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Головне управління статистики у Житомирській області 

ГУС - територіальний орган Державної служби статистики України

Про Головне управління статистики  у Житомирській області (далі - ГУС) 

Основні 
напрями 
діяльності

 організація і проведення державних статистичних спостережень (далі - ДСС) за соціально-економічними й
демографічними процесами, екологічною ситуацією в області;

 участь у вдосконаленні процесу статистичного виробництва, забезпечення достовірності статистичних
даних, розвиток інформаційних технологій збирання, обробки й передачі статистичної інформації;

 партнерські стосунки з респондентами і користувачами, покращення взаємодії та комунікації з ними;
 поширення результатів ДСС, моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення вільного

доступу до статистичної інформації, популяризація роботи ГУС;
 розвиток людського капіталу ГУС, системи навчання персоналу, запобігання та протидія корупції.

Місія ГУС - реалізація державної політики у сфері статистики
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Керівництво

Організаційна структура ГУС

Статистичне 
виробництво

 начальник ГУС
 заступники начальника ГУС

Корпоративна   
підтримка

 управління збирання та підготовки даних статистичних спостережень
 управління обробки  даних статистичних спостережень 
 управління аналізу  даних статистичних спостережень 
 управління поширення інформації та комунікацій
 відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
 відділ обробки даних вибіркових обстежень населення

 управління інформаційних технологій 
 управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
 відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності 
 відділ  управління персоналом 
 відділ документального забезпечення та контролю виконання
 відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель та споруд
 головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи
 головний спеціаліст-юрисконсульт
 головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
 головний спеціаліст з питань захисту інформації

Головне управління статистики у Житомирській області 



4

Кадровий потенціал ГУС, підвищення кваліфікації 

держслужбовці - 74,2%

На 01.01.2021 
штатний розпис - 208 посад, фактично працює 198 осіб

жінки - 94,6%

стаж роботи

вища освіта ступеня магістра  

95,2% 

90,9% 
керівники

96,1% 
спеціалісти

29,9% 
керівники

70,1% 
спеціалісти

Плинність кадрів держслужбовців 

2,0%

31,2% 
керівники

68,8% 
спеціалісти

до 

5 років

0,7%
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віковий склад

Освітній рівень держслужбовців 

дві або більше вищі освіти  

53,7%

Підвищення кваліфікації 
держслужбовців

1 доктор наук, 2 доктори філософії, 
10 магістрів державного управління 

вступили на навчання 
за спеціальністю «Публічне управління 

та адміністрування» - 2 особи 

підвищили кваліфікацію за
професійними та короткостроковими

програмами – 138 осіб

отримали наставництво – 5 осібОцінено результати діяльності 
135 держслужбовців

Призначено на посади за конкурсом 

3 держслужбовця, переведено 

на рівнозначні посади – 3, звільнено – 12 

більше 10 
років 

94,5%

від 5 до 
10 років 

4,8%

до 

35 років

6,1%

від 36 до 
45 років 

33,3%

більше 45 
років 

60,6%

пройшли курси на національній онлайн-
платформі «Дія. Цифрова освіта» –
147 осіб
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Організація, проведення та удосконалення ДСС

І квартал – 70,0%
ІІ квартал – 83,0%
ІІІ квартал – 89,5%
ІV квартал – 90,1%

У 2020 році 5,7 тис. респондентів
подавали електронну звітність –
71% їх загальної кількості:

76 ДСС 

100 форм

131 тис. первинних звітів 
респондентів 

42 тис. анкет 
вибіркових обстежень населення 

пройшли дослідну 

експлуатацію 2 форми

Інтегрована система 
статистичної інформації 

(ІССІ):

функціонувало 88
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1,1 тис. анкет 
ділової активності підприємств

5,4 тис. бланків 
реєстрації споживчих цін

дані адміністративних джерел, 
зокрема 141 тис. актів цивільного 
стану та зміни місця проживання

ведення ЄДРПОУ

Розвиток інформаційних технологійВ рамках щорічної інвентаризації ДСС
на адресу Держстату направлено
38 пропозицій з удосконалення 24 ДСС

Комплекси електронної 
обробки інформації 

(КЕОІ):

оброблялось 28 форм

введено в експлуатацію 
12 форм

протестовано 2 форми Програмне 
забезпечення «Кабінет 

респондента»:

впроваджено 
інструментарій для 
введення 22 форм

протестовано 2 форми

Взято участь у тестуванні 
мобільного додатку 

«Статистика в смартфоні»

на адресу Держстату 
надавались пропозиції 
щодо покращення ПЗ

Покращено дизайн 
вебсайту ГУС

Забезпечено належну роботу 
системи електронного 

документообігу
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На 01 січня 2021 року 
респонденти області 
зареєстрували 
1,6 тис. «кабінетів»; 
з них впродовж 
2020 року – 762

Взаємодія з респондентами, їх підтримка

Залучено 
до 3 опитувань

643 респондентів 

Проведено 11 інструктивних нарад,

за участю 157 респондентів
Надіслано 
респондентам 

21 тис. листів 

повідомлень 
17472

оглядових
333

інструктивних
3256

Головне управління статистики у Житомирській області 

Здійснено 122 заходи 
з надання консультативної допомоги 

щодо заповнення 38 форм ДСС

про звітне навантаження -
350 респондентів

про складнощі заповнення 
форми №1-ЕД (річна) -

211

про складнощі заповнення 
форми №10-зез (квартальна) -

82

Корисна інформація розміщувалась на довідковому стенді в
приміщенні ГУС та вебсайті - як на головній сторінці, так і в
окремому розділі «Респондентам».

За участю респондентів протестовані

7 проєктів звітно-статистичної документації

Надавались консультації 
про функціонування 
електронного сервісу для 
безоплатного звітування
«Кабінет респондента»
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Поширення інформації, комунікація з користувачами

Вебсайт ГУС - вагоме джерело поширення інформації:  
www.zt.ukrstat.gov.ua.

У 2020 році – 79 тис. користувачів

10

Проведено 20 
анкетних опитувань,

за участі 199
користувачів

Проведено 8 заходів 
з 93 користувачами 

Оприлюднено у ЗМІ 
418 інформаційних 

повідомлень,
здійснено 38 

виступів

Підготовлено

збірників 

бюлетенів

статистичних інформацій

доповідей

експрес-випуск

Підготовлено 
для ЗМІ 

12 
повідомлень, 

212 
пресвипусків

відповідей на запити користувачів

відповіді на запити щодо публічної інформації

45

25

151

699

62

330

інфографічних матеріалів

рекламний лист про випуск статистичних публікацій

85

91
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