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статистичні звіти, отримані від респондентів

фінансові звіти, отримані від респондентів

адміністративні дані, отримані на підставі
Угод про взаємообмін інформаційними
ресурсами та листів-запитів

дані щодо обстежень домогосподарств,
реєстрації споживчих цін

тис. звітів

ГУС у Дніпропетровській області

У 2021 році проведено за формою

Опрацьовано

У 2021 році через систему 
електронної звітності

подано звітів

прозвітувало

респондентів або 90,8%

від їх загальної кількості
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Кількість звітів, поданих в електронному  
вигляді
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Державні статистичні 
спостереження

Станом на 01.01.2022 зареєстровано

4,7 тис. кабінетів респондентів та

36,6 тис. успішно поданих звітів у них



587 повідомлень (нагадувань, відповідей) щодо участі у ДСС;

інструктивних та методологічних листів; 643 оглядові листи щодо якості поданих звітів

2 інструктивні наради з питань обліку та звітності; 

анкетне опитування респондентів стосовно витраченого часу та 

складності заповнення форм ДСС (спільно із Держстатом)

3,3 тис. заходів з надання консультативної допомоги з 

питань складання статистичних звітів за формами ДСС 

У 2021 році створено 
: 

підписників

повідомлень
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підписників

повідомлень
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експрес-випусків, бюлетенів,

економічних доповідей, збірників
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матеріалів розділу 

"Статистична інформація" 

- розділу "Експрес-випуски"

- розділу "Пресвипуски"

- розділу "Інфографіка" 

- розділу "Публікації" 
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підписники

вподобання 

сторінки

публікації

У 2021 році створено 

підписники

повідомлень

ГУС у Дніпропетровській області

Кількість відвідувань 

вебсайту – тис.



відповідей щодо отримання 
статистичної інформації

з них – на запити органів   
державної влади та місцевого  
самоврядування

анкетних опитувань
щодо вивчення попиту та
задоволення потреб користувачів
статистичної інформації

семінарів з науковцями, 

викладачами, студентами та                             
учнівською молоддю 
Дніпропетровщини

буклетів

лист рекламного характеру 

щодо випуску статистичних видань

відповідей на запити на 
публічну інформацію

відповіді на 
звернення громадян

тис. відомостей з ЄДРПОУ

публікацій за даними статистики

повідомлення в ефірі обласного 

радіо

ГУС у Дніпропетровській області



КЕРІВНИЦТВО4

Вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають

керівників та спеціалістів, з них 

особи - магістри державного  управління
державні службовці отримали 
другу вищу освіту ступеня магістра

працівників пройшли  задокументоване
підвищення  кваліфікації

державний службовець пройшов курс 
навчання з питань публічних закупівель, 
за новою редакцією Закону України "Про
публічні закупівлі" 

ГУС у Дніпропетровській області

К О Р П О Р А Т И В Н А
П І Д Т Р И М К А

С Т А Т И С Т И Ч Н Е
В И Р О Б Н И Ц Т В О234

67

жінки

мають дві 
або більше  освіти

осіб у віці

до 35 років

осіб у віці

56-65 років

зі стажем роботи  
більше 10 років222

державні

службовці

Кількість працюючих у Головному управлінні статистики 

(на 01.01.2022)– осіб, з них (73%) – державні службовці

Оцінювання результатів службової діяльності 

пройшли державних службовців, оцінку 

"відмінно" отримали 11,3%, "добре" – 88,7%



15

від послуг на платній основі
від оренди майна
від реалізації майна

1

Надходження спеціального фонду 
у 2021 році склали тис. грн

Затверджені у кошторисах
за загальним фондом

державного бюджету на 2021 рік
(з урахуванням змін) склали

тис. грн, за спеціальним

фондом – тис. грн

1 Відповідно до постанови КМУ від 08.11.2000 № 1659 "Про затвердження 
Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами 
державної статистики послуг на платній основі" у редакції постанови КМУ 
від 03.08.2011 № 820

 виконано поточні ремонти системи опалення; 
кабінетів, меблів та основних засобів

 здійснено частковий ремонт покрівлі 
гаражів

 проведено заміну вікон на металопластикові

З на
часткове підключення телефонних номерів на
бездротовий зв’язок та взято в оренду радіо-
телефони

ГУС у Дніпропетровській області

нерухомого майна загальною 

площею м2.    

на земельні ділянки загальною площею   га


