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Відповідно до п.4 Плану роботи колегії на 2021 рік, сектором моніторингу  

та планування статистичної діяльності узагальнена інформація структурних 

підрозділів про виконання Технологічної програми державних статистичних 

спостережень Головного управління статистики у Сумській області за 2020 рік  

(далі – ТПДСС). Також проведена вибіркова перевірка інформації структурних 

підрозділів про виконання. 
 

Частина І.  

Державні статистичні спостереження 
 

Відповідно до Технологічної програми державних статистичних 

спостережень, Головним управлінням статистики у Сумській області за 2020 рік 

проведено 763 державних статистичних спостереження (з урахуванням форм та 

періодичності) /Додаток 1/. 
 

Крім цього, Головним управлінням статистики за 2020 рік проводилась 

промислова експлуатація форм: №1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з 

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

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

у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів», №1-ЕД (річна) «Звіт про 

використання інструментів електронної демократії органами державної влади та 

місцевого самоврядування», №1-електроенергія (піврічна) «Звіт про вартість 

електроенергії, яка постачається споживачам», №1-газ (піврічна) «Звіт про вартість 

природного газу, який постачається споживачам», №2К-П інв (два рази на рік) 

«Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)», №2К-С 

(квартальна) «Обстеження ділової активності сільськогосподарського 

підприємства», №2К-Т (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів», 

№2К-СП (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг» 

в Інтегрованій системі статистичної інформації (ІССІ). 
 

Також проводилась промислова експлуатація форм: №1-ПВ (умови праці) 

(один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі 

шкідливими умовами праці», №10-мех (один раз на два роки) «Звіт про наявність 

сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», №4-сг 

(річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур», №11-заг 

(квартальна) «Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні 

підприємства», №24-сг (місячна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та 

кількість сільськогосподарських тварин» в ІССІ та паралельно у комплексі 

електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ). 
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В рамках проведення державних статистичних спостережень здійснена 

наступна робота з респондентами: 
 

  План Факт % 
виконання 

1. Кількість звітів, прийнятих через «єдине вікно» х 14098 х 

2. 

Кількість опрацьованих статистичних та фінансових 

звітів, наданих респондентами та постачальниками 

адміністративних даних х 230816 х 

3. Проведення семінарів, нарад  11 11 100,0 

4. Підготовка листів організаційного характеру, всього 4011 4011 100,0 

 

у т.ч. повідомлення (нагадування) респондентам про 

участь у державних статистичних спостереженнях 3992 3992 100,0 

5. Підготовка інструктивних листів  16 16 100,0 

6. 

Підготовка оглядових листів щодо якості наданих 

звітів звітуючих суб’єктів 174 174 100,0 

7. 

Надання консультативної підтримки під час 

безпосереднього відвідування підприємства 18 18 100,0 

8. Кількість анкетних опитувань респондентів 1 1 100,0 
 

З метою оптимізації процедури збору державної статистичної звітності на 

регіональному рівні в ГУС у Сумській області успішно функціонує прийом всієї 

статистичної та фінансової звітності за принципом «єдиного вікна». Так, за звітний 

період прийнято 14098 звітів. 
 

На здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку державної 

статистики до 2023 року, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України  

від 27.02.2019 №222, діє сервіс для електронного звітування – безкоштовне 

програмне забезпечення «Кабінет респондента». Станом на 31 грудня 2020 року в ПЗ 

«Кабінет респондента» по Сумській області загалом зареєстровано 1284 респонденти, 

які надали 9619 звітів (з початку 2020 року – 977 респондентів, які надали 6110 звітів). 
 

Щодо опрацьованих статистичних та фінансових звітів, наданих 

респондентами та постачальниками адміністративних даних як в електронному,  

так і в паперовому вигляді, то загальна їх кількість за 2020 рік склала 230816 звітів. 
 

За звітний період проведено 11 нарад з респондентами, на яких розглядалися 

питання запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних 

спостережень з метою роз’яснення статистичної методології та електронного 

звітування. 
 

В роботі з респондентами, в частині листування, переважають повідомлення 

(нагадування) респондентам про участь у державних статистичних спостереженнях. 

Так, за 2020 рік їх кількість склала 3992 листи, що становить 95,0% від загальної 

кількості підготовлених листів (4201). У порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року цей показник збільшився на 20,1% (3325). 
 

Відділом збирання та підготовки даних статистичних спостережень, взаємодії  

з респондентами управління збирання та підготовки даних статистичних 

спостережень протягом лютого 2020 року проведено анкетне опитування 
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респондентів, метою якого було вивчення їхньої думки щодо зручності подання 

звітності в електронному вигляді через безкоштовний сервіс «Кабінет респондента», 

а також з’ясування труднощів, які виникають при роботі з сервісом. До анкетного 

опитування залучено 59 респондентів. В цілому результати опитування показали, що 

76,3% респондентів оцінили роботу сервісу «Кабінет респондента» на «добре», 

16,9% – на «відмінно» та решта (6,8%) поставили оцінку «задовільно». 
 

Крім цього, з метою визначення витрат часу та труднощів, які виникають  

у респондентів при заповненні форм державних статистичних спостережень, 

проведено анкетне опитування щодо визначення звітного навантаження  

на респондентів по 31 формі, у ході якого отримано 326 заповнених анкет. 
 

Відповідно до Технологічної програми державних статистичних  

спостережень на 2020 рік, працівниками органів державної статистики відвідано  

18 підприємств з метою надання консультативної допомоги респондентам 

державних статистичних спостережень щодо складання статистичної звітності  

за формами №1-підприємництво (річна) та №2-підприємництво (річна). 
 

Детальна інформація щодо роботи структурних підрозділів з респондентами 

наведена у Додатку 2. 
 

За результатами державних статистичних спостережень підготовлено  

149 експрес-випусків (з економічної статистики – 96, демографічної та соціальної 

статистики – 53), усі розміщені на вебсайті Головного управління статистики  

в заплановані терміни. 
 

В рамках зворотного зв’язку з користувачами виконані наступні заходи: 
 

  
План Факт 

% 
виконання 

1. Проведення семінарів, круглих столів  14 14 100,0 

2. Підготовка листів роз’яснювального характеру  6 6 100,0 

3. 

Матеріали рекламного характеру (листи рекламного 
характеру; буклети, довідник, каталог; об’яви щодо 
підготовки статистичних публікацій, презентація, 
інфографіка) 206 206 100,0 

4. 

Підготовлено матеріалів для розміщення  
на вебсайті (статінформація) структурними 
підрозділами 623 623 100,0 

5. Кількість анкетних опитувань користувачів 9 9 100,0 

6. 
Довідки на запити користувачів, надані  
структурними підрозділами х 782 х 

7. 
Відповіді на запити користувачів по ПІ,  
надані структурними підрозділами х 71 х 

За 2020 рік з користувачами проведено 14 засідань круглого столу, а саме: 

 з працівниками Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА 

на теми: 

 «Аналіз статистичних показників Сумської області по результатах 

Моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів» за січень–грудень 
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2019 року, 2019 рік, січень–березень, січень–червень 2020 року, січень–

вересень 2020 року; 

 «Напрями вдосконалення організації та методології розрахунку індексу 

споживчих цін у 2020, 2021 роках»; 

 «Зміни у статистичній звітності зі статистики будівництва у 2020 році»; 

 «Перелік статистичних показників, розробка яких, в розрізі міст та районів 

області, передбачена планом державних статистичних спостережень» за 

участю представників департаменту соціального захисту населення Сумської 

ОДА; 

 «Соціально-економічне становище Сумської області» у 2019 році, за січень–

червень 2020 року; 

 з працівниками Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської 

міської ради на тему «Соціально-економічне становище м.Суми» у 2019 році, за 

січень–червень 2020 року; 

 з представниками Сумської ОДА та Державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Сумській області на тему «Методологічні та організаційні засади 

проведення державного статистичного спостереження про показники щодо 

початку та завершення будівництва». 
 

Детальна інформація щодо роботи з користувачами в розрізі структурних  

підрозділів наведена у Додатку 3. 
 

З метою визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних даних 

ГУС у Сумській області за 2020 рік спільно з Держстатом проведено 9 анкетних 

опитувань користувачів, зокрема щодо: 

– надходження продукції тваринництва на переробні підприємства; 

– площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур; 

– реалізації продукції сільського господарства підприємствами та 

господарствами населення; 

– використання та запасів палива; 

– короткотермінової статистики промисловості; 

– будівництва; 

– капітальних інвестицій; 

– природного руху населення; 

– зовнішньої торгівлі послугами. 
 

Для забезпечення доступності ключових статистичних даних для широкого 

загалу та прозорості статистичної методології ГУС у Сумській області проводить 

роботу з засобами масової інформації. За 2020 рік, згідно з ТПДСС ГУС, 

структурними підрозділами ГУС у Сумській області підготовлено 46 пресвипусків із 

різноманітних питань. Матеріали були оприлюднені 157 разів. 

Також підготовлено 4 комплексних повідомлення для засобів масової 

інформації “Соціально-економічне становище Сумської області та м.Суми”,  

які оприлюднені 8 разів. 
 

Безпосередньо працівниками ГУС у Сумській області проведено 9 виступів  

на радіо та телебаченні з питань заробітної плати та стану її виплати  
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на підприємствах Сумської області, зовнішньої торгівлі товарами Сумщини  

у 2019 році, прямих інвестицій в економіку Сумської області тощо. 
 

Слід відмітити, що відділом поширення інформації та комунікацій  

із користувачами упродовж 2020 року у телефонному режимі надано чотири 

інтерв’ю державній телерадіокомпанії «UA: Суми» на різноманітні теми: «Кількість 

померлих за причинами смерті в Сумській області», «Середня заробітна плата по 

м.Суми», «Індекси промислової продукції за видами діяльності у Сумській області», 

«Чисельність та міграційних рух населення Сумської області». Також проведено 

чотири пресконференції зі ЗМІ, з яких 2 – інтернет-конференції, що відбулись на 

вебсайті ГУС у Сумській області з можливістю задавати питання в режимі 

«онлайн». 
 

ГУС у Сумській області відповідно до Закону України «Про Всеукраїнський 

перепис населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2020  

№ 1542-р «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення»  

та розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 26.04.2019 

№ 238-ОД «Про першочергові заходи з підготовки до проведення Всеукраїнського 

перепису населення 2020 року» активно продовжує проведення підготовчих робіт до 

Всеукраїнського перепису населення (далі – ВПН). 
 

На даний час працівниками сектору переписів управління збирання  

та підготовки даних статистичних спостережень продовжується робота щодо 

перевірки наборів електронних цифрових карт (далі − ЕЦК) по Сумській області на 

відповідність Технічним вимогам на надання послуг з оновлення картографічного 

матеріалу для забезпечення проведення ВПН. Станом на 01 січня 2021 року подано 

13630 заявок на виправлення ЕЦК. Актуалізація ЕЦК виконана на 51,2%  

по 41 населеному пункту Сумської області з чисельністю населення 2800 осіб  

і більше. А саме по містах: Білопілля, Буринь, Ворожба, Глухів, Кролевець, 

Тростянець; селищах міського типу: Велика Писарівка, Дубов’язівка, Зноб-

Новгородське, Кириківка, Краснопілля, Липова Долина, Недригайлів, Низи, Терни, 

Хотінь, Чупахівка, Шалигине, Угроїди, Ямпіль та селу Стецьківка. 
 

Відповідно до завдання Держстату, продовжується перевірка реагування 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  

щодо усунення недоліків (відсутність покажчиків з назвою вулиць та номерних 

знаків на будинках), які були виявлені у ході обстеження адресного господарства 

міських та сільських населених пунктів Сумської області. Головами міських, 

селищних та сільських рад надано інформацію станом на 01 січня 2021 року щодо 

вжитих заходів по упорядкуванню адресного господарства. Актуалізовано Довідник 

адрес по 1449 сільським населеним пунктам Сумської області з чисельністю 

населення менше 2800 осіб. 

Протягом року з питань ВПН працівниками сектору переписів управління 

збирання та підготовки даних статистичних спостережень підготовлено  

та направлено 24 листи місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування. При цьому отримано та опрацьовано 1105 листів. 
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Крім того, здійснювалась організація та координація обстежень 

домогосподарств відділом збирання даних вибіркових обстежень населення 

управління збирання та підготовки даних статистичних спостережень, наповнення 

динамічних рядів статистичними показниками відділом реєстрації цін управління 

збирання та підготовки даних статистичних спостережень, відділом обробки даних 

статистики сільського господарства та навколишнього середовища, відділом 

обробки даних вибіркових обстежень населення управління обробки даних 

статистичних спостережень та управлінням аналізу даних статистичних 

спостережень. 
 

 

Комплексні статистичні продукти 
 

За 2020 рік структурними підрозділами ГУС у Сумській області підготовлено 

178 статистичних бюлетенів, з яких 165 – комплексних, та 24 комплексні економічні 

доповіді. 
 

Моніторинг підготовки комплексних публікацій в розрізі структурних 

підрозділів за 2020 рік виглядає наступним чином: 
 

 

Економічні 
доповіді 

Бюлетені Збірники 

план факт план факт план факт 

Управління збирання та підготовки 
даних статистичних спостережень – – 12 12 – – 

Відділ реєстрації цін – – 12 12 – – 
Управління обробки даних 
статистичних спостережень – – 1 1 2 2 
Відділ обробки даних статистики 
сільського господарства та 
навколишнього середовища – – 1 1 2 2 
Управління аналізу даних 
статистичних спостережень – – 11 11 12 12 
Відділ аналізу даних економічної та 
соціальної статистики – – 9 9 11 11 
Відділ аналізу даних демографічної 
статистики – – 2 2 1 1 
Відділ поширення інформації та 
комунікацій із користувачами 24 24 154 154 1 1 

Усього  24 24 178 178 15 15 

 

Частина ІІ  

Інші види діяльності 
 

Згідно з ТПДСС ГУС у Сумській області на 2020 рік, в рамках виконання 

інших видів діяльності здійснено наступні заходи щодо: 

– формування ТПДСС ГУС у Сумській області на 2020 рік в автоматизованій 

системі ведення ТПДСС та її затвердження на засіданні колегії, щоквартального 

моніторингу виконання ТПДСС ГУС у Сумській області, моніторингу виконання 

наказів та рішень колегії, координації робіт із заповнення запитальника щодо 

основних показників діяльності ГУС у Сумській області за 2020 рік, формування 
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плану заходів з усунення ризиків та зменшення їх впливу на діяльність ГУС у 

Сумській області на 2020 рік, його затвердження та підготовка інформації про його 

виконання, узагальнення та надання пропозицій ГУС у Сумській області з 

удосконалення державних статистичних спостережень, які плануються до 

проведення у 2021 та 2022 роках, формування плану роботи колегії Головного 

управління статистики на 2021 рік, проведення засідань колегії Головного 

управління статистики у Сумській області сектором моніторингу та планування 

статистичної діяльності разом зі структурними підрозділами; 

– координації робіт з актуалізації сукупностей одиниць ДСС, зі збирання форм 

ДСС за принципом «єдиного вікна» відділом збирання та підготовки даних 

статистичних спостережень, взаємодії з респондентами управління збирання та 

підготовки даних статистичних спостережень; 

– координації робіт із задоволення інформаційних запитів користувачів  

та формування звіту про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» відділом поширення інформації  

та комунікацій із користувачами; 

– координації робіт зі збирання форм ДСС в електронному вигляді; робіт, 

пов’язаних з формуванням інформаційної довідки для респондентів щодо їх участі  

у ДСС; координації робіт з розробки (удосконалення), впровадження та супроводу 

КЕОІ; впровадження та супроводу інтегрованої системи статистичної інформації; 

технічного супроводження АСОВ; координації робіт зі збирання форм ДСС за 

принципом «єдиного вікна», з розробки (удосконалення), впровадження та 

супроводу КЕОІ, програмного комплексу «Єдине вікно» управлінням 

інформаційних технологій; 

– проведення засідань експертної комісії Головного управління статистики  

у Сумській області, підготовки та оприлюднення на вебсайті інформації про стан 

роботи зі зверненнями громадян, перевірки стану діловодства, виконавчої 

дисципліни та ведення архіву, перевірки наявності документів та інших 

матеріальних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» сектором 

документального забезпечення та контролю виконання; 

– управління персоналом, проведення оцінювання службової діяльності 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В» 

відділом управління персоналом; 

– моніторингу результатів правової роботи головним спеціалістом-

юрисконсультом; 

– запобігання та виявлення корупції головним спеціалістом з питань запобігання 

та виявлення корупції; 

– організації робіт щодо забезпечення кібербезпеки головним спеціалістом  

з питань захисту інформації; 

– організації бухгалтерського обліку та ведення фінансово-економічної роботи 

відділом фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності; 

– організації робіт матеріально-технічного забезпечення, пожежної безпеки  

та цивільного захисту відділом господарського забезпечення. 
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Згідно з ТПДСС ГУС у Сумській області на 2020 рік, підготовлено звіт про 

результати діяльності Головного управління статистики у Сумській області у 2019 

році, який після розгляду на засіданні колегії оприлюднено на вебсайті. 
 

 

 

 

Проєкт протокольного рішення: 
 

1. Інформацію про виконання ТПДСС ГУС у Сумській області за 2020 рік 

взяти до відома. 

2. Всім структурним підрозділам ретельно опрацювати усі заходи та роботи, 

які виконані у 2020 році, та передбачити необхідність їх внесення до 

проєкту ТПДСС ГУС у Сумській області на 2021 рік в АС ТПДСС  

з урахуванням витрат робочого часу. 
 

 

Прошу розглянути. 
 

 

 

 

Завідувач сектору моніторингу  

та планування статистичної діяльності       А.Р. Ворона 
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Додаток 1 

 

Кількість державних статистичних спостережень,  

виконаних структурними підрозділами  

за 2020 рік 

 

 

Державні  

статистичні спостереження 

План Факт 

Управління збирання та підготовки даних 

статистичних спостережень 61 274 

Відділ збирання та підготовки даних статистичних 

спостережень, взаємодії з респондентами 29 29 

Відділ збирання даних вибіркових обстежень 

населення 
– – 

Відділ реєстрації цін: 28 – (спож.ціни – 12; ціни житло 

кв. – 4; ціни пром. – 12). 213 – додатково проведено 

щоденні та щотижневі стат.спостереження за цінами на 

окремі товари та товари-ЗІЗ (матеріали відеонаради від 

26.03.2020 та листи Держстату №09.1-03/54-20  

від 30.03.2020 – 193; №09.1-04/218-20 від 19.08.2020 – 

20 робіт) 28 241 

Сектор переписів 4 4 

Управління обробки даних статистичних 

спостережень 396 396 

Відділ обробки даних статистики сільського 

господарства та навколишнього середовища 91 91 

Відділ обробки даних статистики виробництва та 

послуг 
131 131 

Відділ обробки даних соціальної статистики 47 47 

Відділ обробки даних структурної статистики та 

статистики фінансів підприємств 50 50 

Відділ обробки даних статистики торгівлі та 

енергетики 
54 54 

Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення 23 23 

Управління аналізу даних статистичних 

спостережень 93 93 

Відділ аналізу даних економічної  та соціальної 

статистики 49 49 

Відділ аналізу даних демографічної статистики 44 44 

Усього по Головному управлінню 550 763 

 
 

 

 



 

 

Додаток 2 
 

Виконання Технологічної програми структурними підрозділами в частині роботи з респондентами  

за 2020 рік 
 

 

Проведення семінарів, 
нарад 

Підготовка листів 
організаційного характеру 

Підготовка інструктивних 
листів 

Підготовка оглядових 
листів щодо якості наданих 
звітів звітуючих суб’єктів 

план факт 
виконання 
плану, % 

план факт 
виконання 
плану, % 

план факт 
виконання 
плану, % 

план факт 
виконання 
плану, % 

Управління збирання та підготовки 
даних статистичних спостережень 11 11 100,0 3986 3986 100,0 – – х – – х 
Відділ збирання та підготовки даних 
статистичних спостережень, взаємодії  
з респондентами 11 11 100,0 3916 3916 100,0 – – х – – х 
Відділ збирання даних вибіркових 
обстежень населення  – – х – – х – – х – – х 

Відділ реєстрації цін – – х 70 70 100,0 – – х – – х 

Управління обробки даних 
статистичних спостережень – – х 20 20 100,0 6 6 100,0 173 173 100,0 
Відділ обробки даних статистики 
сільського господарства та 
навколишнього середовища – – х 1 1 100,0 6 6 100,0 81 81 100,0 
Відділ обробки даних статистики 
виробництва та послуг – – х 17 17 100,0 – – х 22 22 100,0 
Відділ обробки даних соціальної 
статистики – – х 2 2 100,0 – – х 20 20 100,0 
Відділ обробки даних структурної 
статистики та статистики фінансів 
підприємств – – х – – х – – х 25 25 100,0 
Відділ обробки даних статистики 
торгівлі та енергетики – – х – – х – – х 25 25 100,0 
Відділ обробки даних вибіркових 
обстежень населення – – х – – х – – х – – х 
Управління аналізу даних 
статистичних спостережень  – – х 5 5 100,0 10 10 100,0 – – х 
Відділ аналізу даних економічної  
та соціальної статистики – – х 4 4 100,0 10 10 100,0 – – х 
Відділ аналізу даних демографічної 
статистики – – х 1 1 100,0 – – х 1 1 100,0 
Відділ поширення інформації та 
комунікацій із користувачами – – х – – х – – х – – х 

Усього 11 11 100,0 4011 4011 100,0 16 16 100,0 174 174 100,0 



 

 

Додаток 3 

Виконання Технологічної програми структурними підрозділами в частині роботи з користувачами  

за 2020 рік 

 

Проведення 
семінарів, 

конференцій, 
круглих столів 

Листи 
роз’яснювального 

характеру 

Матеріали рекламного характеру 
(листи рекламного характеру; 

буклети, довідник, каталог; об’яви 
щодо підготовки статистичних 

публікацій, презентація, інфографіка) 

Відповіді 
на запити 

щодо 
публічної 
інформації 

Кількість 
довідок  

на запити 

план факт 
виконання 
плану, % 

план факт 
виконання 

плану, % 
план факт 

виконання 

плану, % 
Управління збирання та підготовки 
даних статистичних спостережень 2 2 100,0 1 1 100,0 25 25 100,0 3 328 
Відділ збирання та підготовки даних 
статистичних спостережень, взаємодії  
з респондентами – – х – – х – – х 2 112 
Відділ збирання даних вибіркових 
обстежень населення – – х – – х – – х – – 

Відділ реєстрації цін 2 2 100,0 1 1 100,0 25 25 100,0 1 216 

Управління обробки даних статистичних 
спостережень 1 1 100,0 2 2 100,0 3 3 100,0 7 43 
Відділ обробки даних статистики сільського 
господарства та навколишнього середовища – – х 1 1 100,0 3 3 100,0 6 32 
Відділ обробки даних статистики 
виробництва та послуг 1 1 100,0 – – х – – х – 3 

Відділ обробки даних соціальної статистики – – х 1 1 100,0 – – х – 3 

Відділ обробки даних структурної 
статистики та статистики фінансів 
підприємств – – х – – х – – х 1 – 
Відділ обробки даних статистики торгівлі та 
енергетики – – х – – х – – х – – 
Відділ обробки даних вибіркових обстежень 
населення – – х – – х – – х – 5 
Управління аналізу даних статистичних 
спостережень 7 7 100,0 3 3 100,0 26 26 100,0 18 318 
Відділ аналізу даних економічної  
та соціальної статистики 7 7 100,0 3 3 100,0 20 20 100,0 – 223 
Відділ аналізу даних демографічної 
статистики – – х – – х 6 6 100,0 18 95 
Відділ поширення інформації та 
комунікацій із користувачами 4 4 100,0 – – х 152 152 100,0 42 93 

Головний спеціаліст-юрисконсульт – – – – – – – – – 1 – 

Усього 14 14 100,0 6 6 100,0 206 206 100,0 71 782 
 


