ДЕРЖСТАТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Столярова, 3, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. (056) 778-68-43, факс (056) 778-67-69
E-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua Web: http:// www.dneprstat.gov.ua Код ЄДРПОУ 02359946

02.12.2015

№ 01.2-50/3235

ПРЕС-ВИПУСК
До Дня працівників статистики
5 грудня українські статистики відзначатимуть своє професійне свято –
День працівників статистики.
Статистика як практична діяльність людей зародилася ще у сивій
давнині. Її виникнення та розвиток були викликані такими суспільними
потребами, як: облік населення, худоби, земельних угідь, майна тощо.
Сьогодні офіційна статистика забезпечує моніторинг багатьох галузей
економіки та соціальної сфери, зокрема промисловості, сільського
господарства, інвестицій та будівництва, зовнішньоекономічної діяльності,
торгівлі, ринку праці, соціального забезпечення, освіти, охорони здоров’я
тощо.
На Дніпропетровщині мережа органів державної статистики
представлена Головним управлінням та відокремленими підрозділами
статистики у містах та районах області.
Професійний дружний колектив кваліфікованих спеціалістів
(економістів та статистиків) щорічно опрацьовує
близько 600 тис.
первинних звітів підприємств та організацій, проводить глибокий аналіз
змін, що відбуваються в економічному та соціальному становищі області,
задовольняє потреби широкого кола користувачів у достовірній та
об’єктивній інформації.
З метою забезпечення відкритості статистичних даних та рівного
доступу до них всіх користувачів, проводиться значна інформаційноаналітична та публікаційна діяльність. Засобам масової інформації надається
всебічна статистична інформація з різних актуальних питань розвитку
економіки та суспільного життя Дніпропетровщини, функціонує веб-сайт
Головного управління статистики в мережі Інтернет, готується велика
кількість різноманітних статистичних
публікацій (експрес-випусків,
буклетів, доповідей, бюлетенів, збірників).
В умовах проведення соціально-економічних реформ в Україні попит
на інформацію дедалі зростає, все частіше нею користуються як розробники
соціальної та економічної політики, науковці, міжнародна спільнота, так і
підприємці, студенти, школярі та інші користувачі.

Іншою важливою справою для працівників статистики є зміцнення
партнерських взаємовідносин з респондентами. І в цьому напрямку вже
зроблені вагомі кроки. Зокрема, для зменшення звітного навантаження на
респондентів державні статистичні спостереження поступово переводяться із
суцільної основи на вибіркову, скорочуюється кількість статистичних форм.
На головній сторінці
веб-сайту ГУС працює спеціальний сервіс, за
допомогою якого кожен респондент може дізнатися або уточнити перелік
форм звітів, які йому необхідно надавати до органів державної статистики.
Для зручності респондентів у Головному управлінні статистики та його
відокремлених підрозділах здійснюється приймання статистичної та
фінансової звітності за принципом «Єдиного вікна». З метою спрощення для
підприємств і організацій самої процедури звітування успішно функціонує
електронна система звітності. На сьогодні нею користуються
17,6 тис. респондентів (або 52,2% від загальної кількості звітуючих). За
допомогою сучасних засобів комунікації вони можуть подавати більше
100 форм статистичної звітності.
Наразі триває процес подальшої адаптації української статистики до
відповідних міжнародних норм. Колектив працівників статистики
Дніпропетровської області і надалі буде забезпечувати формування
найсучаснішої інформаційної системи, орієнтуючись на міжнародні
стандарти діяльності та широку доступність інформації.
Користуючись нагодою, від усієї душі вітаю зі святом усіх
співробітників Головного управління статистики, працівників статистичних
служб інших установ, підприємств та організацій, науковців, викладачів та
всіх фахівців, що займаються питаннями статистики, та висловлюю щиру
подяку за плідну співпрацю.
Бажаю всім миру, злагоди та віри у краще майбутнє.
Начальник Головного управління статистики
у Дніпропетровській області
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