
ЗВІТ 

про виконання комплексної програми 

Головного управління статистики у Миколаївській області  

у 2016 році 

 

Комплексна програма Головного управління статистики у 

Миколаївській області (далі Комплексна програма) на 2016 рік, затверджена 

наказом Головного управління статистики від 27 травня 2016 року № 30, 

підготовлена відповідно до завдань, визначених Технологічною програмою 

державних статистичних спостережень на 2016 рік (затверджена наказом 

Держстату від 17 травня 2016 року № 76, зі змінами) та Планом державних 

статистичних спостережень на 2016 рік (затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 21-р), з урахуванням 

пріоритетів, визначених Стратегією розвитку державної статистики на період 

до 2017 року (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

20.03.2013 № 145-р, далі Стратерія-2017).  

Аналіз виконання Комплексної програми за 2016 рік здійснено за 

розділами І «Державні статистичні спостереження» та ІІ «Інші види 

статистичної діяльності», сформованими відповідно до адаптованої версії 

Загальної моделі бізнес-процесів (GSBPM) з виробництва статистичної 

інформації та організації статистичної діяльності.  

В рамках виконання Комплексної програми на 2016 рік, Головне 

управління статистики у Миколаївській області (далі Головне управління 

статистики) провело 87 державних статистичних спостережень, виконало 4 

комплексні статистичні роботи, випустило 50 комплексних статистичних 

продуктів та реалізувало 37 заходів за іншими видами статистичної 

діяльності.  

За процесом уточнення потреб у рамках вивчення рівня 

інформаційного забезпечення користувачів статистичною інформацією, 

ступеня задоволення її якістю та обсягами, проведено 9 анкетних опитувань, 

7 з яких організовано на центральному рівні, 2 – проведено ініціативно (з 

питань взаємодії із засобами масової інформації та інформаційного 

наповнення веб-сайту Головного управління статистики). Від користувачів 

отримано та опрацьовано 110 анкет.  

Поряд з цим, прийнято участь в анкетному опитуванні респондентів 

державних статистичних спостережень щодо вимірювання їх звітного 

навантаження, організованого Держстатом. Опитування здійснювалося за 23 

формами державної статистичної звітності за участю 194 респондентів.  

На етапі формування взято участь у проведенні апробації 10 проектів 

статистичних формулярів (за формами №1П-НПП (річна)), №1-ІКТ 

(одноразова), №1-субсидії (паливо) (місячна), №1-КЗР (річна), №1-субсидії 

(ЖКГ) (місячна), №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) та №ІНН (річна)) за 

участю 18 підприємств, у дослідженні експлуатації 4 КЕОІ (№1-КЗР (річна), 

№5-ЗЕЗ (місячна), №14-ЗЕЗ (квартальна) та ВМД, №29-сг (річна), №1-ПЕ 
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(місячна)) та тестуванні в інтегрованій системі статистичної інформації (№ 4-

мтп (місячна)).  

Відповідно до плану державних статистичних спостережень (далі – 

ПДСС), у 2016 році збирання та обробка державної статистичної та 

фінансової звітності здійснювались за 121 формою. 

Усього у звітному році органи статистики області отримали від 

респондентів та опрацювали близько 288 тис. первинних звітів. При цьому, у 

форматі «Єдиного вікна» надійшло 40,4% паперових звітів респондентів 

державних статистичних спостережень, в електронному вигляді – 59,6%. 

Продовжувалось ведення Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ) в частині Миколаївської області. На 1 січня 

2017 року кількість суб’єктів ЄДРПОУ в області склала 42736. Протягом 

2016 року взято на облік 1975 юридичних осіб, вилучено – 386.  

Також, здійснювалось ведення реєстру сільськогосподарських 

товаровиробників «АГРО», в якому на 1 листопада 2016 року налічувалося 

4040 сільськогосподарських підприємств, у т.ч. 3373 фермерських 

господарств.  

У рамках організації збирання статистичної звітності, органами 

статистики області з респондентами проведено 14 інструктивних нарад (з них 

57% – з питань запровадження нових, або внесення змін до чинних 

державних статистичних спостережень), підготовлено 490 листів 

організаційного та 45 інструктивного характеру, на запити щодо участі у 

державних статистичних спостереженнях, використання статистичних 

класифікацій, складання форм звітності тощо, надано 143 відповіді. Крім 

того, реалізовано 2 заходи з надання допомоги респондентам з питань 

складання державної статистичної звітності шляхом їх безпосереднього 

відвідування, якими було охоплено 39 респондентів.  

З метою належної організації діяльності працівників відокремлених 

підрозділів Головного управління статистики у районах, структурними 

підрозділами проведено 2 наради, підготовлено 1 матеріал з обміну досвідом 

та направлено 47 інструктивних листів, 45% з яких – з питань запровадження 

нових або внесення змін до чинних державних статистичних спостережень.  

Для підвищення якості роботи фахівців з інтерв’ювання, реалізовано 7 

програм навчальних курсів та підготовлено 10 інструктивних і методичних 

листів. 

Аналіз якості їх роботи здійснено за результатами проведення 36 

перевірок за базовим контролем та 64 – за плановим. З питань якості роботи 

фахівців з інтерв’ювання підготовлено 30 оглядових листів.  

У частині роботи з реєстраторами цін якість роботи перевірено за 

базовим та плановим контролем, під час яких проаналізовано 12,5 тис. 

бланків реєстрації. При цьому, за плановим контролем здійснено 4 перевірки, 

за базовим – 68. Підсумки проведення перевірок роботи реєстраторів цін 

висвітлено в 9 оглядових листах. 

За результатами розробки державної статистичної звітності, у рамках 

поширення статистичної продукції та відповідно до запланованого обсягу 
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робіт, у 2016 році підготовлено 730 експрес-випусків, 234 бюлетені, 34 

доповіді, 23 збірника та 2 довідника.  

На веб-сайті Головного управління статистики оприлюднено 793 

матеріали у розділі «Статистична інформація», 228 експрес-випусків, 23 

презентаційні версії збірників та 12 бюлетенів з інфографіки. 

З метою інформування громадськості щодо економічної, соціальної та 

демографічної ситуації в області, для засобів масової інформації 

підготовлено 207 прес-випусків з актуальної тематики за різними галузями 

статистики, які були оприлюднені у друкованих та інтернет-виданнях 952 

раза, та 47 комплексних повідомлень про соціально-економічне становище 

області, її міст і районів (55 разів).  

Для інформування користувачів стосовно змін у методології та 

організації проведення державних статистичних спостережень, з метою 

максимального задоволення їх інформаційних потреб та популяризації 

статистичної продукції, проведено 4 наради, підготовлено 20 листів 

роз’яснювального та 81 рекламного (включаючи буклети) характеру.  

За запитами користувачів на отримання статистичної інформації 

(продуктів) надано 797 відповідей, у рамках виконання Закону України “Про 

доступ до публічної інформації” – 96.  

Оцінку якості державних статистичних спостережень висвітлено у 190 

оглядових матеріалах, направлених до респондентів органами статистики 

області, 97% з яких містили інформацію «зворотного зв’язку». Заходами 

були охоплені 1,6 тис. респондентів.  

З метою удосконалення роботи відокремлених підрозділів Головного 

управління статистики у районах, структурними підрозділами підготовлено 

27 оглядових матеріалів за різними напрямами їх діяльності. Крім цього, 

проведено комплексну експертну оцінку діяльності відділу статистики у 

Новоодеському районі.  

За підсумками 2016 року, фактів невиконання Комплексної програми 

не зафіксовано, зауважень щодо якості виконання запланованих заходів з 

центрального рівня не надходило. 

 


