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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), яке 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, Положенням про Головне управління 

статистики у Вінницькій області, Планом державних статистичних 
спостережень та Технологічною програмою державних статистичних 

спостережень. 
До складу ГУС у Вінницькій області у 2021 році входили структурні 

підрозділи, які утримувалися за рахунок загального фонду державного 

бюджету: керівництво (начальник ГУС у Вінницькій області, перший 
заступник начальника та заступник начальника) і структурні підрозділи     

(7 управлінь, 6 відділів, головні спеціалісти з питань режимно-секретної  
роботи, з питань запобігання та виявлення корупції та 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, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.02.2019 № 222 та відповідно до Плану державних 
статистичних спостережень на 2021 рік, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року №1258-р,  

(далі – План) упродовж 2021 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 
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подальшому розвитку співробітництва виробників статистичної 
інформації; 

 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 2021 рік, було проведено 59 державних статистичних спостережень   

(далі – ДСС), за якими збирались та опрацьовувались дані  
за 99 формами статистичної, фінансової звітності і анкетами для 

проведення спеціально організованих статистичних спостережень.  

Усього у 2021 році ГУС у Вінницькій області зібрано та опрацьовано 
383,1 тис. первинних звітів, включаючи адміністративні дані, з них:    

43% – статистичні та фінансові звіти, 43% – актові записи цивільного 
стану та відомості реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання,     

13% – анкети вибіркових обстежень населення (домогосподарств), 1% – 
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 2021 році до Держстату було надано             

18 пропозицій та зауважень з удосконалення 11 державних статистичних 
спостережень (зі статистики діяльності підприємств,  капітальних 

інвестицій, використання та запасів палива і постачання та використання 

енергії, сільського господарства, промисловості, будівництва, внутрішньої 
торгівлі, транспорту, зовнішньої торгівлі товарами та послугами).  

З метою запровадження сучасних технологій і нових джерел 
інформації, ГУС у Вінницькій області взяло участь у заходах, які 

проводились Держстатом спільно з Інститутом космічних досліджень 
Національної академії наук України та Державним космічним агентством, 

щодо можливості використання супутникових даних для визначення 
розмірів і структури сільськогосподарських угідь, посівних площ 

сільськогосподарських культур у межах проведення ДСС «Площі, валові  
збори та врожайність сільсько-господарських культур». 
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Відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань та інформаційними системами Держстату 
щоденно здійснювалась актуалізація адміністративної складової 

Статистичного реєстру підприємств – Єдиного державного реєстру 

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

Станом на 1 січня 2022 року в ЄДРПОУ по Вінницькій області 
налічувалось  33012 юридичних осіб. Протягом  2021 року взято на облік  

1761 юридичну особу та знято з обліку 449 юридичних осіб. 
Водночас, упродовж 2021 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.  
У 2021 році ГУС у Вінницькій області забезпечено використання   

в діяльності розробленого Міністерством розвитку громад та територій  
Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій 

територіальних громад, який відповідає новому адміністративно-
територіальному устрою в Україні.  

 

2. Всеукраїнський перепис населення 
 

На виконання Закону України «Про Всеукраїнський перепис 
населення» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2020 року №1542-р «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського 
перепису населення» упродовж звітного року реалізовано комплекс 

заходів з метою належної підготовки до проведення Всеукраїнського 
перепису населення (далі – ВПН), зокрема: 

 взято участь у обговоренні проєктів нормативно-правових актів 
Кабінету Міністрів України з питань підготовки та проведення ВПН, 

концепту "Друзі перепису", який розроблявся Держстатом.                      
За результатами розгляду даних проєктів надано відповідні пропозиції;  

 актуалізовано картографічний матеріал, виготовлений для 
забезпечення проведення ВПН, а саме: перевірено відповідність меж 

новостворених 6 районів та 63 територіальних громад, населених 

пунктів, повноту та коректність адресних даних по 69 міських і великих 
сільських населених пунктах області; опрацьовано інформацію щодо 

наявних садівничих товариств, дрібних поселень і окремо розташованих 
будинків; подано заявки для нанесення необхідних коригувань  

на електронних цифрових картах; 
 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; 

 отримано дані щодо стану формування та ведення реєстрів 
територіальних громад;  
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 сформовано перелік контактних осіб, відповідальних  
за підготовку до проведення ВПН на рівні органів виконавчої влади  

та місцевого самоврядування;  
 прийнято участь у пілотному тестуванні Програмно-апаратного 

комплексу Всеукраїнського перепису населення щодо можливості 

ідентифікації респондента за допомогою номера телефону мобільного 
оператора під час проведення інтернет-раунду; 

 отримано інформацію щодо покриття населених пунктів області 
мережею операторів мобільного зв'язку. 

 
3. Розвиток інформаційних технологій 

 
Основним напрямком розвитку інформаційних технологій у звітному 

році було забезпечення ефективного використання комп’ютерного  
та серверного обладнання інформаційно-телекомунікаційної системи  

ГУС у Вінницькій області відповідно до вимог технічного захисту 
інформації, зокрема, забезпечення захисту власних компонентів  

та інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу, реагування  
на кіберзагрози, ураження вірусами тощо.  

Здійснено заходи із забезпечення безперебійного функціонування та 

системного адміністрування інтернет-вузла, системи електронної пошти, 
корпоративної мережі, комп’ютерного та телекомунікаційного 

обладнання, телефонної мережі.  
Забезпечено програмно-технічний супровід програмного 

забезпечення комплексів електронної обробки статистичної інформації 
(далі – КЕОІ), за допомогою якого реалізується технологічний процес 

оброблення даних статистичних спостережень. Згідно з планом розробки 
й експлуатації КЕОІ на 2021 рік здійснено експлуатацію 78 КЕОІ  

та проведено дві дослідні експлуатації програмного забезпечення  
КЕОІ – «Міжгалузева статистика» (Підприємництво) та «Розрахунок 

чисельності населення і його статево-вікової структури».  
Своєчасно та в повному обсязі виконано передачу статистичної 

інформації на державний рівень відповідно до  графіку передач.  
Також, забезпечено функціонування Інтегрованої системи 

статистичної інформації органів державної статистики, в якій протягом 

звітного року проведено промислову експлуатацію 32 форм державних 
статистичних спостережень. 

Для єдиного обліку господарських та фінансових операцій, 
забезпечено функціонування програмного забезпечення 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». Здійснено інтеграцію СЕД ОДС ГУС у Вінницькій 
області з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади. 
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Станом на 01.01.2022 до системи електронного документообігу органів 
державної статистики підключено 78,5% робочих місць від їх загальної 

кількості. 
Організовано використання кваліфікованих електронних довірчих 

послуг працівниками ГУС у Вінницькій області відповідно до вимог 

чинного законодавства. 
 

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 та Вінницькою обласною державною 

адміністрацією і ПАТ «Укрзалізниця».  
Впродовж 2021 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; гуманітарної політики Вінницької обласної державної 
адміністрації, а також від Головного територіального управління юстиції  

у Вінницькій області, Вінницької обласної прокуратури, Територіального 
управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області, 

Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, 
Вінницького обласного центру зайнятості, Вінницького обласного центру 

гідрометеорології.  
 

2.  Звітне навантаження 
 

Усього за 2021 рік ГУС у Вінницькій області отримано  

від 8,7 тис. респондентів та опрацьовано 162,8 тис. первинних 
статистичних та фінансових звітів.  

На виконання Програми розвитку державної статистики  
до 2023 року, якою передбачено збільшення кількості респондентів,  

які подають звітність в електронному вигляді, упродовж 2021 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 
забезпечено отримання за 2021 рік статистичної звітності в електронному 

вигляді від 6,9 тис. респондентів (80% від загальної кількості 
респондентів),  від яких  надійшло  118,1  тис.  електронних  звітів  

за 70 формами державних статистичних спостережень (без урахування 
фінансових звітів), що склало 93,1% від загальної кількості фактично 

поданих статистичних звітів.  
Також, у 2021 році респонденти Вінницької області мали 

змогу здійснювати подання фінансової  звітності  в  електронному вигляді 
за допомогою спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення 
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"Єдине вікно подання електронної звітності", яке дозволяє респонденту 
одночасно звітувати до приймального шлюзу органів державної 
статистики та Головного управління Державної фіскальної служби  
у Вінницькій області. 

З метою отримання інформації, необхідної для макроекономічних 
розрахунків та аналізу рівня життя населення, комплексної оцінки стану 
ринку праці та розрахунків основних показників у галузі сільського 
господарства, ГУС у Вінницькій області проводились вибіркові 
обстеження населення (домогосподарств): обстеження умов життя 
домогосподарств, обстеження робочої сили та обстеження 
сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості,  
а також модульні обстеження щодо самооцінки  доходів  
домогосподарства, доступу  домогосподарств  до інформаційно-
комунікаційних технологій, наявність у домогосподарствах товарів 
тривалого користування, стану здоров’я членів домогосподарства, 
доступу домогосподарства до окремих товарів та послуг. Крім того,  
у 2021 році вперше проводилося опитування членів домогосподарств 
щодо трудової діяльності волонтерів, як модуля до обстеження робочої 
сили. 

У 2021 році опрацьовано 49 тис. запитальників та анкет  
за результатами  проведення  спеціальноорганізованих вибіркових  
та модульних обстежень населення (домогосподарств). Збір первинної 
інформації здійснювався шляхом відвідування біля 4 тисяч 
домогосподарств області. Обсяг вибірки для проведення обстежень  
з питань умов життя домогосподарств становить 454 домогосподарства, 
обстеження робочої сили – 1872, щодо сільськогосподарської діяльності 
населення в сільській місцевості – 1400. 

З метою вивчення цінової ситуації на споживчому ринку області 
працівниками ГУС у Вінницькій області проводилося спостереження  
за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) відповідно  
до споживчого набору, який включає 328 найменувань товарів (послуг) –
представників, для подальших розрахунків індексів споживчих цін  
на державному рівні. Усього у 2021 році опрацьовано 3,9 тис. бланків 
реєстрації цін на споживчі товари (послуги). Крім того, здійснювався 
щоденний моніторинг цін на соціальнозначущі товари (перелік, 
визначений Міністерством економіки України спільно з Міністерствами 
охорони здоров`я та соціальної політики України, включає 30 позицій  
на окремі продукти харчування, лікарські засоби та вироби медичного 
призначення, бензин, дизельне пальне і газ скраплений для 
автомобілів). 

Для можливого зменшення звітного навантаження на респондентів, 
відповідно  до  Методики  здійснення  моніторингу  участі респондентів  
у  державних  статистичних  спостереженнях, затвердженої наказом 
Держстату від 14.05.2013 №149, ГУС у Вінницькій області у 2021 році 
прийняло участь у анкетному опитуванні щодо оцінки звітного 
навантаження на респондентів, яке проводилось за 28 формами ДСС.  
В анкетному опитуванні прийняв участь 241 респондент. Результати 
проведеного опитування надіслані в Держстат.  
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3. ПЗ «Кабінет респондента» 

 
Удосконалення системи електронної звітності органів державної 

статистики дозволяє збільшувати кількість респондентів, які подають 

звітність в електронному вигляді.  Впроваджений Держстатом сервіс для 
електронного звітування «Кабінет респондента» в промислову 

експлуатацію надає можливість респондентам безоплатно звітувати  
в онлайн-режимі до органів державної статистики.  

У 2021 році респондентами області активно використовувався 
розроблений Держстатом сервіс електронного звітування  

«Кабінет респондента», за допомогою якого респонденти безоплатно 
звітували в онлайн-режимі до органів державної статистики. 

За допомогою програмного забезпечення «Кабінет респондента»  
у 2021 році 1443 респондентів області надали 6,3 тис. електронних 

статистичних звітів.  
У 2021 році забезпечено функціонування модуля «Введення звітів» 

Адміністративної частини програмного забезпечення 
«Кабінет респондента», який надає можливість введення звітів  

за  формами ДСС, які надійшли від респондентів до органів державної 

статистики на паперових носіях. 
Впродовж 2021 року ГУС у Вінницькій області прийняло участь  

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

проводилась по 7 формах за участю 29 підприємств, зокрема:                  
№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, 

пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» – 4;     
№1-інновація (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної 

діяльності промислового підприємства» – 4; №1-підприємництво (річна) 
«Структурне обстеження підприємства» – 6; Анкета №1-РСО (актив)       

(1 раз на рік) «Анкета обстеження стану економічної активності 
підприємства» – 3; Анкета №1-РСО (вд) (1 раз на рік)  

«Анкета обстеження економічної діяльності підприємства» – 3;  
№1-ЗЕЗ (буд) (річна) «Розширений звіт про експорт-імпорт послуг  

з будівництва» – 3 та №1-термінова (місячна) «Звіт про короткотермінові 

показники діяльності підприємства» – 6 підприємств. 
З метою підготовки форм державних статистичних спостережень до 

приймання їх в електронному вигляді, ГУС у Вінницькій області провело 
тестування шаблонів трьох форм електронної звітності: №11-мтп (річна) 

«Звіт про постачання та використання енергії», №1-ПВ (квартальна) 
«Звіт із праці», №1-ціни (житло) (квартальна) «Звіт про ціни на ринку 

житла». 
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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 України у сфері взаємодії з респондентами  
та постачальниками адміністративних даних. 

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

 оголошення для респондентів; 
 календар подання форм ДСС та фінансової звітності; 

 сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» та чат-бот 
«Пошук за кодом ЄДРПОУ», який працює в 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; 

 наводиться інформація щодо способів подання статистичної  
та фінансової звітності  в органи державної статистики; зазначено 

контактні дані відповідальних осіб працівників ГУС у Вінницькій області, 

які надають консультативну допомогу з питань складання даних форм 
ДСС та подання їх в електронному вигляді, а також наведено перелік 

типових помилок, які найчастіше зустрічаються  при складанні звітності.  
Також, на вебсайті ГУС у Вінницькій області наведено посилання  

на Держстат щодо звітної документації: розміщено бланки форм ДСС  
та роз’яснення щодо показників форм у розділі «Альбом форм державних 

статистичних спостережень», зміни у поданні форм ДСС до органів 
державної статистики, а також розміщено відеоінструкції щодо 

заповнення статистичної звітності. 
Для зміцнення партнерських взаємовідносин та зворотного зв’язку  

з респондентами, забезпечення достовірності первинних статистичних 
даних, отриманих від респондентів під час проведення ДСС,  

ГУС у Вінницькій області у 2021 році: 
 проведено 3 наради з респондентами з питань запровадження 

нових/внесення змін до чинних ДСС і фінансової звітності (зі статистики 

праці, структурної статистики, зі статистики капітальних інвестицій  
та основних засобів); 

 підготовлено 23 інструктивних листа з питань запровадження 
нових/внесення змін до чинних ДСС; 

 здійснено 2571 захід з надання допомоги (консультативної 
підтримки) респондентам, яка надавалась в телефонному режимі, 

засобами телекомунікаційного зв’язку з використанням додатків для 
спілкування «Viber», «WhatsApp», «Telegram»; 

 надіслано 3407 повідомлень (нагадувань, відповідей) 
респондентам про участь у ДСС (організаційного характеру); 

 підготовлено 2674 оглядових листа за результатами проведення 
ДСС; 
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 проведено 1 анкетне опитування респондентів ДСС щодо 
зручності подання звітності в електронному вигляді через безкоштовний 

сервіс «Кабінет респондента», в якому взяли участь 57 респондентів.  
Для спілкування з респондентами у 2021 році активно функціонує 

вайбер-спільнота «Вінницястат респондентам», де надаються 

оголошення респондентам та ведеться діалог з респондентами області  
з актуальних питань подання статистичної та фінансової звітності. 

У зв’язку із запровадженням карантину відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», респонденти протягом        

2021 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 
карантину. 

 

5. Відкритість і доступність статистичної інформації 
 

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

інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної 
ситуації в регіоні. Протягом 2021 року зафіксовано 24,4 тис. відвідувань 

(хітів) сайту. 
На цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі розміщуються 

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

На головній сторінці вебсайту щомісячно розміщується анонс 
оприлюднення інформації, а також річний Календар оновлення 

матеріалів вебсайту та Каталог статистичних публікацій, що дає змогу 
поінформувати користувачів щодо статистичних продуктів, які готуються 

та поширюються ГУС у Вінницькій області, тематики і термінів  

їх оприлюднення.  
Впродовж 2021 року у розділі «Експрес-випуски» оприлюднено        

196 матеріалів, у розділі «Статистична інформація» – 668, у розділі  
«Публікації» щомісячно розміщувався статистичний бюлетень 

«Соціально-економічне становище Вінницької області». 
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 36 матеріалів за такими напрямками, як 
публікації, тематична інфографіка та до святкових дат. Важливе місце 

серед них займає інфографіка «Вінниччина за роки незалежності», яка 
присвячена 30-й річниці незалежності України та щомісячний бюлетень 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
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«Соціально-економічні показники Вінницької області», який містить 
оперативну статистичну інформацію з основних питань соціального  

та економічного становища області. 
Впродовж 2021 року ГУС у Вінницькій області здійснювало активну 

інформаційно-публікаційну діяльність. Для інформування громадськості 
щодо стану, змін та тенденцій в економіці та соціальній сфері регіону 
було підготовлено 23 статистичних збірники, 156 статистичних 
бюлетенів, 36 доповідей, 31 буклет.  

У 2021 році започатковано оформлення статистичних публікацій  
з використанням елементів брендбуку органів державної статистики, що 
сприяє забезпеченню впізнаваності статистичних продуктів  
ГУС у Вінницькій області, їх просуванню та популяризації. 

 Крім того, результати державних статистичних спостережень 
використовувались для інформаційного забезпечення моніторингу 
обласних та державних програм, зокрема: 

 Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області 
на 2021 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  
і чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року; 

 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. 

ГУС у Вінницькій області плідно співпрацює з Вінницькою обласною 
державною адміністрацією та її структурними підрозділами, Вінницькою 
обласною Радою та її депутатським корпусом, Вінницькою міською 
об’єднаною територіальною громадою, міськими та районними радами, 
райдержадміністраціями Вінницької області. 

Впродовж 2021 року ГУС у Вінницькій області, з метою 
інформаційного забезпечення органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування Вінницької області та на виконання  рішень Вінницької 
обласної Ради від 24 грудня 2020 року №18 «Про Програму економічного  
і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік» та Вінницької 
міської ради від  24 грудня 2020 року №51 «Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік та затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік»,  за результатами проведення 
додаткових статистичних робіт, не передбачених Планом, підготовлено 
та надано: 

 структурним підрозділам Вінницької обласної державної 
адміністрації та депутатському корпусу Вінницької обласної Ради 
статистичних продуктів (статистичних видань, аналітичних довідок   
тощо) – 1668 примірників;  
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 департаментам економіки і інвестицій, фінансів Вінницької міської 
об’єднаної територіальної громади – 426 примірників;  

 міським та районним радам Вінницької області – 264 примірники.   
 
6. Статистика в смартфоні 

 
З метою зручності доступу користувачів до офіційної статистичної 

інформації у 2021 році Держстат удосконалив мобільний додаток 

«Статистика в смартфоні». Для користувачів статистичної інформації  
на головній сторінці вебсайту ГУС у Вінницькій області створено 

відповідний розділ «Статистика в смартфоні», який містить 
відеоінструкцію та посилання для завантаження додатка.  

Додаток двомовний (українська та англійська), має зручний 
інтерфейс і надає можливість оперативно отримувати офіційну державну 

статистичну інформацію з наборів даних Держстату, розміщених  
на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua  

(наразі доступна інформація з 2015 року). Офіційна державна 
статистична інформація згрупована за темами (ВВП, населення, ринок 

праці, ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, 
транспорт, торгівля та інші), які відображаються в головному меню. 

Додано новий розділ «Цілі сталого розвитку», що містить національні 
індикатори ЦСР, для яких визначено цільові орієнтири на 2030 рік. 

ГУС у Вінницькій області протягом року в інформаційних листах, 

листах-відповідях респондентам та користувачам повідомляло про 
функціонування мобільного додатку «Статистика в смартфоні»,  

що сприяло більш широкому інформуванню суспільства про нову 
можливість отримання статистичної інформації та залученню 

користувачів. 
 

7. Доступ до публічної інформації 
 

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної 
інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» протягом 2020 року ГУС у Вінницькій області було 
опрацьовано та надано відповіді на 151 запит. Запити на адресу  

ГУС у Вінницькій області надходили від юридичних осіб (83),  
від фізичних осіб (53), від громадських організацій (12) та засобів 

масової інформації (3). На всі запити відповіді надані у визначений 

чинним законодавством термін.  
Крім того за результатами діяльності з цього напрямку щомісячно 

складався звіт та розміщувався на вебсайті ГУС у Вінницькій області. 
 

8. Проведення анкетних опитувань користувачів 
 

З метою визначення та задоволення потреб користувачів  
у статистичних даних у 2021 році ГУС у Вінницькій області було 

проведено самостійно 2 анкетних опитування користувачів зі статистики 
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діяльності підприємств та 12 опитувань – спільно з Держстатом, зокрема 
зі статистики: ринку праці, обстежень умов життя домогосподарств, 

сільського, лісового та рибного господарства, енергетики, реєстру 
статистичних одиниць, зовнішньої торгівлі, навколишнього середовища. 

До анкетних опитувань було залучено 70 користувачів. Результати 

анкетних опитувань були  розміщені на вебсайті ГУС у Вінницькій області 
(розділ «Анкетні опитування»). 

 
9. Комунікаційні заходи 

 
Для ознайомлення користувачів з методологічними особливостями 

проведення державних статистичних спостережень, процесами 
статистичного виробництва, принципами та способами поширення 

статистичних продуктів, їх популяризації впродовж 2021 року  
ГУС у Вінницькій області було проведено одну інтернет-конференцію,               

8 семінарів та 13 круглих столів (зі статистики промисловості, діяльності 
підприємств, капітальних інвестицій, внутрішньої торгівлі, цін, сільського 

господарства, ринку праці, зовнішньої торгівлі товарами, а також  
з питань комплексної статистики та функціонування процесів 

національної моделі статистичного виробництва).  

В заходах брали участь представники департаментів міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної 

адміністрації; економіки та інвестицій Вінницької міської територіальною 
громади, Центрально-західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції у Вінницькій області, управління Держпраці  
у Вінницькій області та Вінницької районної державної адміністрації,  

а також студенти та викладачі вищих навчальних закладів м.Вінниці. 
Протягом звітного року надано 712 відповідей на запити щодо 

надання статистичної інформації та 51 відповідь-роз’яснення з питань 
статистичної методології та проведення державних статистичних 

спостережень. 
Крім цього, була проведена значна робота з висвітлення результатів 

проведених державних статистичних спостережень у засобах масової 
інформації (далі – ЗМІ). Впродовж 2021 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» (12) та міста Вінниці (12),  

247 пресвипусків з окремих актуальних питань соціально-економічного 
розвитку області та м.Вінниці. 

У 2021 році започатковано випуск щотижневика «Вінниччина  
в цифрах за тиждень», який оприлюднювався на вебсайті у розділі 

«Інформація для ЗМІ».  
Працівники ГУС у Вінницькій області 73 рази виступали на радіо  

та телебаченні з інформаційними повідомленнями. З представниками  
ЗМІ був проведений круглий стіл «Вінниччина в дзеркалі часу 

(статистичні підсумки)». 
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Інформація ГУС у Вінницькій області найчастіше публікувалася  
в інтернет-виданнях: «Vежа», «Вінниця.info», «Vinnytsia Press Point»,            

«20 хвилин», «На Парижі», «Вінниця ОК», «Vinnytsia.today»,  
«Бізнес Вінниці» тощо. 

Крім того, інформація за результатами проведених державних 

статистичних спостережень щомісячно оприлюднювалась на офіційних 
вебсайтах органів державної влади в рамках аналітичної довідки  

про соціально-економічний розвиток Вінницької області. 
З метою налагодження партнерських стосунків, зміцнення 

зворотного зв’язку та надання інформаційної підтримки користувачам 
статистичної інформації створено вайбер-спільноту «Вінницястат 

користувачам». 
 

10. 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 самоврядування”  

ГУС у Вінницькій області проводилась робота щодо розгляду звернень 
громадян та вирішувались порушені громадянами питання.  

 За 2021 рік в ГУС у Вінницькій області зареєстровано 84 звернення 
від громадян, які отримані поштою та засобами електронного зв’язку. 

 За результатами розгляду питання, зазначені у 84 (100%) 
зверненнях були вирішені позитивно.  

 Питання, що порушувалися у зверненнях громадян, стосувались: 
надання статистичної  інформації  – 20 (23,8%),  надання  роз’яснень  

щодо  отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України – 3 (3,6%), праця і заробітна плата –                   

37 (44,0%), кадрові питання – 21 (25,0%), діяльність підприємств  

та установ – 3 (3,6%). 

За звітний період до ГУС у Вінницькій області надійшло                     
2 звернення від громадян, які потребують соціального захисту  

та підтримки, розгляд яких було здійснено у відповідності до визначених 
законодавством термінів. Повторних звернень від громадян  

не надходило.  
 Із метою належної організації розгляду звернень громадян  

і вирішення порушених ними питань та у зв’язку з кадровими змінами, 
які відбулися у керівному складі ГУС у Вінницькій області, наказом  

від 18 червня 2021 року №41 поновлено Графік особистого прийому 
громадян керівним складом. 

 Інформацію про роботу із зверненнями громадян розміщено  
на вебсайті ГУС у Вінницькій області. 
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ІII. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЕЙ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
На виконання Указу Президента України від 30.09.2019  №722/2019 

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»  

ГУС у Вінницькій області у 2021 році, з метою інформаційного 
забезпечення оцінки розрахунку одного з індикаторів цілей сталого 

розвитку «Частка сільського населення, яке проживає на відстані  
понад 3 км від дороги з твердим покриттям» разом з Держстатом,  

як координатором цієї роботи, підготувало узагальнену інформацію  
по області та перелік сільських населених пунктів регіону із зазначенням 

населення у них. 
 

IV. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
 

1. Кадровий склад державних службовців та освітній рівень 
персоналу 

 
1. Штатна чисельність. 

Станом на 01 січня  2022 року в ГУС у Вінницькій області працювало 

200 осіб при штаті 210 посад. 
Статус державних службовців мали 134 особи, або 67% від облікової 

чисельності працівників ГУС у Вінницькій області, з яких 36 осіб обіймало 
посади керівників та 98 – спеціалістів, що складає відповідно 27% і 73% 

від загальної кількості державних службовців. 
В звітному періоді прийнято на роботу 17 нових працівників. З них,      

15 працівників, які здійснюють функції з обслуговування, та 2 робітники.  
У ГУС у Вінницькій області протягом звітного періоду було звільнено    

19 працівників, з яких  5 державних службовців із числа спеціалістів. 
При цьому всі державні службовці вибули за власним бажанням  

та угодою сторін, із яких 1 – у зв’язку з виходом на пенсію. 
Коефіцієнт плинності кадрів в цілому по ГУС у Вінницькій області  

у 2021 році збільшився на 3,2 відсоткових пункти у порівнянні з минулим 
роком та становив 7,0%. Що стосується державних службовців,  

то коефіцієнт плинності кадрів у порівнянні з 2020 роком зменшився  

на 1,1 відсоткового пункту і становив 2,9%. У категорії керівників 
плинності кадрів не було. 

Питома вага жінок, які працюють на посадах державних службовців 
у ГУС у Вінницькій області, порівняно з 2020 роком збільшилась  

на 1,3 відсоткового пункту, і становить 95,5% їх загальної кількості.  
Тобто, на державній службі працює лише 4,5% чоловіків. Посади 

керівників зайняті жінками на 91,7%, спеціалістів – на 96,9%. 
Стосовно розподілу держслужбовців за стажем роботи в системі,  

то 0,7% працюють у ГУС у Вінницькій області до 5 років, 3,7% –  від 5 до 
10 років і 95,6% – понад 10 років. З них 72,2% керівників та 59,2% 

спеціалістів працюють понад 20 років. 
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Що стосується вікового складу держслужбовців, то 6,7% із них 
мають вік до 35 років, 31,3% – від 36 до 45 років, 32,1% – від 46 до      

55 років, 26,2% – від 56 до 60 років. Також, у системі працює 5 осіб 
(3,7% їх загальної кількості), які досягли 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» 
(128 осіб):  

«відмінно» отримали 30 державних службовців (23,4% із загального 
числа оцінених);  

«позитивно» – 98 державних службовців (76,6%). 
3. Підвищення рівня професійної компетентності працівників  

ГУС у Вінницькій області:  
 22 працівники підвищили кваліфікацію за професійними 

(сертифікатними) програмами в закладах системи професійного 

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

 113 працівників підвищили кваліфікацію за загальними 
короткостроковими програмами;  

 15 працівників органів державної статистики пройшли навчання 
на робочих місцях під керівництвом наставників (із них 93,3% − 

новопризначені працівники);  
 77 працівників підвищили кваліфікацію шляхом самоосвіти серед 

інших видів професійного навчання на освітніх е-платформах ЕДЕРА  
та Дія з різних питань, у тому числі цифрової грамотності. 

 
V. ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

СТАТИСТИКИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

1. Результати фінансової діяльності, управління об’єктами 
державної власності 

 
Управління фінансами 

 
Видатки державного бюджету у 2021 році для ГУС у Вінницькій 

області (з урахуванням змін) були затверджені в обсягах              
36 054,9 тис.грн (35 212,1 тис.грн за загальним фондом та 842,8 тис.грн 

за спеціальним фондом). 

Касові видатки становили 35 585,8 тис.грн, з них видатки 
загального фонду – 35 108,7 тис.грн, спеціального – 477,1 тис.грн, з них 

за бюджетною програмою: 
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КПКВК 0414010 «Керівництво та управління у сфері статистики» –
35168,7 тис.грн, з яких видатки загального фонду бюджету –           

34 691,6 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 477,1 тис. гривень. 
Співвідношення касових видатків у 2021 році за бюджетною 

програмою: 

1)  загальний фонд: 
 оплата праці та нарахування на неї – 33 303,2 тис.грн (96,0%); 

   оплата енергоносіїв – 1 345,3 тис.грн (3,9%); 
 утримання установи – 43,1 тис.грн (0,1%). 

 2) спеціальний фонд: 
 використання коштів, отриманих як надходження від плати  

за послуги, що надаються бюджетними установами згідно  
із законодавством – 407,1 тис.грн (85,3%); 

 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  
на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів – 70,0 тис.грн (14,7%).  
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  

та спеціальним фондом за видатками станом на 01.01.2022 відсутня.  
Станом на 01.01.2022 на балансі ГУС у Вінницькій області 

перебувало 4 об’єкти нерухомого майна загальною площею 5 142,5 м2,  
з яких 3 об’єкти – будівлі (адміністративні приміщення) загальною 

площею 5 105,7 м2 та 1 об’єкт – захисна споруда цивільного захисту 
(протирадіаційне укриття цивільного захисту) площею 36,8 м2. 

 
Утримання майна 

 
З метою ефективного використання державного майна, яке 

перебуває на балансі ГУС у Вінницькій області, протягом 2021 року 
згідно узгоджених пропозицій Держстату, інших органів, уповноважених 

управляти державним майном, було передано 4 об’єкти нерухомого 
майна (4 земельні ділянки) до сфери управління інших органів  

та 1 об’єкт (частину адмінбудівлі) було приватизовано у відповідності  
до процедури малої приватизації. Крім того, станом на 01.01.2022 

передано в оренду 919,04 м2 площ адміністративних будівель  
у відповідності до 14 укладених договорів оренди. 

Виконано план закупівель товарів та послуг на 2021 рік. 
Виконано заходи з підготовки систем адмінбудівель ГУС у Вінницькій 

області до опалювального сезону 2021–2022 та запуск опалення  

й постачання гарячої води. 
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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 2021 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.  
Протягом 2021 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»».  
За 2021 рік було проведено 24  семінари, навчання, заняття, 

тренінги,  тощо з метою підвищення рівня інформованості працівників 

ГУС у Вінницькій області щодо обмежень, вимог та заборон, 
встановлених Законом України «Про запобігання корупції»,  

змін в антикорупційному законодавстві. Забезпечено надання 
консультативної допомоги щодо дотримання норм антикорупційного 

законодавства, всього надано 167 консультацій працівникам установи. 
В рамках навчання за професійною програмою, 11 державних 

службовців ГУС у Вінницькій області взяли участь в  онлайн-навчанні  
за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на платформі 

Zoom на тему: «Запобігання проявам корупції в державних органах». 
Питання «Про 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 своєчасності 
подання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій 

держави. З метою недопущення порушення термінів подання декларацій, 

усіх суб’єктів декларування було проінформовано про необхідність подачі 
декларацій за 2020 рік. Зокрема, 10 звільненим і  6 особам,  

які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, були надіслані 
листи-нагадування та надані у телефонному режимі роз’яснення щодо 

необхідності подання відповідних типів декларацій. Всі державні 
службовці ГУС у Вінницькій області були ознайомлені під особистий 

підпис з необхідністю своєчасного подання декларацій та змінами, 
пов’язаними із застосуванням оновленого антикорупційного 

законодавства. 
В результаті забезпечено 100% своєчасне подання електронних 

декларацій 146 суб’єктами декларування – державними службовцями  
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та посадовими особами ГУС у Вінницькій області, уповноваженими  
на виконання   функцій держави. 

В ГУС у Вінницькій області в 2021 році було 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 офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій, у розділі сайту 
«Запобігання проявам корупції» створено підрозділ «Повідомити про 

факт корупції», на якому розміщена інформація про посадових осіб, яких 
можна повідомити про факти вчинення корупційних правопорушень. 

В ГУС у Вінницькій області постійно діє пряма телефонна лінія для 
можливості отримання від громадян, підприємств, установ та організацій 

інформацію про корупційні правопорушення, вчинені посадовими 
особами установи. 

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 їх 
виявлення, ідентифікації, оцінки ризиків, визначення способів 

реагування на них, розроблено план заходів з їх усунення та зменшення 

впливу ризиків на діяльність ГУС у Вінницькій області. За результатами 
оцінки корупційних ризиків у діяльності ГУС у  Вінницькій області 

підготовлено «Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків  
у діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області  

за 2021 рік».   
За звітний період корупційних правопорушень та правопорушень, 

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

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

