорушення.
Взаємодія з громадськістю в питаннях запобігання та виявлення корупції
здійснюється шляхом проведення щотижневих годин прийому громадян.
За 2016 рік звернень на адресу управління статистики від підприємств, установ,
організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і
громадян щодо фактів корупції не надходило.
В управлінні статистики проведено перевірку 274 декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік з логічного та
арифметичного контролю та на наявність конфлікту інтересів суб’єктів
декларування. В поданих деклараціях порушень не виявлено.
Станом на 1 квітня 2016 року до управління статистики не подала
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2015 рік одна особа, яка звільнена з посади 06 лютого 2015 року. Дана особа
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була повідомлена про зобов’язання подати декларацію за 2015 рік та
відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації листом на
замовлення. Про факт неподання декларацій управління статистики повідомило
Прокуратуру у Сумській області.
Станом на 30.10.2016 року 59 державних службовців категорії «Б»,
дотримуючись вимог фінансового контролю Закону України «Про запобігання
корупції», подали декларації в електронній формі через офіційний веб-сайт
Національного агентства з питань запобігання корупції.
На виконання Закону України «Про очищення влади», в 2016 році
завершено перевірку щодо 73 державних службовців управління статистики, до
них заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади» не застосовуються. Крім того, розпочато
перевірку відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України
«Про очищення влади» щодо чотирьох державних службовців, на даний час
продовжується перевірка щодо двох державних службовців управління
статистики.
Відповідно до статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції»
та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують
на
зайняття
посад,
які
передбачають
зайняття
відповідального
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним
ризиком,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 25 березня 2015 р. №171, управлінням статистики проведено одну
спеціальну перевірку, в результаті якої інформації, що перешкоджає зайняттю
посади, виявлено не було.
Отже, за 2016 рік порушень вимог антикорупційного законодавства та
спеціальних обмежень для державних службовців, крім неподання декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
за 2015 однією особою, не зафіксовано, службові розслідування
не проводились, про факт вчинення корупційного правопорушення
повідомлено правоохоронні органи, своєчасно проводилась інформаційнороз’яснювальна робота з державними службовцями з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства, забезпечено постійне оновлення інформації в
рубриці «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті управління статистики.
Результати фінансової діяльності, використання коштів державного
бюджету
Для здійснення функціональних повноважень у 2016 році кошторисом
загального фонду управління статистики передбачено видатки за всіма КПКВ
на загальну суму 14142,7 тис.грн., що на 1,3% менше ніж фактичні видатки
попереднього року, в основному, це пов’язано зі скороченням штатної
11

чисельності працівників наприкінці 2015 року з 309 до 206 осіб та закриттям
12 відокремлених підрозділів.
У звітному періоді, порівняно з фактичними видатками 2015 року,
на 10,5% збільшились витрати управління статистики на оплату праці, при
цьому зменшились витрати на оплату послуг (крім комунальних) на 75,7%,
витрати на відрядження – на 24,9% та на оплату енергоносіїв – на 10,1%.
Повністю профінансовані та оплачені видатки загального фонду на
оплату праці, нарахування на заробітну плату та оплату енергоносіїв.
Кредиторська заборгованість на 1 січня 2017 року відсутня.
У 2016 році загальна сума надходжень до спеціального фонду управління
статистики склала 244,8 тис. грн., з яких 136,1 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 108,7 тис. грн. – сума
надходжень за оренду майна бюджетних установ. В частині видатків
спеціального фонду на початок 2017 року кредиторська заборгованість
відсутня.

Перший заступник начальника

Г.М. Берестовська
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Додаток
Інформація щодо результатів анкетних опитувань
користувачів статистичної інформації
за 2016 рік
№

Тематика анкетного
опитування

1.

Анкетне опитування користувачів
статистичної інформації щодо
відповідності потребам
користувачів статистичної
інформації щодо самооцінки
населенням стану здоров’я та
рівня доступності окремих видів
медичної допомоги

2.

Анкетне опитування користувачів
статистичної інформації щодо
основних показників економічної
активності населення, що
міститься в офіційних публікаціях
Держстату й аналогічних
статистичних публікаціях
територіальних органів
Держстату та визначення оцінки
якості зазначеної інформації.

3.

4.

5.

Висновки

Отримано 8 відповідей від користувачів
статистичної інформації. Як свідчать результати
опитування, статистична інформація щодо
показників самооцінки населенням стану
здоров’я та рівня доступності окремих видів
медичної допомоги є корисною для більшості
опитаних користувачів та в значній мірі
задовольняє потреби користувачів. З метою
поліпшення якості статистичної інформації буде
здійснено
впровадження
європейського
обстеження доходів та умов життя (EU SILK),
частина інформації якого стосується самооцінки
населенням стану здоров’я та рівня доступності
окремих видів медичної допомоги.

Отримано 9 відповідей від користувачів
статистичної інформації. Результати опитування
свідчать, що користувачі використовують
статінформацію у своїй діяльності як важливу
складову та додаткову інформацію. Більше
половини користувачів надали оцінку "добре" за
усіма критеріями якості статистичної інформації
щодо економічної активності населення. На
підставі отриманих результатів анкетного
опитування буде продовжена робота з
удосконалення якості статистичної інформації.
Вивчення потреб користувачів Кількість опитаних користувачів склала 79.
відвідувачів веб-сайту Головного В цілому користувачі задоволені поданням
управління статистики у Сумській інформації на веб-сайті Головного управління
області
статистики у Сумській області.
Вивчення потреб користувачів в
статистичних даних, наведених у
збірнику «Статистичний щорічник
Сумської області», вдосконалення
рівня статистичного продукту,
підвищення його якості та
налагодження зворотного зв’язку з
користувачами статистичної
інформації
Вивчення рівня задоволення
інформаційних потреб
користувачів щодо показників
витрат підприємств на утримання
робочої сили, які уміщуються
у статистичному бюлетені

Кількість опитаних користувачів склала 64.
В цілому результати анкетного опитування
свідчать, що збірник задовольняє потреби
користувачів. Пропозиції та зауваження, які
потребують додаткового опрацювання, відсутні.

Кількість опитаних користувачів склала 11.
Результати опитування свідчать, що користувачі
використовують
статінформацію
у своїй
діяльності як важливу складову та додаткову
інформацію. Більшість опитаних користувачів

№

Тематика анкетного
опитування

Висновки

«Витрати на робочу силу»

6.

7.

8.

визначають
статистичну
інформацію
як
додаткову. Найбільшим попитом користується
інформація про структуру витрат підприємств на
робочу силу і витрати підприємств на робочу
силу в розрахунку на одного штатного
працівника.
Загалом
більшість
опитаних
позитивно оцінили інформаційне забезпечення
Держстату. Черговий статистичний бюлетень
"Витрати на робочу силу" буде доповнено
інформацією щодо витрат на робочу силу в
розрізі регіонів за видами економічної діяльності
та аналітичним оглядом.
Вивчення ступеня відповідності
Кількість опитаних користувачів склала 10.
потребам користувачів інформації В цілому користувачі позитивно оцінили
стосовно показників діяльності
збірники. Для покращення якості статистичної
суб’єктів господарювання, які
інформації на підставі отриманих результатів
оприлюднюються у статистичних анкетного опитування, починаючи з наступних
збірниках «Діяльність суб’єктів
публікацій,
у
збірниках
передбачається
господарювання» та «Діяльність
розширити перелік показників по суб’єктах
суб’єктів великого, середнього,
малого та мікропідприємництва» господарювання
Вивчення ступеня відповідності
В
опитуванні
прийняли
участь
8
потребам користувачів інформації користувачів.
Як
свідчать
результати
за показниками короткострокової проведеного
опитування,
статистична
статистики промисловості (щодо
обсягу реалізованої промислової інформація зі статистики виробництва є
актуальною,
доступною
та
користується
продукції, індексу обороту
попитом.
Більшість
користувачів
надали
продукції промисловості, обсягу
замовлень на виробництво
позитивні оцінки за всіма критеріями якості
промислової продукції), а також
статистичної інформації з короткострокової
визначення користувачами оцінки статистики промисловості. При цьому найбільш
якості вміщеної в них
важливим критерієм користувачі визначили
статистичної інформації
"Точність/Надійність".
Вивчення ступеня відповідності
потребам користувачів
статистичних даних щодо
реалізації продукції сільського
господарства
сільськогосподарськими
підприємствами, наведених у
статистичному бюлетені
«Реалізація продукції
сільськогосподарськими
підприємствами» та статистичних
публікаціях з аналогічної
тематики територіальних органів
Держстату, а також визначення
користувачами оцінки якості
вміщеної в них статистичної
інформації

Кількість опитаних користувачів склала 25.
Результати опитування свідчать, що користувачі
використовують
статінформацію
у своїй
діяльності як важливу складову та додаткову
інформацію. Більшість користувачів надали
оцінку публікаціям «відмінно» та «добре». При
підготовці статистичного бюлетеня «Реалізація
продукції сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році» буде розглянута можливість
надання
інформації
щодо
групування
підприємств
за
обсягами
реалізації
сільськогосподарської продукції та за рівнем цін
реалізації основних видів сільськогосподарської
продукції.

№

9.

10.

11.

12.

Тематика анкетного
опитування

Вивчення рівня задоволення
потреб користувачів, наведених у
статистичному бюлетені
"Добування водних біоресурсів" за
2015 рік, експрес-випусках
"Добування водних біоресурсів" та
статистичних публікаціях з
аналогічної тематики
територіальних органів
Держстату, було проведено
Держстатом а також визначення
користувачами оцінки якості
вміщеної в них статистичної
інформації
Вивчення рівня задоволення
інформаційних потреб
користувачів щодо показників
ведення мисливського
господарства, наведених у
статистичному бюлетені "Ведення
мисливського господарства",
розділі 7 статистичного збірника
"Довкілля України" та
статистичних публікаціях з
аналогічної тематики
територіальних органів Держстату
та оцінки якості вміщеної в них
статистичної інформації
Вивчення рівня задоволення
потреб користувачів щодо ведення
лісогосподарської діяльності,
наведеної в експрес-випуску
"Лісогосподарська діяльність",
розділі 6 статистичного збірника
"Довкілля України" та
статистичних публікаціях
територіальних органів Держстату
з аналогічної тематики та
визначення користувачами оцінки
якості вміщеної в них
статистичної інформації
Вивчення ступеня відповідності
потребам користувачів
статистичної інформації з охорони
атмосферного повітря, наведеної у
експрес-випуску "Викиди
забруднюючих речовин та
парникових газів у атмосферне
повітря від стаціонарних джерел
забруднення у 2015 році
(попередні дані)", статистичному
бюлетені "Викиди забруднюючих
речовин та парникових газів у
атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруднення

Висновки

Отримані
відповіді
від
ключових
користувачів
статистичної
інформації.
Проведене анкетування свідчить, що, в цілому,
користувачі статистичної інформації в своїй
діяльності використовують лише інформацію
Держстату. Пропозиції та зауваження, які
потребують додаткового опрацювання, відсутні.

Отримані
відповіді
від
ключових
користувачів статистичної інформації. Стосовно
збільшення обсягу інформації у динаміці у
статистичному збірнику "Довкілля України за
2015 рік" буде представлено інформацію щодо
основних показників ведення мисливського
господарства за 1990–2015 роки. Пропозиції та
зауваження, які потребують додаткового
опрацювання, відсутні.

Отримані
відповіді
від
ключових
користувачів статистичної інформації. За
результатами опитування будуть внесені
відповідні зміни до показників, зокрема
паливної деревини, інших лісоматеріалів
круглих та нерозкряжованих хлистів. Також у
2017 році розділ "Статистична інформація" на
веб-сайті
Держстату
буде
розширено
показниками площі рубок та заготівлі деревини,
у тому числі ліквідної, за регіонами, системами
та видами рубок.
Кількість опитаних користувачів склала 10.
Результати опитування свідчать, що користувачі
використовують статінформацію у своїй
діяльності як важливу складову та додаткову
інформацію. Статистичні видання будуть
доповнені
запропонованою
інформацією,
а державне статистичне спостереження з
охорони
атмосферного
повітря
буде
оптимізовано з урахуванням європейського
досвіду.

№

13.

14.

Тематика анкетного
опитування

у 2015 році" (остаточні дані),
розділі 2 статистичного збірника
"Довкілля України", статистичних
публікаціях територіальних
органів Держстату з аналогічної
тематики, та визначення оцінки
якості зазначеної інформації.
Вивчення ступеня відповідності
потребам користувачів
статистичної інформації щодо
утворення та поводження з
відходами, наведених у експресвипуску "Утворення та
поводження з відходами", розділі
5 статистичного збірника
"Довкілля України" та
статистичних публікаціях
територіальних органів Держстату
з аналогічної тематики та
визначення оцінки якості
зазначеної інформації.
Вивчення ступеня відповідності
потребам користувачів
статистичної інформації щодо
показників витрат на охорону
навколишнього природного
середовища та екологічних
платежів, наведених у експресвипуску "Витрати на охорону
навколишнього природного
середовища та екологічні
платежі", розділі 8 статистичного
збірника "Довкілля України" та
статистичних публікаціях з
аналогічної тематики
територіальних органів Держстату
та визначення оцінки якості
зазначеної інформації.

Висновки

Кількість опитаних користувачів склала 10.
Результати опитування свідчать, що користувачі
використовують
статінформацію
у своїй
діяльності як важливу складову та додаткову
інформацію. Чергові статистичні видання будуть
доповнені запропонованою інформацією.

Кількість опитаних користувачів склала 10.
В цілому результати анкетного опитування
свідчать, що загальна оцінка інформаційної
підтримки користувачів статистичної інформації
щодо умов праці була позитивною.
Черговий збірник "Довкілля України"
буде доповнено інформацією про витрати на
охорону навколишнього природного середовища
у
динаміці
за
повним
переліком
природоохоронних заходів, у тому числі із
розбивкою на інтегровані технології. Для
покращення якості статистичної інформації на
підставі отриманих результатів анкетного
опитування буде продовжена робота з
удосконалення
методології
державного
статистичного
спостереження
та
питань
поширення результатів його проведення.

