
Перелік документів Головного управління статистики у Сумській області, які містять публічну інформацію 

№ 

з/п 

Назва 

документа 

Дата ство-

рення  

документа 

Дата 

надход- 

ження 

документа 

Джерело 

інформації 

(автор, 

відповідаль- 

ний 

підрозділ) 

Підстава 

віднесення 

інформації з  

обмеженим 

доступом 

Строк 

обмеження 

доступу до 

інформації, 

у разі її 

віднесення 

до 

інформації з 

обмеженим 

доступом 

Галузь 
Ключові 

слова 

Тип, носій 

(текстовий 

документ, 

плівки, 

відеозапис

и, аудіо 

записи 

тощо) 

Вид 

(норма-

тивні 

акти, 

угоди, 

рішення, 

протоко-

ли, звіти, 

прес- 

релізи) 

Проекти 

рішень 

(доповідні 

записки, 

звернення, 

заяви, 

подання, 

пропозиції, 

листи 

тощо) 

Форма, 

місце 

зберігання 

документа 

1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг 

бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) 

1.1 Положення 
про Головне 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Держстату 
від 
30.09.2015 
№245 

30.09.2015 Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

– – – Положення 
про Головне 
управління 
статистики 

Текстовий 
документ 

Наказ – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

1.2 Положення 
про 
структурні 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
08.10.2015 
№68-В 

08.10.2015 Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

– – – Положення 
про відділи 
статистики 

Текстовий 
документ 

Наказ – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

1.3 Принципи 
діяльності 
органів 
державної 
статистики 

Наказ Держ- 
комстату від 
14.06.2010 
№216 

14.06.2010 Сектор 
кадрового 
забезпечення 

– – – Принципи 
діяльності 

Текстовий 
документ 

Наказ – Сектор 
кадрового 
забезпечення 



 

1.4 Про 
забезпечення 
принципів 
діяльності 
органів 
державної 
статистики 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
01.07.2010 
№62-В 

01.07.2010 Сектор 
кадрового 
забезпечення  

– – – Принципи 
діяльності 

Текстовий 
документ 

Наказ – Сектор 
кадрового 
забезпечення  

1.5 Стратегія 
розвитку 
державної 
статистики 
на період до 
2017 року 

Затверджен
о роз поряд-
женням 
Кабінету 
Міністрів 
України від 
20.03.2013 
№145-р 

20.03.2013 Сектор 
кадрового 
забезпечення  

– – – Стратегія 
розвитку 

Текстовий
документ 

Наказ – Сектор 
кадрового 
забезпечення  

1.6 Положення 
про колегію 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
від 
23.03.2012 
№29-В, від 
02.01.2013 
№1-В, від 
27.10.2015 
№71-В 

27.10.2015 Сектор 
планування, 
координації та 
моніторингу 
статистичної 
діяльності 

– – – Положення 
про колегію 

Текстовий
документ 

Наказ – Сектор 
планування, 
координації та 
моніторингу 
статистичної 
діяльності 

1.7 Регламент 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
05.05.2015 
№43-В 

05.05.2015 Сектор 
кадрового 
забезпечення  

– – – Регламент Текстовий 
документ 

Наказ – Сектор 
кадрового 
забезпечення  

1.8 Положення 
про 
експертну 
комісію 
Головного 
управління 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 

27.02.2015 Управління 
адміністра-
тивно- 
господарськог
о забезпечення 

– – – Положення 
про експертну 
комісію 

Текстовий 
документ 

Наказ – Управління 
адміністра-
тивно- 
господарськог
о забезпечення 



статистики у 
Сумській 
області та її 
склад 

27.02.2015 
№16-В, зі 
змінами від 
18.07.2016 
№46-В 

1.9 Положення 
про комітет з 
конкурсних 
торгів 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
21.09.2010 
№ 78-В; 
24.12.2014 
№105-В 

21.09.2010 Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності  

– – – Положення 
про комітет з 
конкурсних 
торгів 

Текстовий 
документ 

Наказ – Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності 

1.10 Положення 
про 
тендерний 
комітет 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
24.12.2016 
№57-В 

24.12.2016 Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності 

– – – Положення 
про тендерний 
комітет 

Текстовий 
документ 

Наказ – Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності 

1.11 Наказ про 
затвердження 
складу 
тендерного 
комітету 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
16.09.2016 
№58-В 

16.09.2016 Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності 

– – – Наказ про 
затвердження 
складу 
тендерного 
комітету 

Текстовий 
документ 

Наказ – Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності 



 

2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають  

обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності 

2.1 Закон 

України 

"Про 

державну 

статистику" 

Закон 
введено в 
дію з дня 
прийняття 
(згідно з 
Постановою 
Верховної 
Ради 
України від 
17.09.1992 
№2615-XII).  
Із змінами і 
доповнення
ми, 
внесеними 
Законами 
України від  
№1922-III 
(Законом 
України від 
13.07.2000 
№1922-III 
цей Закон 
викладено в 
новій 
редакції),  
від 
15.12.2005 
№3205 - IV, 
від 
05.03.2009  
№1070 - VI,  
від 
01.06.2010 
№2289 - VI, 
від 
02.12.2010 
№2756 - VI, 
від 
13.01.2011 
№2938 – VI 
від 
16.10.2012 
№5463 - VI, 
від 
27.03.2014 
№1170 – VI 

17.09.1992 Сектор 

кадрового 

забезпечення 

– – – 
Закон про 

державну 

статистику 

Текстовий

документ 

Закон – Сектор 

кадрового 

забезпечення 

 



2.2 Закон 

України 

"Про Всеук-

раїнський 

перепис 

населення" 

Закон 

України від 

19.10.2000 

№ 2058-III 

зі змінами 

13.04.2012;  

16.10.2012 

19.10.2000 Відділ 

статистики 

населення 

– – Статис

тика 

насе-

лення 

Закон про 

Всеукраїн-

ський перепис 

Текстовий 

документ 

Закон – Відділ 

статистики 

населення 

2.3 Закон 

України "Про 

внесення змін 

до деяких 

законодавчих 

актів України 

у зв'язку з 

прийняттям 

Закону 

України "Про 

внесення змін 

до Закону 

України "Про 

державну 

статистику" 

Закон 

України від 

07.02.2002 

№3047-III 

07.02.2002 Сектор 

кадрового 

забезпечення  

– – – Закон про 

внесення змін 

Текстовий 

документ 

Закон – Сектор 

кадрового 

забезпечення  

2.4 Закон 

України 

"Про 

Сільсько-

госпо-

дарський 

перепис" 

Закон 

України від 

23.09.2008 

№575-VI зі 

змінами 

16.10.2012 

№5463-VI; 

20.11.2012 

№5495-VI 

23.09.2008 Відділ обробки 

даних 

статистики 

сільського 

господарства 

та навко-

лишнього 

середовища 

– – Статис

тика 

сільськ

ого 

госпо-

дарст-

ва 

Закон про 

сільсько-

господарський 

перепис 

Текстовий 

документ 

Закон - Відділ обробки 

даних 

статистики 

сільського 

господарства та 

навколишнього 

середовища 

2.5 Закон 

України "Про 

внесення змін 

до деяких 

законодавчих 

актів України 

Закон 

України від 

05.03.2009 

№1070-VI 

05.03.2009 Сектор 

кадрового 

забезпечення 

 

– – – Закон щодо 

організації 

статистичних 

спостережень 

Текстовий

документ 

Закон – Сектор 

кадрового 

забезпечення 

 



щодо 

організації 

статистичних 

спостере-

жень" 

2.6 Указ 

Президента 

України 

"Про 

державну 

службу 

статистики 

України" 

Указ Прези-

дента від 

06.04.2011 

№396/2011 

зі змінами 

22.02.2012 

№134/2012; 

19.06.2012 

№405/2012 

06.04.2011 Сектор 

кадрового 

забезпечення 

 

– – – Указ про 

Державну 

службу 

статистики 

Текстовий

документ 

Указ 

Прези-

дента 

– Сектор 

кадрового 

забезпечення 

 

2.7 Указ 

Президента 

України 

"Про День 

працівників 

статистики" 

Указ 

Президента 

від 

02.12.2002 

№1120/2002 

02.12.2002 Сектор 

кадрового 

забезпечення 

– – – Указ про день 

працівників 

статистики 

Текстовий

документ 

Указ 

Президе

нта 

– Сектор 

кадрового 

забезпечення 

2.8 Указ 

Президента 

України 

"Про 

символіку 

Державного 

комітету 

статисти 

України" 

Указ 

Президента 

від 

20.03.2004 

№349/2004 

20.03.2004 Сектор 

кадрового 

забезпечення  

– – – Указ про 

символіку 

Текстовий 

документ 

Указ 

Президе

нта 

– Сектор 

кадрового  

забезпеченняї 

2.9 Порядок 

проведення 

перевірок 

достовірності 

первинних та 

статистичних 

даних, 

вивчення 

Наказ Держ- 

комстату від 

№186, 

зареєстро-

вано в 

Мін'юсті на 

№862/8183 

26.09.2003 Сектор 

кадрового 

забезпечення 

 

– – – Порядок 

проведення 

перевірок 

достовірності 

Текстовий

документ 

Наказ – Сектор 

кадрового 

забезпечення 

 



стану 

первинного 

обліку і 

статистичної 

звітності 

органами 

державної 

статики 

 

2.10 Порядок 

складання, 

подання та 

розгляду 

запитів на 

публічну 

інформацію, 

розпорядни-

ком якої є 

Державна 

служба 

статистики 

України 

та/або її 

територіальні 

органи 

Наказ 

Міністерства 

економічно-

го розвитку і 

торгівлі 

України від 

18.02.2013 

№140 

Зареєстрова-

но в 

Мін’юсті 

України 

12.03.2013 

№397/22929 

18.02.2013 Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

– – – Порядок 

складання, 

подання та 

розгляду 

запитів на 

публічну 

інформацію 

Текстовий

документ 

Наказ – Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

2.11 Закон 

України 

«Про доступ 

до публічної 

інформації» 

Закон 

України від 

13.04.2012 

№4652-VI зі 

змінами від 

17.05.2012 

№4711-VI; 

14.05.2013 

№224-VI; 

14.10.2014 

№1700-VII; 

09.04.2015 

№319-VII 

13.04.2012 Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

– – – Закон України Текстовий 

документ 

Закон – Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 



2.12 Указ 

Президента 

«Питання 

забезпечення 

органами 

виконавчої 

влади 

доступу до 

публічної 

інформації» 

Указ 

Президента 

від 

05.05.2011 

№547/2011 

05.05.2011 Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

– – – Указ 

Президента 

Текстовий 

документ 

Указ 

прези-

дента 

– Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

2.13 Питання 

виконання 

Закону 

України 

«Про доступ 

до публічної 

інформації» 

в 

секретаріаті 

Кабінету 

Міністрів 

України, 

центральних 

та місцевих 

органах 

виконавчої 

влади 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

25.05.2011 

№583 

25.05.2011 Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

– – – Питання 

виконання 

Закону 

України 

Текстовий 

документ 

Поста-

нова 

Кабінету 

Мініст-

рів 

України 

– Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

2.14 Постанова 

«Про затверд-

ження 

граничних 

норм витрат 

на 

копіювання 

або друк 

документів, 

що надаються 

за запитом на 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

13.07.2011 

№740 

13.07.2011 Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

– – – Затвердження 

граничних 

норм витрат 

Текстовий 

документ 

Поста-

нова 

Кабінету 

Мініст-

рів 

України 

– Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 



інформацію» 

2.15 Деякі 

питання 

реалізації 

Закону 

України 

«Про доступ 

до публічної 

інформації» 

в Державній 

службі 

статистики 

України 

та/або її 

територіаль-

них органах 

Наказ 

Міністерства 

економіч-

ного 

розвитку і 

торгівлі 

України від 

18.02.2013 

№140 

18.02.2013 Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

– – – Деякі питання 

реалізації 

Закону 

України 

Текстовий 

документ 

Наказ 

Мініс-

терства 

еконо-

мічного 

розвитку 

і торгівлі 

– Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

2.16 Затверд-

ження 

переліку 

відомостей  

щодо 

діяльності 

Державного 

комітету 

статистики 

України, що 

становлять 

службову 

інформацію 

Наказ 

Державного 

комітету 

статистики 

України від 

08.06.2011 

№137 

08.06.2011 Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

– – – Перелік 

відомостей 

Текстовий 

документ 

Наказ 

Держав-

ного 

комітету 

статис-

тики 

України 

– Відділ 

публікаційної 

та 

інформаційно-

аналітичної 

роботи 

3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення 

3.1 Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
України "Про 
затвердження 
Положення 
про 
проведення 

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
від 
08.11.2000 
№1659 зі 
змінами від 
03.08.2011 

08.11.2000 Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності 

– – – Постанова про 
проведення 
статистичних 
спостережень 
та надання 
послуг на 
платній основі 

Текстовий 
документ 

Поста-
нова 
Кабінету
Мініст-
рів 

– Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсь-
кого обліку та 
звітності 



статистичних 
спостережень 
та надання 
органами 
державної 
стати стики 
послуг на 
платній 
основі" 

№820   

3.2 Наказ «Про 
визначення 
вартості 
людино-
години» 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
12.02.2016  
№ 13-В 

12.02.2016 Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсько-
го обліку та 
звітності 

– – – Тарифи по 
наданню 
послуг на 
платній основі 

Текстовий 
документ 

Наказ – Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгалтерсь-
кого обліку та 
звітності 

3.3 Положення 
про порядок і 
умови 
користування 
даними 
Єдиного 
державного 
реєстру 
підприємств 
та організацій 
України 

Наказ Держ- 
комстату від 
№386 
зареєстро-
вано в 
Мін'юсті за 
№1509/ 
1178 9 

15.12.2006 Відділ 
збирання 
статистичних 
спостережень, 
взаємодії з 
респондентами 
та роботи з 
постачальни-
ками 
адміністратив-
них даних 

– – – Положення 
про порядок 
користування 
реєстром 

Текстовий 
документ 

Наказ – Відділ 
збирання 
статистичних 
спостережень, 
взаємодії з 
респондентами 
та роботи з 
постачальника
ми 
адміністративн
их даних 

3.4. Про 
затвердження 
вартості 
користування 
даними 
ЄДРПОУ 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
12.08.2011  
№ 52-В зі 
змінами 
06.03.2015 
№24-В 

12.08.2011 Відділ 
збирання 
статистичних 
спостережень, 
взаємодії з 
респондентами 
та роботи з 
постачальни-
ками 
адміністратив-
них даних 

– – – Вартість 
користування 
даними 
ЄДРПОУ 

Текстовий 
документ 

Наказ – Відділ 
збирання 
статистичних 
спостережень, 
взаємодії з 
респондентами 
та роботи з 
постачальни-
ками 
адміністратив-
них даних 

3.5 Порядок 
подання 
електронної 

Наказ Держ- 
комстату від 
12.01.2011 

11.04.2011 Управління 
інформаційних 
технологій 

– – – Порядок 
подання 
електронної 

Текстовий 
документ 

Наказ - Управління 

інформаційних 



звітності до 
органів 
державної 
статистики 

№3 
зареєстро-
вано в 
Мін'юсті 
29.03.2011р. 
за 
№408/19146 

 

звітності технологій 

3.6 Взаємодія 
органів 
державної 
статистики з 
респонден-
тами 
державних 
статистичних 
спостережень 
у процесі 
статистич-
ного 
виробництва 

Роз’яснення 
Держстату 
від 
31.12.2015 

31.12.2015 Управління 
збирання та 
підготовки 
даних 

– – – Взаємодія 
органів 

державної 
статистики з 
респонден-

тами 

Текстовий 
документ 

Роз’яс-
нення 

– Управління 
збирання та 
підготовки 
даних 

3.7 Типовий 
регламент 
збирання 
форм 
державної 
статистичної 
звітності за 
принципом 
«Єдиного 
вікна» 

Наказ 
Державної 
служби 
статистики 
України від 
04.11.2014 
№323 

04.12.2014 Управління 
збирання та 
підготовки 
даних 

– – – Порядок 
централізова-
ного збору 
звітності 

Текстовий 
документ 

Наказ  – Управління 
збирання та 
підготовки 
даних 

4. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати 

на реалізацію повноважень розпорядника інформації 

4.1 Порядок 
проведення 
анкетних 
опитувань 
користувачів 
статистичної 
інформації, 
підведення 
підсумків та 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
від 
28.12.2010 
№107-В 

28.12.2010 Відділ 
публікаційної 
та 
інформаційно-
аналітичної 
роботи 

– – – Порядок 
проведення 
анкетних 
опитувань 

Текстовий 
документ 

Наказ – Відділ 
публікаційної 
та 
інформаційно-
аналітичної 
роботи 



оприлюднен-
ня результатів 

4.2 Порядок 
проведення 
робіт щодо 
інформацій-
ного 
наповнення 
WEB-сайту 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
від 
29.12.2015 
№98-В 

29.12.2015 Відділ 
публікаційної 
та 
інформаційно-
аналітичної 
роботи 

– – – Порядок 
проведення 
робіт щодо 
інформацій-
ного 
забезпечення 
WEB-сайту 

Текстовий 
документ 

Наказ – Відділ 
публікаційної 
та 
інформаційно-
аналітичної 
роботи 

5. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку 

5.1 Правила 
внутрішньог
о трудового 
розпорядку 
працівників 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Затверджено 
Наказом  
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області від 
01.09.2006 
№77 

01.09.2006 Секто 
кадрового 
забезпечення 

 

– – – Правила 
внутрішнього 
трудового 
розпорядку 

Текстовий 
документ 

Наказ – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

5.2 Розпорядок 
роботи 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

– – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

– – – Розпорядок 
роботи 

Текстовий 
документ 

– – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

5.3 Порядок 
організації та 
проведення 
особистого 
прийому 
громадян 
керівництвом 
Головного 
управління 
статистики у 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
13.04.2012 
№43-В та 
змінами від  
18.06.2014 

13.04.2012 Управління 
адміністра-
тивно- 
господарсь-
кого 
забезпечення 

– – – Особистий 
прийом 
громадян 
керівництвом 

Текстовий 
документ 

Наказ – Управління 
адміністра-
тивно- 
господарсь-
кого 
забезпечення 



Сумській 
області 

№53-В   

5.4 Графік 
особистого 
прийому 
громадян 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Наказ 
Головного 
управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
13.04.2012 
№43-В та 
змінами від  
16.06.2014 
№53-В   

13.04.2012 Управління 
адміністра-
тивно- 
господарсь-
кого 
забезпечення 

– – – Особистий 
прийом 
громадян 

Текстовий 
документ 

Наказ – Управління 
адміністра-
тивно- 
господарсь-
кого 
забезпечення 

6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію 

6.1 Звіт про 
діяльність 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Щорічно, до 
1 березня 
поточного 
року 

– Сектор 
планування, 
координації та 
моніторингу 
статистичної 
діяльності 

– – – Звіт про 
діяльність ГУС 

Текстовий 
документ 

Звіт – Сектор 
планування, 
координації та 
моніторингу 
статистичної 
діяльності 

6.2 Звіт про 
виконання 
комплексної 
програми 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

Щорічно, до  
1 березня 
поточного 
року 

– Сектор 
планування, 
координації та 
моніторингу 
статистичної 
діяльності 

– – – Інформація 
про виконання 
плану 

Текстовий 
документ 

Інфор-
мація 

– Сектор 
планування, 
координації та 
моніторингу 
статистичної 
діяльності 

6.3 Звіт про 
використання 
коштів 
державного 
бюджету 

Щоквар-
тально  

– Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгал-
терського 
обліку та 
звітності 

– – – Звіт про 
використання 
коштів 
держбюджету 

Текстовий 
документ 

Звіт – Відділ 
фінансово-
економічного 
забезпечення, 
бухгал-
терського 
обліку та 
звітності 

6.4 Інформація 
щодо стану 

Наказ 
Головного 

13.04.2012 Управління 
адміністра-

– – – Організація 
роботи зі 

Текстовий Огляд - Управління 
адміністра-



організації 
роботи зі 
зверненнями 
громадян та 
вжиті 
заходи, 
спрямовані 
на 
забезпечення 
гарантування 
реалізації 
конституцій-
ного права 
громадян на 
звернення 

управління 
статистики 
у Сумській 
області від 
13.04.2012 
№43-В та 
змінами від 
18.06.2014 
№53-В   

тивногоспо-
дарського 
забезпечення 

зверненнями 
громадян 

документ тивногоспо-
дарського 
забезпечення 

6.5  Звіт про 
надходження 
інформаційн
их заходів 
відповідно 
до Закону 
України 
«Про доступ 
до публічної 
інформації» 
та їх розгляд 
в Головному 
управлінні 
статистики у 
Сумській 
області 

Щомісячно 
до 5 числа 

– Відділ 
публікаціоної 
та 
інформаційно-
аналітичної 
роботи 

– – – Звіт Текстовий 
документ 

Звіт – Відділ 
публікаціоної 
та 
інформаційно-
аналітичної 
роботи 

6.6 Аналітична 
інформація 
про 
виконання 
вимог Закону 
України 
"Про засади 
запобігання і 
протидії 
корупції" в 
Головному 
управлінні 
статистики у 
Сумській 

– – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

– – – Виконання 
вимог 
антикоруп-
ційного 
законодавства 

Текстовий 
документ 

Огляд – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 



області 

7. Інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень 

7.1 Місцезнаход
ження, 
поштова 
адреса, 
номери 
засобів 
зв'язку, 
адреси 
офіційного 
веб-сайту та 
електронної 
пошти 

– – Управління 
адміністра-
тивногоспо-
дарського 
забезпечення 

– – – Контакти  Текстовий 
документ 

– – Управління 
адміністра-
тивногоспо-
дарського 
забезпечення 

7.2 Порядок 
проведення 
конкурсу на 
зайняття 
вакантної 
посади 
державної 
служби 

Постанова 
Кабінету 
Міністрів 
від 
25.03.2016 
№246 

25.03.2016 Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

– – – Проведення 
конкурсу на 
заміщення 
вакантних 

посад 

Текстовий 
документ 

Постанова 
Кабінету
Міністрів 

– Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

7.3 Прізвище, 
ім'я та по-
батькові 
керівника 
органу та 
його 
заступників, 
а також 
керівників 
структурних 
та 
відокремле-
них 
підрозділів, 
основні 
функції 
структурних 
та 
відокремлен
их 

– – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 

– – – – Текстовий
документ 

– – Сектор 
кадрового 
забезпечення 

 



підрозділів 

7.5 Перелік і 
службові 
номери 
засобів 
зв'язку 
підприємств, 
установ та 
організацій, 
що належать 
до сфери 
управління 
Головного 
управління 
статистики у 
Сумській 
області 

– – Управління 
адміністра-
тивно- 
господарсь-
кого 
забезпечення 

 

– – – – Текстовий 
документ 

– – Управління 
адміністра-
тивно- 
господарсь-
кого 
забезпечення 
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