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ГУС у Житомирській області 

 

І. Про Головне управління статистики  

у Житомирській області 
 

1. Головне управління статистики у Житомирській області (далі – 

ГУС) є територіальним органом Державної служби статистики України 
(далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію 

державної політики у сфері статистики в області. 
ГУС є юридичною особою публічного права і складовою частиною 

єдиної системи органів державної статистики. 
2. ГУС у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 

указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, 
дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови 

Держстату, Положенням про ГУС. 
3. До складу ГУС входять його структурні підрозділи, які 

утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету. 
Станом на 01 січня 2022 року ГУС має таку структуру: 
– керівництво (начальник ГУС, перший заступник начальника, два 

заступники начальника); 
– структурні підрозділи (6 управлінь, 6 відділів та 4 головні 

спеціалісти для виконання окремих функцій). 
4. Відповідно до завдань, визначених Положенням про ГУС та 

Програмою розвитку державної статистики на період до 2023 року, 
діяльність статистичного офісу в 2021 році здійснювалась за такими 

основними напрямами: 
– організація і проведення державних статистичних спостережень 

(далі – ДСС) за соціально-економічними й демографічними процесами, 
екологічною ситуацією в області;  

– участь у вдосконаленні процесу статистичного виробництва, ДСС, 
впровадженні інформаційних технологій збирання, обробки й передачі 

статистичної інформації; 

– партнерські стосунки з респондентами та користувачами, 
взаємодія та комунікація з ними;  

– поширення результатів ДСС, моніторинг інформаційних потреб 
користувачів, забезпечення вільного доступу до статистичної інформації, 

популяризація роботи ГУС; 
– розвиток персоналу ГУС, запобігання та протидія корупції, 

ефективне використання фінансових ресурсів, об'єктів державної 
власності. 
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ГУС у Житомирській області 

 
II. Організація і проведення ДСС 

 

1. Збирання даних ДСС  
У 2021 році ГУС (відповідно до Плану ДСС на 2021 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 
2020 року №1258-р, Технологічної програми ДСС Держстату, а також 

розробленої на їх основі Технологічної програми ГУС) проведено 73 ДСС 
за 98 формами. 

Протягом року респонденти області подали 126 тис. первинних 
статистичних та фінансових звітів.  

Також, в рамках проведення спеціально організованих ДСС, в 
області обстежувалось 253 домогосподарства з питань умов їхнього 

життя, 3219 – робочої сили та 1163 – сільськогосподарської діяльності 

населення в сільській місцевості. Загалом у 2021 році опрацьовано 44,1 
тис. анкет вибіркових обстежень населення (домогосподарств). 

Для спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) на товари 
(послуги) (328 товарів (послуг)-представників зі споживчого набору), на 

підставі якого розраховується індекс споживчих цін, у звітному році було 
заповнено та опрацьовано 5,4 тис. бланків реєстрації цін. Крім того, 

здійснювався щоденний моніторинг цін на соціальнозначущі товари 
(перелік, визначений Мінекономіки спільно з МОЗ і Мінсоцполітики, 

включає 30 позицій на окремі продукти харчування, лікарські засоби, 
бензин, дизельне пальне і газ скраплений для автомобілів). 

З метою вивчення думки керівників щодо економічного становища 
та перспектив розвитку підприємств ГУС обстежувало стан ділової 

активності 171 промислових, сільськогосподарських підприємств, 
організацій сфери послуг, будівельних та торгівельних – від них 

отримано 1092 анкети. 

Для формування бази показників статистики населення, соціальної, 
транспорту, навколишнього середовища, реєстру статистичних одиниць 

тощо ГУС отримувало адміністративні дані від державних органів, 
установ, організацій за угодами про взаємообмін інформаційними 

ресурсами. 
Зокрема, з адміністративних джерел отримано майже 145 тис. актів 

цивільного стану та відомостей щодо зміни реєстрації місця проживання. 
Згідно з чинним законодавством між ГУС та державними 

реєстраторами здійснювався щоденний електронний обмін відомостями 
щодо юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 

взятих/знятих з обліку, вчинення інших реєстраційних дій відносно 
суб’єктів господарювання. Завдяки цьому, ГУС забезпечено ведення 

адміністративної складової статистичного реєстру підприємств – Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) у 

Житомирській області. На 01 січня 2022 року кількість юридичних осіб в 

області становила 32670; протягом року взято на облік 1134, знято з 
обліку 524 юридичних осіб. 
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ГУС у Житомирській області 

 
2. Удосконалення статистичного виробництва 

Для покращення організації та якості проведення ДСС у звітному 
році ГУС здійснювались: 

– ідентифікація та актуалізація переліку місцевих одиниць на 
підставі даних ДСС;  

– актуалізація списків адрес домогосподарств, формування 
територіального розміщення мереж респондентів для проведення 
вибіркових обстежень населення (домогосподарств); 

– апробація проєктів звітно-статистичної документації за  
12 формами ДСС; 

– участь у щорічній інвентаризації ДСС – до Держстату надано  
22 пропозицій щодо удосконалення 15 ДСС. 

Крім того, ГУС взяв участь у опитуванні 65 сільгосппідприємств з 
метою запровадження сучасних технологій і джерел інформації 
(використання супутникових даних) для визначення розмірів, структури 
сільськогосподарських угідь і посівних площ у рамках проведення ДСС 
«Площі, валові збори та врожайність сільськогосподарських культур»; у 
результаті отримано 227 кадастрових номерів земельних ділянок.  
 
3. Розвиток інформаційних технологій  

ГУС забезпечено належну роботу комп’ютерних програм і 
устаткування, антивірусний захист комп’ютерного та серверного 

обладнання. 
Впродовж року експлуатувались 63 окремих комплекси електронної 

обробки інформації. Дослідну експлуатацію в них пройшла 1 форма ДСС. 
Продовжувалися роботи з переведення ДСС до єдиного середовища 

збирання, обробки та зберігання даних – Інтегрованої системи 
статистичної інформації (далі – ІССІ). Так, в ІССІ було проведено тестові 

випробування 2 форм ДСС, введено в промислову експлуатацію – 9. На 

кінець звітного року в ІССІ оброблялися 36 форм ДСС. 
 Забезпечено роботу системи електронного документообігу органів 

державної статистики та оновлення її версії (далі – СЕД). До СЕД на 
кінець року підключено 76% робочих місць. 

Забезпечено автоматичну розсилку на особисті поштові скриньки 
респондентів повідомлень про участь у ДСС. 

 
IIІ. Взаємодія з респондентами та користувачами 

 
Пріоритетним напрямом діяльності ГУС залишалося покращення 

партнерських відносин і взаємодії з респондентами та користувачами. 
Для цього в 2021 році запроваджено відповідні вайбер-спільноти, а 

також на вебсайті ГУС розміщено власноруч створені відеоінструкції щодо 
складання форм звітності, платформу «Ваші запитання – наші відповіді», 

інтернетнаради з різних питань.  
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ГУС у Житомирській області 

 
1. Взаємодія з респондентами 

Для зручності комунікації з респондентами діяв підрозділ за 
принципом «Єдиного вікна», на інформаційному стенді біля якого 

розміщувались корисні для них відомості. На вебсайті ГУС постійно 
наповнювалась та оновлювалась рубрика «Респондентам». 

Для забезпечення достовірності первинних даних проведено 22 
інструктивні інтернетнаради та 176 заходів з надання консультативної 

підтримки; на адресу респондентів надіслано 3,7 тис. інструктивних 
листів, 449 – за результатами проведення ДСС. 

З метою зменшення звітного навантаження в І півріччі 2021 року 
анкетовано 295 респондентів стосовно витраченого часу та складності 

заповнення 28 форм ДСС. Також, проведено 2 опитування з питань 

оптимізації співпраці з ГУС та причин подання звітів у паперовому 
вигляді; участь у них взяли 624 респонденти. 

Впродовж року респондентам надавались консультації, роз’яснення 
щодо порядку та переваг звітування в електронному форматі; на 

вебсайті ГУС у розділі «Електронна звітність» розміщувались нормативно-
правові документи та інші відомості з цього питання. 

Функціонувало програмне забезпечення «Кабінет респондента» – 
онлайн сервіс для безоплатного звітування до органів державної 

статистики. Станом на 01 січня 2022 року респондентами області 
зареєстровано 2666 «кабінетів» (впродовж 2021 року – 860).  

У 2021 році прозвітували в електронному вигляді 5,4 тис. 
респондентів – 84% їх загальної чисельності.  

 
2. Поширення інформації, комунікація з користувачами 

Основним джерелом поширення інформації є вебсайт ГУС 

(http://www.zt.ukrstat.gov.ua/), який постійно вдосконалюється 
(повністю оновлено дизайн, впроваджуються нові рубрики, формати 

розміщення й візуалізації даних, розширюється електронний архів тощо).  
На вебсайті розміщується статистична інформація (у 2021 році – 

713 матеріалів), публікації (зокрема, бюлетень «Соціально-економічне 
становище Житомирської області» – 12), які готуються відповідно до 

Плану ДСС.  
Для зручності користувачів на головній сторінці вебсайту ГУС 

розміщено календар оприлюднення інформації, у розділі «Статистична 
інформація» / «Публікації» – Каталог статистичних публікацій. 

Протягом 2021 року сайт відвідали 66 тис. користувачів. 
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ГУС у Житомирській області 

 
Для інформування суспільства щодо соціально-економічної ситуації 

в області ГУС підготовлено: 
 збірники – 11; 
 бюлетені – 16; 
 доповіді – 25; 
 буклети – 2; 
 експрес-випуски – 134; 
 інфографічні матеріали – 108. 

 
На запити користувачів впродовж 2021 року підготовлено та 

надано загалом 989 відповідей, з них для інформаційного забезпечення 
органів державної влади області, місцевого самоврядування та 

територіальних громад – майже 400.  
З метою забезпечення права громадян на отримання даних 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» ГУС у 
2021 році надало 54 відповіді. Запитувачів найчастіше цікавили 

показники статистики населення (13 користувачів), ринку праці (10) та 
сільського господарства (7). 

Проводилась робота згідно з вимогами Конституції України та 
Закону України «Про звернення громадян». Упродовж року розглянуто 22 

звернення, з них 8 стосувалися праці та заробітної плати, 7 – кадрових 

питань, 5 – надання статистичної інформації та 2 – щодо отримання 
інформації з ЄДРПОУ. 

Крім того, здійснювалося інформаційно-довідкове обслуговування 
користувачів даними ЄДРПОУ, з нього в 2021 році надано 689 

відомостей. 
Статистики області провели значну роботу з висвітлення 

результатів ДСС у засобах масової інформації (далі – ЗМІ). На вебсайті в 
розділі «Інформація для ЗМІ» були розміщені повідомлення про 

соціально-економічне становище області (12), пресвипуски (172). 
Впродовж 2021 року надано 5 інтерв’ю, з них 3 з питань статистики 

населення; в друкованих та електронних ЗМІ з посиланням на дані ГУС 
оприлюднено 346 інформаційних матеріалів. 

З метою визначення потреб користувачів у статистичних даних у 
2021 році проведено 13 анкетних опитувань з різних галузей статистики 

(з них 12 – участь у запланованих Держстатом); у них узяли участь 184 

представники установ та організацій області. Повідомлення про 
результати розміщені на вебсайті ГУС у рубриці «Анкетні опитування».  
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ГУС у Житомирській області 

 
Для покращення обізнаності користувачів щодо методології та 

організації ДСС, популяризації статистичної інформації та підвищення 
престижу органів державної статистики продовжив роботу «Статистичний 

лекторій». У 2021 році з працівниками органів державної влади, 
студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

Поліського національного університету, Житомирського торговельно-
економічного фахового коледжу КНТЕУ (загалом 159 осіб) проведено 13 

оф- і онлайн заходів (наради, круглі столи, семінари, конференції) за 
тематикою: «Нові способи поширення статистичної інформації. Статистика в 

смартфоні», «Організація статистичної звітності в Україні», «Методологічні 
засади організації та проведення обстеження робочої сили», «Статистика 

туризму», «Статистичний огляд прогресу досягнення цілей сталого 

розвитку в Житомирській області», «Соціально-економічне становище 
області», «Житомирщина за роки незалежності» тощо. 

 
ІV. Кадровий склад державних службовців,  

освітній рівень персоналу 
 

1. Штатна чисельність 
На 01 січня 2022 року штатним розписом передбачено 208 посад, 

фактично працює 193 особи.  
Статус державного службовця мають 139 осіб (72% загальної 

чисельності працюючих), з них 45 (32%) обіймають посади керівників. В 
ГУС переважно працюють жінки (94%). 

За стажем роботи працівники розподіляються так: 
– від 5 до 10 років – 4%; 

– понад 10 років – 96%. 

При цьому 76% керівників та 48% спеціалістів працюють в ГУС 
понад 20 років. 

Працівники віком до 35 років становлять 6% загальної кількості 
держслужбовців ГУС, від 36 до 45 років – 32%, від 46 до 55 років – 34%, 

від 56 до 60 років – 23%. 
Призначення на посади державної служби здійснювалося в ГУС у 

встановленому законодавством порядку. На вищі посади за результатами 
конкурсу призначені 3 держслужбовці, 5 – переведено на рівнозначні 

посади в інші структурні підрозділи. 
Звільнено упродовж 2021 року 8 держслужбовців, з них 2 обіймали 

посади керівників. При цьому за власним бажанням та угодою сторін 
звільнено 4 особи (50%), у зв’язку з виходом на пенсію – 3, зі 

скороченням чисельності працівників – 1. Плинність кадрів серед 
держслужбовців ГУС становила в 2021 році 2,8%. 
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2. Освітній рівень персоналу  

Станом на 01 січня 2022 року вищу освіту ступеня магістра 
(спеціаліста) мали 132 особи (95% загальної кількості держслужбовців 

ГУС), вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра – 7. 
Вищу освіту відповідного професійного спрямування мають 92% 

держслужбовців; дві або більше вищі освіти – 56%. 
В ГУС працює 12 магістрів державного управління, 2 посадовця мають 

ступінь доктора філософії (кандидата наук), 1 – доктора наук. 
 

3. Підвищення рівня професійної компетентності: 
 2 держслужбовця ГУС отримали другу вищу освіту ступеня 

«магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в 

Державному університеті «Житомирська політехніка», 1 – вступив до 
нього на навчання для отримання ступеня «магістр» за спеціальністю 

«Інженерія програмного забезпечення»;  
 6 – пройшли навчання на робочих місцях під керівництвом 

наставників; 
 132 – підвищили кваліфікацію, навчаючись за загальними 

професійними та короткостроковими програмами, більшість з них – 
неодноразово. У такий спосіб отримали сертифікати: 

– у Національній академії статистики, обліку та аудиту за 
програмами «Аналіз даних» та «Обробка даних» – загалом 10 

держслужбовців ГУС;  
– у Державному університеті «Житомирська політехніка» за 

програмами для державних службовців, які займають посади категорії 
«Б», а також на теми «Детінізація доходів», «Управління публічними 

фінансами», «Інформаційна безпека в органах державної влади», 

«Актуалізація комунікативних компетентностей у взаємодії державних 
службовців», «Впровадження діджиталізації в органах влади» – 84; 

– в Українській школі урядування за програмами «Визначення 
результатів оцінювання службової діяльності державних службовців: 

алгоритм дій», «Документи як форма писемного публічного мовлення», 
«З питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності» – 39;  

– у Житомирській міській раді за освітньою муніципальною 
молодіжною програмою «Школа місцевого самоврядування» – 20; 

– у Житомирському регіональному центрі підвищення кваліфікації 
за програмами «Ефективна комунікація з громадськістю в публічному 

управлінні», «Управління змінами», «Особливості проходження 
державної служби», «Управління організацією роботи та персоналом», 

«Стратегічне планування та управління в державному органі» – 43; 
– через Національну онлайн-платформу з цифрової грамотності 

«Дія» та інші освітні е-платформи – 86. 
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Крім того, 135 держслужбовців ГУС впродовж 2021 року взяли 
участь у внутрішніх навчаннях у структурних підрозділах, на яких 

розглядались актуальні питання щодо державного управління, державної 
служби, антикорупційного законодавства, нормативно-правового 

забезпечення діяльності органів статистики, культури ділового мовлення 
тощо; 33 – у семінарах «Захист інформації в базах даних», «Захист 

персональних комп’ютерів від несанкціонованого доступу та метод 
реагування на прояви стороннього кібервпливу», підготовлені 

відповідальними за захист інформації в ГУС; 20 – у тренінгу «Ефективна 
комунікація та взаємодія в органах публічної влади», що провів доцент 

Житомирського державного університету ім. Івана Франка. 
Також, провідний інженер ГУС пройшов функціональне навчання у 

сфері цивільного захисту в Навчально-методичному центрі цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області; 2 працівники 
отримали знання з питань охорони праці, електробезпеки і пожежної 

безпеки в Обласному учбово-курсовому комбінаті житлово-комунального 
господарства Житомирської обласної ради.  

 
4. Оцінювання результатів службової діяльності  

У ІV кварталі 2021 року оцінено результати службової діяльності 
132 держслужбовців, що займають посади категорій «Б» і «В» (95% їх 

фактичного складу), з них 60% отримали «позитивну» оцінку, 40% – 
«відмінну». 

 

V. Інші аспекти діяльності ГУС  
 

1. Правова робота  
У 2021 році головним спеціалістом-юрисконсультом ГУС у межах 

повноважень опрацьовано всі нормативно-правові акти, розробниками 
яких є структурні підрозділи ГУС (накази ГУС з основної діяльності – 166, 

з кадрових питань – 599), та проведено юридичну експертизу договорів і 
додаткових угод до них фінансово-господарського характеру (139).  

З метою підвищення рівня правових знань працівникам ГУС 
надавались роз’яснення щодо застосування норм чинного законодавства; 

відбулись навчання на теми «Нормативно-правове забезпечення 

діяльності органів державної статистики», «Про стан організації та 
здійснення правової роботи в ГУС», «День Конституції України. Права та 

свободи людини і громадянина», «1червня-Міжнародний день захисту 
дітей», «Система безоплатної правової допомоги громадянам в Україні», 

«Реалізація та захист прав людини». 
 

2. Запобігання та протидія корупції 

Робота за напрямом запобігання та протидія корупції проводилась 
відповідно до розробленого на 2021 рік плану.  
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Для профілактики проявів корупції протягом року працівникам ГУС 

надавалися консультації щодо застосування антикорупційного 
законодавства, проводилися заняття: «Роз’яснення щодо заповнення 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування»,  «Шляхи і засоби врегулювання конфлікту 

інтересів», «Яка відповідальність передбачена за умисне декларування 
недостовірної інформації та умисне неподання декларації» тощо.  

Оновлювалися матеріали розділу «Запобігання проявам корупції» 
на вебсайті та стенді «Суспільство проти корупції» у приміщенні ГУС. 

У 2021 році порушень вимог антикорупційного законодавства в ГУС 
не зафіксовано. 

 

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

У 2021 році фінансування державної статистичної діяльності 
здійснювалася за бюджетними програмами: 

– «Керівництво та управління у сфері статистики»; 
– «Статистичні спостереження та переписи»; 
– «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів 

доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов 

їх життя». 
Видатки державного бюджету (з урахуванням змін) були 

затверджені для ГУС в сумі 35546,6 тис.грн: 
– видатки загального фонду – 34899,5 тис.грн; 
– спеціального – 647,1 тис.грн (з них 61,0% – оплата за товари та 

послуги (крім комунальних), 38,5% – оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв, інші видатки – 0,5% (у тому числі податок за користування 

земельною ділянкою – 0,3%). 
Співвідношення видатків загального фонду: 
– оплата праці та нарахування на неї – 95,5%; 
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,6%; 
– плата домогосподарствам за ведення записів доходів – 0,7%; 
– інші видатки – 0,2%. 

Проводився моніторинг ефективності використання фінансових 
ресурсів, здійснювався перерозподіл кошторисних призначень 

загального та спеціального фондів між кодами економічної класифікації 
видатків, що дозволило забезпечити розрахунки в повних обсягах за 

спожиті енергоносії та комунальні послуги, а також з 
домогосподарствами, які брали участь в обстеженні умов їхнього 

життя. Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість 
відсутня. 

Згідно з Єдиним реєстром об’єктів державної власності станом  

на 01 січня 2022 року на балансі ГУС обліковується 1 об’єкт нерухомого 
майна загальною площею 5275,6 м2 та земельна ділянка – 0,4 га. 
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