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Про Головне управління статистики у Вінницькій області  
 

Головне управління статистики у Вінницькій області (далі – ГУС  
у Вінницькій області) є територіальним органом Державної служби 

статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень 

здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики у регіоні. 
ГУС у Вінницькій області підпорядковане Держстату, є юридичною 

особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів 
державної статистики. 

У своїй діяльності ГУС у Вінницькій області керується Конституцією 
та законами України, указами Президента України й актами Кабінету 

Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами  
й дорученнями Голови Держстату, Програмою розвитку державної 

статистики до 2023 року (зі змінами), Положенням про Головне 
управління статистики у Вінницькій області, Планом державних 

статистичних спостережень та Технологічною програмою державних 
статистичних спостережень. 

Станом на 01.01.2023 року до ГУС у Вінницькій області входили 
структурні підрозділи, які утримувались за рахунок загального фонду 

державного бюджету: керівництво (начальник ГУС у Вінницькій області, 

перший заступник начальника та заступник начальника) і структурні 
підрозділи (6 управлінь, 4 відділи, головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст-юрисконсульт та 
головний спеціаліст з питань захисту інформації).  

Місія Головного управління статистики у Вінницькій області –  
реалізація державної політики у сфері статистики у Вінницькій області  

з метою забезпечення органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та суспільства всебічною та об’єктивною статистичною 

інформацією.  
На виконання завдань, визначених Програмою розвитку державної 

статистики до 2023 року (зі змінами), затвердженою постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 222 та відповідно до Плану 

державних статистичних спостережень на 2022 рік, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року 

№ 1497-р, (далі – План) упродовж 2022 року ГУС у Вінницькій області 
здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:   

 організація і проведення державних статистичних спостережень 
за соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною 

ситуацією в області;  

 організація і проведення підготовчих робіт до Всеукраїнського 
перепису населення 2023 року;  

 впровадження новітніх інформаційних технологій збору, обробки 
та поширення статистичної інформації;  

 зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами, 
впровадження заходів зі зменшення звітного навантаження, сприяння 

подальшому розвитку співробітництва виробників статистичної 
інформації; 
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 відкритість і доступність статистичної інформації, моніторинг 
інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу  

до статистичних даних;  
 розвиток людського капіталу органів державної статистики, 

удосконалення системи навчання працівників органів державної 

статистики, запобігання та протидія корупції. 
 

І. МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ 
 

   1. Організація, проведення та вдосконалення державних 
статистичних спостережень 

 
Відповідно до Плану та на виконання Технологічної програми 

державних статистичних спостережень ГУС у Вінницької області на    
2022 рік, було проведено 46 державних статистичних спостережень   

(далі – ДСС), за якими збирались та опрацьовувались дані за                 
84 формами статистичної, фінансової звітності і анкетами для проведення 

спеціально організованих статистичних спостережень.  
Усього у 2022 році ГУС у Вінницькій області зібрано та опрацьовано 

268,5 тис. первинних звітів, включаючи адміністративні дані, з них:    

49% – статистичні та фінансові звіти, 46% – актові записи цивільного 
стану та відомості реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання,       

3% – анкети вибіркових обстежень населення (домогосподарств), 2% – 
бланки реєстрації цін на споживчі товари (послуги). Усі роботи виконані 

у визначені Держстатом терміни. 
З метою подальшого вдосконалення ДСС, приведення їх  

у відповідність до вимог міжнародних та європейських стандартів, ГУС  
у Вінницькій області  бере активну участь у роботах, пов’язаних  

із здійсненням щорічної інвентаризації державних статистичних 
спостережень, зокрема, у 2022 році до Держстату було надано              

27 пропозицій та зауважень з удосконалення 25 ДСС (зі статистики    
праці (4), діяльності підприємств (2), постачання та використання енергії 

(3), сільського господарства та навколишнього середовища (7), 
промисловості (3), будівництва (1), внутрішньої торгівлі (2), послуг (1) 

транспорту (2); інформаційно-комунікаційних технологій (1) та 

виконання державного оборонного замовлення (1)). 
Відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним 

державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, 
громадських формувань та інформаційними системами Держстату 

щоденно здійснювалась актуалізація адміністративної складової 
Статистичного реєстру підприємств – Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Вінницькій області 
адміністративними даними щодо вчинення реєстраційних дій. 

Станом на 1 січня 2023 року в ЄДРПОУ по Вінницькій області 
налічувалось  35069 юридичних осіб. Протягом  2022 року взято на облік  

948 юридичних осіб та знято з обліку 307 юридичних осіб. 
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Водночас, упродовж 2022 року, відбувався подальший розвиток та 
вдосконалення Реєстру статистичних одиниць (РСО), зокрема, 

проводилась робота щодо ідентифікації місцевих одиниць на основі 
даних ДСС та актуалізація інформації щодо них у РСО.  

 

2. Всеукраїнський перепис населення 
 

У січні–лютому 2022 року виконувався комплекс підготовчих заходів 
для проведення Всеукраїнського перепису населення, зокрема: 

 здійснено моніторинг та узагальнення даних щодо встановлених 
меж та стану адресного господарства 47 міських населених пунктів 

області; 
 оновлено перелік інституційних установ і установ з рухомим 

складом населення; 
 виконано роботи по актуалізації картографічного матеріалу. 

 
3. Розвиток інформаційних технологій 

 
Основним напрямком розвитку інформаційних технологій у звітному 

році було забезпечення ефективного використання комп’ютерного  

та серверного обладнання інформаційно-комунікаційної системи ГУС  
у Вінницькій області відповідно до вимог технічного захисту інформації, 

забезпечення безперебійного функціонування та системного 
адміністрування інтернет-вузла, системи електронної пошти, 

корпоративної мережі, комп’ютерного та комунікаційного обладнання.  
Ужито заходи з посилення кіберзахисту державних інформаційних 

ресурсів від знищення, пошкодження, блокування, витоку, 
несанкціонованого доступу, ураження вірусами тощо, зокрема, 

забезпечено антивірусний та антиспамовий захист в інформаційно-
комунікаційній системі ГУС у Вінницькій області, та на вебсайті ГУС  

у Вінницькій області. 
У 2022 році взято участь у навчанні з основ користування новими 

хмарними сервісами Microsoft Office 365, яке організував Держстат для 
працівників органів державної статистики. 

Згідно з планом розробки й експлуатації комплексів електронної 

обробки статистичної інформації (далі – КЕОІ) на 2022 рік забезпечено 
здійснення промислової експлуатації 78 КЕОІ, за допомогою яких 

реалізується технологічний процес оброблення даних статистичних 
спостережень. Взято участь у проведенні 3 дослідних експлуатацій 

програмного забезпечення (далі –ПЗ) КЕОІ: «Міжгалузева статистика» 
(Підприємництво) (форма № 1-підприємництво (річна)), «Вибіркове 

обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській 
місцевості - базове опитування (форма №01-СГН) (один раз на рік)) та 

«Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» (форма № 1-опт 
(квартальна)). 

Забезпечено супроводження, технічну підтримку й оновлення  
ПЗ КЕОІ, Інтегрованої системи статистичної інформації органів державної 
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статистики, в якій протягом звітного року проведено промислову 
експлуатацію 33 форм ДСС.  

Протягом звітного року своєчасно та в повному обсязі виконано 
роботи по передачі  статистичної інформації на державний рівень 

відповідно до графіку передачі звітності територіальними органами 

державної статистики.  
Забезпечено функціонування та розвиток системи електронної 

звітності в ГУС у Вінницькій області. Надано консультативну підтримку 
респондентам щодо роботи системи електронної звітності та ПЗ "Кабінет 

респондента".  
Для єдиного обліку господарських та фінансових операцій, 

забезпечено функціонування ПЗ Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи фінансово-господарської діяльності органів державної 

статистики. 
Виконано всі необхідні заходи щодо забезпечення належного 

функціонування системи електронного документообігу органів  
державної статистики (далі – СЕД ОДС) в ГУС у Вінницькій області          

на базі програмного комплексу електронного документообігу 
«Megapolis.DocNet». Забезпечено  інформаційну взаємодію з органами 

виконавчої влади та іншими державними установами через систему 

електронної взаємодії органів виконавчої влади. Станом на 01.01.2023  
до СЕД ОДС підключено 100% робочих місць співробітників ГУС  

у Вінницькій області. 
Протягом року організовано використання електронних довірчих 

послуг в ГУС у Вінницькій області відповідно до вимог чинного 
законодавства. Здійснено контроль за використанням підписувачами 

засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та зберіганням 
ними особистих ключів. 

 
II. ВЗАЄМОДІЯ З КОРИСТУВАЧАМИ ТА РЕСПОНДЕНТАМИ 

 
1. Взаємообмін інформаційними ресурсами 

 
Для проведення ДСС ГУС у Вінницькій області отримувало 

адміністративні дані за 2 угодами щодо взаємообміну інформаційними 

ресурсами між Держстатом, Вінницькою обласною військовою 
адміністрацією і ПАТ «Укрзалізниця».  

Упродовж 2022 року, для здійснення розрахунків статистичних 
показників та підготовки статистичних продуктів, ГУС у Вінницькій 

області отримувало інформацію від департаментів міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку, соціальної та молодіжної 

політики, охорони здоров’я та реабілітації, гуманітарної політики, 
управління у справах національностей та релігій, служби у справах дітей 

Вінницької обласної військової адміністрації, а також від Центрального 
міжрегіонального  управління Міністерства юстиції (м.Київ), Вінницької 

обласної прокуратури, Територіального управління Державної судової 
адміністрації України у Вінницькій області, Головного управління 
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Пенсійного фонду України у Вінницькій області, Вінницького обласного 
центру гідрометеорології.  

 
 

2.  Звітне навантаження 

 
Усього за 2022 рік ГУС у Вінницькій області отримано дані для 

проведення ДСС від 7,3 тис. респондентів. 
На виконання Програми розвитку державної статистики до          

2023 року, якою передбачено збільшення кількості респондентів, які 
подають звітність в електронному вигляді, упродовж 2022 року ГУС  

у Вінницькій області виконувало роботи з подальшого впровадження та 
розвитку системи електронної звітності, що дозволило спростити 

процедуру та підвищити оперативність подання респондентами 
статистичної та фінансової звітності. Зокрема, ГУС у Вінницькій області в 

умовах дії правового режиму воєнного стану та з урахуванням 
законодавчих обмежень забезпечено отримання за 2022 рік статистичної 

звітності в електронному вигляді від 6,7 тис. респондентів (91,8% від 
загальної кількості респондентів), від яких надійшло 105,3 тис.  

електронних звітів за 70 формами державних статистичних спостережень 

(без урахування фінансових звітів), що склало 96,7% від загальної 
кількості фактично поданих статистичних звітів.  

Також, у 2022 році респонденти Вінницької області мали 
змогу здійснювати подання фінансової  звітності  в  електронному вигляді 

за допомогою спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення 
"Єдине вікно подання електронної звітності", яке дозволяє респонденту 

одночасно звітувати до приймального шлюзу органів державної 
статистики та податкової служби. 

Держстат, згідно з Указом Президента України від 25.02.2022                            
№ 64/2022 "Про введення воєнного стану" та Закону України  

від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 

війни", призупинив роботи (у тому числі участь  ГУС у Вінницькій 
області) щодо проведення щорічної оцінки звітного навантаження на 

респондентів відповідно до Методики вимірювання звітного 

навантаження на респондентів, затвердженої наказом Держстату від 
14.05.2013 № 149, до припинення чи скасування воєнного стану або 

стану війни й отримання органами статистики повного масиву звітів від 
респондентів.  

 
3. ПЗ «Кабінет респондента» 

 
Одним із способів безоплатного подання електронної звітності  

є запроваджене  Держстатом ПЗ «Кабінет респондента», до якого 
протягом 2019-2022 років залучено 4603 респонденти, зокрема,  

у 2022 році  залучено 1024  респонденти області.  
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За допомогою ПЗ «Кабінет респондента» у 2022 році  
1606 респондентів області надали 6,4 тис. електронних статистичних 

звітів.  
Крім того, у 2022 році продовжено функціонування модуля 

«Введення звітів» Адміністративної частини ПЗ «Кабінет респондента»,  

за допомогою якого здійснювалось введення  звітів за  формами ДСС, які 
надійшли на паперових носіях. У 2022 році через Адміністративну 

частину ПЗ «Кабінет респондента» введено 5894 звіти  за формами ДСС. 
Упродовж 2022 року ГУС у Вінницькій області прийняло участь  

в апробації проєктів звітно-статистичної документації шляхом тестування 
звітів через ПЗ «Кабінет респондента». Апробація  проводилась  

за 18 формами, зокрема: №1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про 
витрати на утримання робочої сили», № 2-інновації (один раз на два 

роки) «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період  
2020-2022 років», №1-ІКТ (річна) «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на підприємстві у 2023 році», №2К-П 
(місячна) «Обстеження ділової активності промислового підприємства», 

№2К-СП (квартальна) «Обстеження ділової активності підприємства 
сфери послуг», Анкета №1-РСО (вд) (1 раз на рік) «Анкета обстеження 

економічної діяльності підприємства», №4-мтп (річна) «Звіт про 

використання та запаси палива», №4-мтп (місячна) «Звіт про 
використання та запаси палива», №9-зез (квартальна) «Звіт про  

експорт – імпорт послуг», за формами фінансової звітності (№1, 1-м та  
2-м, 1-мс та 2-мс, 2, 3, 3-н, 4, 5, 6). 

    
4. Взаємодія  з респондентами  

 
Налагодження та підтримка партнерських взаємовідносин  

з респондентами, як один з пріоритетних напрямів діяльності органів 
державної статистики, здійснюється на постійній основі шляхом реалізації 

Політики Держстату у сфері взаємодії з респондентами та 
постачальниками  адміністративних даних. 

З метою інформування респондентів на вебсайті ГУС у Вінницькій 
області функціонує рубрика «Респондентам», де розміщуються:  

 повідомлення «До уваги респондентів»: висвітлення змін  

у формах ДСС,  роз’яснення з актуальних  питань, публікуються 
матеріали інтернет-нарад; 

 альбом форм ДСС ; 
 сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» та чат-бот 

«Пошук за кодом ЄДРПОУ», який працює у безкоштовному месенджері 
«Telegram» для отримання довідки щодо переліку форм звітності,  

за якими респондента залучено до звітування;  
 посилання на безкоштовне програмне забезпечення «Кабінет 

респондента» для надання електронної звітності за формами ДСС; 
 інформація щодо подання статистичної та фінансової звітності  

в органи державної статистики: загальний табель (перелік) форм ДСС, 
календар подання форм ДСС та фінансової звітності, зміни у поданні 
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форм ДСС, способи надання форм ДСС,  контактні дані відповідальних 
осіб працівників ГУС у Вінницькій області, які надають консультативну 

допомогу з питань подання  статистичної та фінансової звітності.  
Також, на вебсайті ГУС у Вінницькій області наведено посилання  

на Держстат щодо звітної документації, щомісячно оновлюється 

інформація щодо термінів подання звітності. 
Для покращення взаємодії з респондентами, підвищення якості 

даних ДСС, отриманих від респондентів, ГУС у Вінницькій області  
у 2022 році: 

 дистанційно з використанням сервісу Zoom проведено  
3 наради з респондентами з питань запровадження нових/внесення змін 

до чинних ДСС і фінансової звітності: «Порядок складання та подання  
ф. №6-сільрада (річна) «Звіт про об'єкти погосподарського обліку  

за 2021 рік», «Щодо методологічних вимог та особливостей складання         
ф. № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами  

за 2021 рік», «Порядок складання та подання ф. № 50-сг (річна) «Звіт 
про основні економічні показники роботи сільськогосподарських 

підприємств за 2021 рік»; 
  підготовлено та оприлюднено матеріали 12 інтернет-нарад: 

«Про порядок заповнення звітності з відсутніми даними», «Про порядок 

подання даних по ф. № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)», 
«Про порядок подання даних по ф. № 2-ТП (повітря) (річна)»,  

«Про порядок подання даних по ф. № 2-підприємництво (річна)», 
«Про порядок подання даних ДСС по ф. №2-ОЗ ІНВ (річна)»,  

«Про порядок подання даних ДСС по ф. № 1-підприємництво (річна)», 
«Про порядок подання даних по ф. № 1-житлофонд (річна)»,  

«Про порядок подання даних ДСС по ф. № 3-борг (місячна)»,  
«Про порядок подання даних ДСС по ф. № 1-ПВ (місячна, квартальна)», 

«Про складання та подання  даних ДСС за ф. № 4-сг (річна)»,  
«Про подання даних ДСС за формами №29-сг (річна) за 2022 рік» та 

«Про подання даних державних статистичних спостережень за формами 
№24 (річна)»; 

 підготовлено 21 інструктивний лист з питань запровадження 
нових/внесення змін до чинних ДСС; 

 здійснено 2662 заходи з надання допомоги (консультативної 

підтримки) респондентам, яка надавалась в телефонному режимі, 
засобами телекомунікаційного зв’язку з використанням додатків для 

спілкування «Viber», «Telegram», а також  через чат ПЗ «Кабінет 
респондента»; 

 надіслано 3668 повідомлень (нагадувань, відповідей) 
респондентам про участь у ДСС (організаційного характеру); 

 підготовлено 517 оглядових листів за результатами проведення 
ДСС. 

Для спілкування з респондентами у 2022 році активно функціонує 
вайбер-спільнота «Вінницястат респондентам», де надаються 
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оголошення респондентам області та ведеться діалог з актуальних 
питань подання статистичної та фінансової звітності. 

З урахуванням законодавчих вимог, впроваджених на період дії 
правового режиму воєнного стану респонденти протягом  2022 року мали 

змогу подавати статистичну та фінансову звітність до ГУС у Вінницькій 

області: 
 в електронному вигляді за допомогою відповідних сервісів для 

подання електронної звітності; 
  засобами телефонного зв’язку, у вигляді сканкопій звітів, 

направлених на електронну пошту, фотокопій звітів на месенджери Vіber, 
Тelegram з обов’язковим офіційним підтвердженням після відміни 

воєнного стану або стану війни. 
 

5. Відкритість і доступність статистичної інформації 
 

Офіційний вебсайт ГУС у Вінницькій області 
(http://www.vn.ukrstat.gov.ua) є основним джерелом поширення 

статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та 
екологічної ситуації в регіоні.  

На цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі розміщуються 

статистичні продукти, які готуються відповідно до плану державних 
статистичних спостережень.  

Упродовж 2022 року зафіксовано 136344 відвідувань (хітів) сайту. 
У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України 

за підтримки білорусі підготовка та оприлюднення статистичної 
інформації за звітні періоди 2022 року було призупинено,  

за виключенням індексу споживчих цін (ІСЦ), окремої інформації  
за 2021 рік і попередні періоди, а також за січень–лютий 2022 року, 

відповідно до термінів для подання статистичної та фінансової звітності, 
встановлених Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 
війни», про що користувачі проінформовані відповідними 

повідомленнями на головній сторінці та у розділі «Користувачам»  
на офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області.  

Упродовж 2022 року у розділі вебсайту «Експрес-випуски» 

оприлюднено 40 матеріалів, у розділі «Статистична інформація» – 232. 
Для зручності та обізнаності користувачів щодо тематики та 

термінів випуску статистичних продуктів на вебсайті представлено річний 
календар оновлення матеріалів вебсайту та на головній сторінці – 

щомісячний календар оприлюднення інформації.  
З метою подання великого обсягу різної інформації в 

організованому і зручному для сприйняття вигляді статистичні дані 
представлялись у вигляді інформаційної графіки. Протягом звітного року 

у рубриці «Інфографіка» оприлюднено 16 матеріалів за такими 
напрямами, як публікації, тематична інфографіка та статистика до 

святкових дат.  

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
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У 2022 році ГУС у Вінницькій області здійснювало інформаційно-
публікаційну діяльність з урахуванням вимог до поширення інформації 

під час дії правового режиму воєнного стану. Для інформування 
територіальних органів державної влади та місцевого самоврядування, 

громадськості щодо стану, змін та тенденцій в економіці та соціальній 

сфері регіону було підготовлено 13 статистичних збірників, у тому числі 
статистичний щорічник Вінниччини, 60 статистичних бюлетенів,  

7 доповідей, 12 буклетів.  
 Результати ДСС використовувались також для інформаційного 

забезпечення моніторингу обласних та державних програм (стратегій, 
планів дій), зокрема: 

– Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області 
на 2022 рік; 

– Регіональної програми розвитку малого та середнього 
підприємництва Вінницької області на 2021–2027 роки; 

– Обласної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання 
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок 

та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2026 року; 
– Регіонального Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб  

з інвалідністю на період до 2025 року. 

На запити користувачів фахівцями ГУС у Вінницькій області 
впродовж 2022 року підготовлено 593 відповіді щодо отримання 

статистичної інформації, з них для інформаційного забезпечення 
діяльності органів державної влади області, місцевого самоврядування та 

територіальних громад – 504 та 10 роз'яснень стосовно статистичної 
методології та проведення державних статистичних спостережень. 

Крім того, надано 147 відповідей на запити користувачів на платній 
основі відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 

2000 року № 1659 (зі змінами) «Про затвердження положення про 
проведення статистичних спостережень та надання органами державної 

статистики послуг на платній основі». 
 

6. Доступ до публічної інформації 
 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної 

інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» протягом 2022 року ГУС у Вінницькій області було 

опрацьовано та надано відповіді на 52 запити. Запити надходили від 
юридичних осіб (32), від фізичних осіб (17), від громадських організацій 

(2) та засобів масової інформації (1). На всі запити відповіді надані  
у визначений чинним законодавством термін.  

Крім того, за результатами діяльності з цього питання щомісячно 
складався звіт та розміщувався на вебсайті у розділі  

«Для громадськості». 
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7. Проведення анкетних опитувань користувачів 
 

З метою визначення та задоволення потреб користувачів  
у статистичних даних ГУС у Вінницькій області спільно з Держстатом було 

проведено 10 анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, 

зокрема зі статистики доходів та умов життя, ринку праці, населення та 
міграції, соціального захисту, діяльності підприємств, сільського, лісового 

та рибного господарства, промисловості, науки, технологій та інновацій, 
цін. Також було проведено самостійно анкетне опитування щодо 

задоволення інформаційних потреб та якості статистичної інформації, 
наданої користувачам відповідно до Закону "Про доступ до публічної 

інформації".  
Результати анкетних опитувань були  розміщені на офіційних 

вебсайтах Держстату та ГУС у Вінницькій області (розділ «Анкетні 
опитування»). 

 
8. Комунікаційні заходи 

 
Для покращення обізнаності користувачів з методологічними 

особливостями проведення ДСС, формуванням та використанням 

статистичних показників, надання роз’яснень щодо принципів та способів 
поширення статистичних продуктів, популяризації статистики впродовж 

2022 року для користувачів статистичної інформації проведено 9 заходів 
(семінари, круглі столи тощо), з них 1 – за участю засобів масової 

інформації.   
В заходах брали участь представники органів державної влади та 

навчальних закладів. 
 

Співпраця зі ЗМІ:  

проводилась робота з висвітлення результатів проведених ДСС  

у засобах масової інформації (далі – ЗМІ). Впродовж 2022 року були 
направлені в редакції друкованих та інтернет-видань, а також розміщені 

у розділі вебсайту «Інформація для ЗМІ» повідомлення «Про соціально-
економічне становище Вінницької області» (3) та міста Вінниці (3),        

77 пресвипусків з окремих актуальних питань соціально-економічного 

розвитку області та м. Вінниці та 26 коротких щотижневих оглядів 
соціально-економічного розвитку регіону «Вінниччина в цифрах  

за тиждень». 
 

9. Звернення громадян 
 

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України  
„Про звернення громадян” та на  виконання Указу Президента України 

від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування” ГУС у Вінницькій області проводилась робота щодо 
розгляду звернень громадян та вирішувались порушені громадянами 

питання. 
        За 2022 рік в ГУС у Вінницькій області зареєстровано 63 звернення 

від громадян, з них: отримані поштою та засобами електронного  

зв’язку – 61 заява, на особистому прийомі розглянуто – 2 звернення.  
        Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувалися: 

надання статистичної інформації – 7 (17,6%),   праця і заробітна плата – 
23 (41,2%),  кадрові питання – 28 (35,3%), діяльність підприємств та 

установ – 5 (5,9%).  
         За результатами розгляду питань, всі звернення були вирішені 

позитивно, у відповідності до визначених законодавством термінів. 
Повторних звернень від громадян не надходило.  

         Із метою додержання виконання контрольних термінів документів  
у звітному періоді відділом моніторингу статистичної діяльності та 

документального забезпечення здійснювався постійний контроль та 
проводилась роз’яcнювальна робота щодо своєчасного та правильного 

оформлення відповідей на звернення громадян. 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня         

2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня 

організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» 
в ГУС у Вінницькій області забезпечена робота телефонної «гарячої 

лінії». 
 Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян  розміщена 

на інформаційному стенді та вебсайті ГУС у Вінницькій області. 
 

IІІ. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 

1. Кадровий склад державних службовців та освітній рівень 
персоналу 

 
1. Штатна чисельність. 

На 01 січня 2023 року в ГУС у Вінницькій області працювало 150 осіб 
при штаті 147 посад. 

Статус державних службовців мали 105 осіб, або 70% від облікової 

чисельності працівників ГУС у Вінницькій області, з яких 32 особи 
займали посади керівників та 73 – спеціалістів, що складає відповідно 

30,5% і 69,5% від загальної кількості державних службовців. 
У звітному періоді прийнято на роботу 4 нових працівники. З них                                           

3 працівники, які виконують функції з обслуговування та 1 робітник. 
У ГУС у Вінницькій області протягом звітного періоду було звільнено 

всього 54 працівники, з яких 29 державних службовців. При цьому                       
19 державних службовців звільнені за власним бажанням або за угодою 

сторін, із яких 13 державних службовців вибули у зв’язку з виходом на 
пенсію. З причини скорочення чисельності працівників ГУС у Вінницькій 

області звільнено 14 працівників, з яких 9 державних службовців.  
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Коефіцієнт плинності кадрів в цілому по ГУС у Вінницькій області  
у 2022 році збільшився на 1,6 відсоткових пункти у порівнянні з минулим 

роком та становив 8,6%. Що стосується державних службовців,  
то коефіцієнт плинності кадрів у порівнянні з 2021 роком збільшився  

на 2,1 відсоткового пункту і становив 5,0%. У категорії керівників 

плинності кадрів не було. 
          Питома вага жінок, які працюють на посадах державної служби  

у ГУС у Вінницькій області, порівняно з 2021 роком  збільшилась на  
0,7 відсоткового пункту, і становить 96,2% їх загальної кількості. Тобто, 

на державній службі працює лише 3,8% чоловіків. Посади керівників 
зайняті жінками на 90,6%,  а  спеціалістів  – на 97,2%. 

Стосовно розподілу держслужбовців за стажем роботи в системі, то 
1,0% працюють у ГУС у Вінницькій області до 5 років, 1,0% – від  

5 до 10 років і 98,0% – понад 10 років. З них 84,4% керівників та 57,5% 
спеціалістів працюють понад 20 років. 

Що стосується вікового складу держслужбовців, то 3,8% із них 
мають вік до 35 років, 30,5% – від 36 до 45 років, 36,2% – від 46 до  

55 років, 28,6% – від 56 до 60 років. Також, у системі працює 1 особа  
(0,9% їх загальної кількості), яка досягла віку, що дає право  

на призначення пенсії. 

Щодо освітнього рівня персоналу, то вищу освіту ступеня магістра 
(спеціаліста) має 131 особа, або 97,8% загальної кількості державних 

службовців, що на рівні з даними на 01 січня 2021 року. Вищу освіту 
ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають 2 державних 

службовці, або 1,5% (проти 1,4% на попередню звітну дату). 
 

2. Оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» 

(98 осіб):  
«відмінно» отримали 64 державних службовців (65,3% із загального 

числа оцінених);  
«позитивно» – 34 державних службовців (34,7%). 

 
3. Підвищення рівня професійної компетентності працівників ГУС  

у Вінницькій області:  

 15 працівників підвищили кваліфікацію за професійними 
(сертифікатними) програмами в закладах системи професійного 

навчання державних службовців, Національній академії статистики, 
обліку та аудиту;  

 96 працівників підвищили кваліфікацію за загальними 
короткостроковими програмами;  

 79 працівників підвищили кваліфікацію шляхом самоосвіти серед 
інших видів професійного навчання на освітніх е-платформах  ЕДЕРА, 

Prometheus, СRDFGLOBAL та Дія з різних питань, у тому числі цифрової 
грамотності. 
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ІV. ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
1. Результати фінансової діяльності, управління об’єктами 

державної власності 

 
Управління фінансами 

 
Видатки державного бюджету у 2022 році для ГУС у Вінницькій 

області (з урахуванням змін) були затверджені в обсягах  
35 604,9 тис.грн (34 988,0 тис.грн за загальним фондом та 616,9 тис.грн 

за спеціальним фондом). 
Касові видатки становили 35 108,7 тис.грн, з них видатки 

загального фонду – 34 779,8 тис.грн, спеціального – 328,9 тис.грн, з них 
за бюджетною програмою: 

КПКВК 0414010 «Керівництво та управління у сфері статистики» –
34 845,3 тис.грн, з яких видатки загального фонду бюджету –  

34 516,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 328,9 тис. гривень. 
Співвідношення касових видатків у 2022 році за бюджетною 

програмою: 

1)  загальний фонд: 
 оплата праці та нарахування на неї – 32 669,7 тис.грн (94,6%); 

   оплата енергоносіїв – 1 791,4 тис.грн (5,2%); 
 утримання установи – 55,3 тис.грн (0,2%). 

 
2) спеціальний фонд: 

 касові видатки за рахунок надходження коштів від плати  
за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством – 97,9 тис.грн (29,8%); 
 касові видатки за рахунок надходжень коштів від плати  

за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно  
до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" –  

231,0 тис.грн (70,2%). 
В умовах обмежених бюджетних видатків ГУС у Вінницькій області 

проводився моніторинг використання фінансових ресурсів та управління 

ними, за результатами якого були внесені зміни до кошторису установи, 
що дозволило забезпечити розрахунки в повному обсязі за спожиті 

енергоносії та комунальні послуги. 
Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним фондом  

за видатками станом на 01.01.2023 відсутня. Дебіторська заборгованість  
за спеціальним фондом станом на 01.01.2023 відсутня. Кредиторська 

заборгованість по спеціальному фонду за видатками на 01.01.2023 
становить 1,3 тис.грн, яка виникла у листопаді 2022 року в результаті 

непроведення платежів органом казначейства на виконання Постанови 
Кабміну від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі  
в умовах воєнного стану». Дана заборгованість погашена 25.01.2023. 
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Станом на 01.01.2023 на балансі ГУС у Вінницькій області перебуває 
2 об’єкти нерухомого майна загальною площею 4552,2 м2 

(адміністративні приміщення) та 2 земельні ділянки загальною  
площею 2556 м2. 

 

Утримання майна 
 

З метою ефективного використання державного майна, яке 
перебуває на балансі ГУС у Вінницькій області, протягом 2022 року 

згідно узгоджених пропозицій Держстату, інших органів, уповноважених 
управляти державним майном, було передано 2 об’єкти нерухомого 

майна: адміністративну будівлю та земельну ділянку у м. Бершадь до 
сфери управління інших органів.  

Крім того, станом на 01.01.2023 передано в оренду 606,96 м2 площ 
адміністративних будівель у відповідності до 13 укладених договорів 

оренди. 
Виконано план закупівель товарів та послуг на 2022 рік. 

Виконано заходи з підготовки систем адмінбудівель ГУС у Вінницькій 
області до опалювального сезону 2022–2023 та запуск опалення  

й постачання гарячої води. 

 
2. Запобігання та виявлення корупції 

 
ГУС у Вінницькій області, на виконання Закону України  

«Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань 
запобігання і протидії корупції, Плану заходів запобігання та виявлення 

корупції на 2022 рік, в межах компетенції забезпечує виконання 
Антикорупційної програми Держстату на 2021–2023 роки (погоджена 

Рішенням Національного агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 
від 26.06.2021 № 342/21), розробку та вжиття заходів, які є необхідними 

та обґрунтованими для запобігання та виявлення проявів корупції  
та послаблення негативного впливу корупційних ризиків в діяльності 

установи в умовах воєнного стану.  
Протягом 2022 року проводилась методично-роз’яснювальна робота 

серед державних службовців структурних підрозділів ГУС у Вінницькій 

області з питань реалізації вимог антикорупційного законодавства, 
зокрема, значну увагу було приділено вивченню Роз’яснень щодо 

застосування окремих положень Закону України «Про запобігання 
корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного 

стану.  
За 2022 рік було проведено проведено 18 навчань, занять, тренінгів, 

тощо з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень, 

вимог та заборон, встановлених Законом України «Про запобігання 

корупції», змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень  

і методичних рекомендацій НАЗК в умовах воєнного стану. Забезпечено 

надання консультативної допомоги щодо дотримання норм 
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антикорупційного законодавства, всього надано 163 консультації 

працівникам установи. 

Питання щодо дотримання вимог законодавства з питань 

запобігання корупції регулярно виносились на розгляд колегії ГУС  

у Вінницькій області та постійно знаходились під контролем керівництва. 

Проводились підготовчі заходи щодо забезпечення подання 

декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави. 

 З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства  

та протидії корупції в частині фінансового контролю,  беручи до уваги 

Указ Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», керуючись роз’ясненнями НАЗК, 

щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного 

стану, було розроблено заходи та графіки подання Е_Декларацій  

за 2021 рік працівників ГУС у Вінницькій області. Станом  на 31.05.2022 

року  у ГУС у Вінницькій області забезпечено 100% подання електронних 

декларацій суб’єктами декларування – державними службовцями  

та посадовими особами ГУС у Вінницькій області (139 осіб). 

На офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій області, у розділі сайту 

«Запобігання проявам корупції» створено розділ «Повідомити про факт 

корупції», на якому розміщена інформація про посадових осіб, яких 

можна повідомити про факти вчинення корупційних або пов’язаних  

за корупцією правопорушень. 

В ГУС у Вінницькій області постійно діє пряма телефонна лінія для 

можливості отримання від громадян, підприємств, установ та організацій 

інформацію про корупційні правопорушення та правопорушення, 

пов’язані з корупцією, вчинені посадовими особами установи. 

         З метою визначення  внутрішніх процедур і механізмів прийняття та 

розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних за 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України  

«Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі 

повідомлення та забезпечення виконання антикорупційного 

законодавства в частині співпраці з особами, які надають допомогу  

в запобіганні і протидії корупції в ГУС у Вінницькій області, розроблено  

та затверджено «Порядок організації роботи з повідомленнями  

про корупцію, внесеними викривачами» та «Методичні рекомендації 

щодо організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними 

викривачами».    

На виконання наказу Держстату від 17 грудня 2019 року № 402 

«Про затвердження Політики керування ризиками органів державної 

статистики» у ГУС у Вінницькій області була проведена робота щодо   

ідентифікації, оцінки ризиків, наявних у діяльності установи, визначення 

способів реагування на них, розроблено та забезпечено виконання плану 

заходів з їх усунення або зменшення впливу ризиків на діяльність ГУС  

у Вінницькій області. За результатами оцінки корупційних ризиків  

http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/nakaz/227_2018/mr_pov_kor_vv.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/nakaz/227_2018/mr_pov_kor_vv.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/zpk/nakaz/227_2018/mr_pov_kor_vv.pdf
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у діяльності ГУС у  Вінницькій області підготовлено «Звіт за результатами 

оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики 

у Вінницькій області за 2022 рік».   

За звітний період корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією, скоєних працівниками ГУС у Вінницькій області, 

не виявлено. 

 


