Звіт
про результати діяльності
Головного управління статистики
у Рівненській області
за 2019 рік

Рівне - 2020
______________________________________________________________________________________________

Головне управління статистики у Рівненській області (далі – Головне
управління

статистики) є

територіальним

статистики

України

–

(далі

Держстат),

органом
що

у

Державної служби

межах

наданих

йому

повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики
в регіоні.
Мета діяльності Головного управління статистики – надання всебічної
та

об'єктивної

демографічної

статистичної
та

інформації

екологічної

ситуації

адміністративно-територіальних

одиницях

щодо
в

економічної,

Рівненській

і

соціальної,

області

забезпечення

нею

та

її

потреб

суспільства.
Відповідно

до

Положення

про

Головне

управління

статистики,

затвердженого наказом Держстату від 30.09.2015 №244 (у редакції наказу
Державної

служби

статистики

України

від

21.08.2017

№224),

та

Технологічної програми роботи Головного управління статистики на 2019
рік Головне управління статистики здійснювало свою діяльність за такими
основними напрямами:
 організація
спостережень

за

і

проведення

державних

соціально-економічними

й

статистичних

демографічними

процесами, а також підготовка за їх результатами статистичних
публікацій (інформації);
 моніторинг
виробництво

інформаційних

об'єктивної

та

потреб

неупередженої

користувачів,
статистичної

інформації, забезпечення їх вільного доступу до статистичних
даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів
державної статистики;
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 зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження
зворотного зв’язку з респондентами, забезпечення достовірності
статистичних даних;
 впровадження

новітніх

інформаційних

технологій

збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації;
 удосконалення

системи

навчання

працівників

органів

державної статистики.

І. Стратегія та керівництво
1.1. Управління та керівництво
Структура

Головного

управління

статистики

у

2019

році

представлена:
– обласний рівень – 5 управлінь, 6 відділів, 3 самостійні сектори та 4
головні спеціалісти (з питань захисту інформації, з питань запобігання та
виявлення корупції, з питань режимно-секретної роботи та з питань
правової роботи);
– районний рівень – 9 відділів статистики.
З 24 грудня 2019 року в Головному управлінні статистики була
введена нова структура, яка представлена так:
1.

Керівництво

(начальник

Головного

управління

статистики,

перший заступник начальника Головного управління статистики та два
заступники начальника Головного управління статистики). Наказ від
31.12.2019

№296/к

"Про

функціональні

повноваження

керівництва

Головного управління статистики у Рівненській області".
2.

Корпоративна підтримка (сектор планування, координації та

моніторингу статистичної діяльності; сектор ведення реєстру статистичних
одиниць; сектор документального забезпечення та контролю виконання
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відділ

поширення

інформації

та

комунікацій;

відділ

інформаційних

технологій; відділ фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського
обліку і звітності; сектор управління персоналом; відділ господарського
обслуговування та експлуатації будівель і споруд; головний спеціалістюрисконсульт; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення
корупції;

головний

спеціаліст

режимно-секретної

роботи;

головний

спеціаліст захисту інформації).
3.

Виробництво (управління збирання, введення і контролю даних

статистичних

спостережень,

взаємодії

з

респондентами

та

роботи з

постачальниками адміністративних даних; відділ реєстрації цін; відділ
збирання даних вибіркових обстежень населення; сектор переписів; відділ
обробки даних статистики виробництва; відділ обробки даних статистики
сільського господарства та навколишнього середовища; відділ обробки
даних статистики послуг, торгівлі, енергетики, структурної статистики та
статистики фінансів підприємств; відділ обробки даних демографічної та
соціальної статистики; управління аналізу даних економічної статистики;
відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики).
ІІ. Корпоративна підтримка
2.1. Управління та координація виробництва
Відповідно

до

Технологічної

програми

у

2019

році

формування

статистичної інформації здійснювалося за результатами проведення 69
державних статистичних спостережень (далі – ДСС), які охоплювали всі
сфери розвитку області (у 2018 році – за 78). Збирання й опрацювання
статистичних даних здійснювалося за 97 формами ДСС.
Для підвищення рівня інформованості респондентів щодо їх участі у
державних

статистичних

спостереженнях

підтримується

робота

спеціального сервісу на вебсайті Головного управління статистики, де
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реалізовано

можливість

отримання

респондентами

переліку

форм

державних статистичних спостережень, за якими їм потрібно звітувати до
органів державної статистики.
Крім того, з метою оперативного інформування респондентів на
вебсайті

Головного

управління

створено

розділ

«Респондентам»,

де

розміщуються звітно-статистична документація, календар подання форм
державних статистичних спостережень та фінансової звітності, інформація
щодо змін в методології складання статистичної звітності тощо.
Збір звітності від респондентів відбувається за принципом «Єдиного
вікна», робота якого організована відповідно до Регламенту збирання форм
державної статистичної та фінансової звітності за принципом Єдиного
вікна. Всього через «Єдине вікно» у 2019 році державну статистичну та
фінансову звітність подали 8,7 тис. респондентів.
У 2019 році респонденти мали змогу звітувати в електронному вигляді
за 77 формами державних статистичних спостережень.
Для

подання

звітів

в

електронному

вигляді

респонденти

використовували програмне забезпечення згідно переліку, який розміщено
на

вебсайті

Головного

управління

статистики.

Загальна

кількість

респондентів, які звітували у 2019 році до органів державної статистики в
електронному

вигляді

становила

близько

5,9

тис.

(з

врахуванням

фінансової звітності).
Частка статистичних звітів, поданих респондентами в електронному
вигляді у 2019 році, становила 70,3% від загальної кількості статистичних
звітів, що були подані до органів державної статистики (без урахування
фінансової звітності).
У

2019

забезпечення

році

впроваджено

"Кабінет

у

дослідну

респондента",

яке

експлуатацію
дозволяє

програмне

респондентам

безоплатно звітувати в онлайн режимі до органів державної статистики за
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76 формами статистичної звітності. Структурні та відокремлені підрозділи
Головного управління статистики брали активну участь у залученні
респондентів до звітування через це програмне забезпечення. Протягом
2019 року зареєстровано 997 кабінетів респондента та 6479 успішно
поданих звітів.
Протягом 2019 року продовжувалось тестування шаблонів форм
електронної звітності згідно Регламенту підготовки форм ДСС та фінансової
звітності до приймання їх органами державної статистики в електронному
вигляді.

Було

забезпечено

відповідне

тестування

з

технічного

супроводження промислової експлуатації ДСС в ІССІ, а саме: етапи
збирання та оброблення інформації проводилися в рамках промислової
експлуатації.

У

2019

році

здійснено

промислову

експлуатацію

за

статистичними формами №6-сільрада (річна), №50-сг (річна) та №1-торг
(нафтопродукти) (річна), №1-ПЕ (місячна).
Для

встановлення

забезпечення

партнерських

достовірності

відносин

первинних

із

респондентами

статистичних

та

даних

продовжувалася практика проведення нарад та семінарів з питань обліку і
звітності,

надавались

консультації

стосовно

методології

складання

звітності. Так, у 2019 році Головним управлінням статистики проведено 13
інструктивних нарад з питань запровадження нових/внесення змін до
чинних державних статистичних спостережень. Респондентам підготовлено
та надіслано 1,3 тис. листів, з яких 0,6 тис. повідомлень (нагадувань,
відповідей) про участь у державних статистичних спостереженнях, 0,3 тис.
– з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних
статистичних

спостережень.

За

результатами

проведення

державних

статистичних спостережень працівниками Головного управління статистики
підготовлено 441 оглядовий лист (включно із тими, що містять інформацію
«зворотного зв’язку»).
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Загальна кількість опрацьованих статистичних, фінансових звітів та
форм адміністративної звітності, наданих респондентами в паперовому та
електронному вигляді, у 2019 році становить 222,7 тис., у тому числі
95,9 тис. первинних звітів за формами ДСС, 14,3 тис. – за формами
фінансової звітності.
Встановлення

партнерських

взаємовідносин

з

респондентами

є

пріоритетним напрямом діяльності органів державної статистики.
З метою визначення звітного навантаження на респондентів у 2019
році

Головне

управління

статистики

приймало

участь

у

анкетному

опитуванні, яке проводив Держстат, за 9 формами ДСС, під час якого
зібрано та опрацьовано 91 анкету.
Крім того, з метою отримання інформації за різними аспектами
соціальної та економічної діяльності населення Головним управлінням
статистики

проводились

вибіркові

обстеження.

Обсяг

вибірки

для

проведення обстежень з питань умов життя домогосподарств становив 296
домогосподарств,

щодо

сільськогосподарської

діяльності

населення

в

сільській місцевості – 950, з питань економічної активності населення –
420.
У

відповідності

до

«Методологічних

положень

щодо

організації

статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари
(послуги) і розрахунків індексів споживчих цін», затверджених наказом
Держстату від 17.12.2019 №401, споживчий набір товарів (послуг)представників, на підставі якого здійснюється спостереження за змінами
цін (тарифів) і розраховується індекс споживчих цін, нараховував 328
товарів та послуг.
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2.2. Правова діяльність
У Головному управлінні статистики у Рівненській області відповідно до
вимог п.6 Загального положення про юридичну службу міністерства,
іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.11.2008 №1040 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
14.12.2001 № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади», Положенням
про юридичну службу територіального органу Держстату, складеному
відповідно до зазначених актів Кабінету Міністрів України, проводилась
робота, щодо підвищення рівня правових знань працівників.
Під час проведення щотижневих нарад з керівниками структурних
підрозділів постійно проводиться роз’яснювальна робота, ознайомлення їх
із діючим законодавством України.
Відповідно до ст.1863 КУпАП протягом 2019 року за неподання даних
для проведення державних статистичних спостережень та подання їх із
запізненням до адміністративної відповідальності було притягнуто 14 осіб.
За рік було винесено 14 постанов про накладення штрафів, сума
накладених штрафів становила 2550,00 грн.
З працівниками

Головного управління статистики проведено 7

семінарів-навчань, щодо застосування норм Кодексу законів про працю,
державну службу, соціального захисту населення, захисту прав людини в
Україні. Також надавалися усні консультації з юридичних питань.
Протягом

2019

року

в

Головному

управлінні

статистики

постійно здійснювались превентивні заходи, спрямовані на попередження
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з
корупцією.

8
_______________________________________________________________________________________________
____
Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Рівненській області
2019

З метою попередження корупційних правопорушень та правопорушень
пов’язаних з корупцією, протягом звітного періоду було проведено 2
заняття за участю всіх держслужбовців, на яких вивчалися основні
положення Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну
службу»,

Кодексу

роз’яснення

України

Національного

про

адміністративні

агентства

з

питань

правопорушення
запобігання

та

корупції,

вивчались положення Закону України «Про запобігання корупції» стосовно
заходів фінансового контролю. Також проводилась роз’яснювальна робота
із

запобігання,

виявлення

і

протидії

корупції,

проводились

заходи

спрямовані на недопущення порушень антикорупційного законодавства та
використання службових повноважень в корисливих цілях.
На офіційному вебсайті Головного управління статистики розміщені
нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії корупції.
Надавались усні консультації щодо запобігання корупції та заповнення
електронних декларацій

осіб,

уповноважених на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування.
Протягом 2019 року працівники Головного управління статистики до
відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
не притягувались.
2.3. Управління інформацією
У 2019 році управління інформацією в Головному управлінні статистики
здійснювалося відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
07.01.2018 №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»,
Інструкції

про

порядок

ведення

обліку,

зберігання,

використання

і

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять
службову інформацію, у Головному управлінні статистики, затвердженої
наказом Головного управління статистики від 03.05.2017 № 63.
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Організацію

єдиного

порядку

ведення

діловодства

у

Головному

управлінні статистики забезпечує сектор документального забезпечення та
контролю виконання. За 2019 рік в Головному управлінні статистики
зареєстровано 6302 вхідних документи, вихідних – 7569.
2.4. Управління користувачами
Поширення

статистичної

інформації

є

завершальним

етапом

статистичного виробництва. Головними напрямами роботи з користувачами
є оприлюднення статистичної інформації на вебсайті Головного управління
статистики та в засобах масової інформації, надання відповідей на запити,
звернення громадян та надання послуг на платній основі.
Основним

джерелом

поширення

інформації

є

вебсайт

Головного

управління статистики (www.rv.ukrstat.gov.ua), де розміщуються актуальні
оперативні дані, періодичні статистичні показники, у тому числі в динаміці,
а також інформація про діяльність органів державної статистики області.
Сайт

постійно

відвідувань.

модифікується

Протягом

2019

та

року

розвивається,
зафіксовано

зростає

27,2

тис.

і

кількість

відвідувань

вебсайту.
Для широкого охоплення користувачів та інформування громадськості
у 2019 році продовжувалось висвітлення діяльності Головного управління
статистики у мережі «Facebook».
На головній сторінці вебсайту для зручності користувачів представлено
річний календар оприлюднення інформації та в повному обсязі подано
бюлетені

і

доповіді

про

соціально-економічне

становище

області

та

експрес-випуски з різних напрямів статистики.
Також у вільному доступі щомісячно розміщуються повідомлення щодо
соціально-економічного

становища

області

(району,

міста)

та

прес-
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випуски, які готуються відповідно до Технологічної програми роботи
Головного управління статистики.
Щоквартально у 2019 році на головній сторінці сайту проводилась
інтернет-конференція «Про соціально-економічне становище Рівненської
області»,

розміщувалися

презентаційні

версії

усіх

підготовлених

статистичних збірників.
Щорічно в кінці року Головне управління статистики оприлюднює на
веб-сайті Каталог статистичних видань, в якому представляє перелік
статистичних продуктів, терміни їх видання та короткі анотації щодо змісту
статистичних збірників, бюлетенів, економічних доповідей, буклетів, що
пропонуються

до

уваги

широкого

кола

користувачів

статистичної

інформації.
З метою повного задоволення потреб усіх користувачів у статистичній
інформації Головним управлінням статистики підготовлено тематичні і
комплексні статистичні публікації, а саме:
>

статистичних збірників - 11;

>

статистичних бюлетенів - 219;

>

економічних доповідей - 50;

>

експрес-випусків - 573 (з них 168 розміщено на вебсайті

Головного управління статистики);
>

буклетів – 28.

Із 1563 користувачів статистичної інформації 6,9% становлять органи
державної влади та місцевого самоврядування, 2,1% – засоби масової
інформації, 1,3% – наукові установи та навчальні заклади.
Для інформування місцевих органів виконавчої влади готуються
експрес-випуски відповідно до їх потреб та надсилаються електронною
поштою.
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У 2019 році на вебсайтах райдержадміністрацій, районних рад та
виконавчих комітетів (рад) міст обласного значення було розміщено 741
інформаційне повідомлення з окремих питань соціально-економічного
розвитку області, району (міста).
Органами державної статистики в області проводилась значна робота з
висвітлення результатів державних статистичних спостережень у засобах
масової інформації, розширювалися зв'язки із ЗМІ та громадськістю.
У 2019 році у засобах масової інформації було оприлюднено 29
повідомлень «Соціально-економічне становище області (району, міста)».
Повідомлення про соціально-економічне становище області щомісячно
друкувалося в газеті «Вільне слово» та розміщувалося в повному обсязі на
офіційному вебсайті.
У 2019 році Головне управління статистики співпрацювало з іншими
обласними,

міськими

та

районними

друкованими

ЗМІ

та

інтернет-

виданнями, у яких було розміщено 345 інформаційних повідомлень.
Протягом

2019

року

прозвучало

187

виступів

працівників

органів

державної статистики на радіо та 6 – на телебаченні.
З

метою

інформації

забезпечення

відповідно

до

права

Закону

громадян
України

на

"Про

отримання

публічної

доступ

публічної

до

інформації" у 2019 році на адресу Головного управління статистики
надійшло 75 запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про
доступ до публічної інформації».
Відповіді на запити надано користувачам у встановлені чинним
законодавством терміни.
З

метою

статистичних

визначення
даних

у

та

2019

задоволення
році

проведено

потреб
1

користувачів

анкетне

у

опитування

користувачів. Крім того, у 6 опитуваннях, проведення яких організовував
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Держстат,

Головне

управління

статистики

взяло

участь,

зокрема

зі

статистики:
>

доходів та умов життя;

>

населених пунктів та житла;

>

послуг;

>

транспорту;

>

сільського, лісового та рибного господарства.

Усього було отримано та опрацьовано 130 анкет. Результати опитувань
розміщено на офіційному вебсайті Головного управління статистики та
надіслано його учасникам.
Протягом

2019

року

з

користувачами

статистичної

інформації

проведено 11 семінарів та надіслано на їх адресу 77 матеріалів рекламного
та інформаційного характеру. Крім того, надано 696 відповідей на запити
користувачів, з них 60,2% відповідей – на запити державних органів.
Постійно

ведеться

робота

в

напрямі

покращення

розповсюдження

статистичної інформації та надання послуг на платній основі.
У 2019 році сума коштів від реалізації статистичних видань та наданих
послуг становила 679,5 тис.грн.
Керуючись

Законом

України

«Про

звернення

громадян»,

Указом

Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на
звернення

до

органів

державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у
Головному управлінні статистики, а також рекомендаціями Державної
служби статистики України, Головне управління статистики протягом 2019
року

проводило

реалізації

відповідну

конституційних

роботу

прав

щодо

громадян

неухильного
на

забезпечення

письмове

звернення,

особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.
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За 2019 рік до органів державної статистики області надійшло 78
звернень громадян.
За характером питань, що порушували громадяни у звітному періоді,
переважали питання соціального захисту – 46 звернень (59% від їх
кількості), кадрові питання – 26 звернень (33,3%), надання статистичної
інформації – 6 звернень (7,7%). Повторних та колективних звернень в
Головне управління статистики у 2019 році не надходило.
Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян розглянуті та
вирішені згідно чинного законодавства.
Для більш повного задоволення громадян статистичною інформацією в
приміщенні

Головного

управління

працює

бібліотека,

де

можна

переглянути офіційні видання Держстату та статистичні видання Головного
управління статистики.
У Головному управлінні статистики постійно діє «гаряча телефонна
лінія», по якій громадяни можуть отримати консультації з питань, що їх
цікавлять.
2.5. Управління співвиробниками статистичної інформації та
постачальниками адміністративних даних
Для

проведення

ДСС

у

інформаційними

ресурсами

із

інформації

іншими

та

2019

році

здійснювався

співвиробниками

органами

державного

офіційної

взаємообмін
статистичної

управління.

Головне

управління статистики отримувало адміністративні дані від структурних
підрозділів Рівненської облдержадміністрації, Головного територіального
управління юстиції у Рівненській області, Рівненського обласного центру
зайнятості та інших установ. Дані використовувались для розрахунків
показників по області та при підготовці статистичних продуктів.
Адміністративні

дані

як

альтернативне

джерело

інформації

використовуються для проведення окремих ДСС.
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2.6. Управління фінансами
Діяльність Головного управління статистики у 2019 році здійснювалась
у межах затверджених кошторисних призначень та згідно із затвердженим
штатним розписом за такими 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».
Обсяги видатків державного бюджету у 2019 році для Головного
управління статистики (з урахуванням змін) були затверджені в сумі
34805,9 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду за програмою
«Керівництво та управління у сфері статистики» склали 31491,6 тис.грн,
за програмою «Статистичні спостереження та переписи» – 3104,4 тис.грн
та за програмою «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення
записів

доходів,

витрат

та

інших

відомостей

під

час

проведення

обстеження умов їх життя» – 209,9 тис.грн.
Співвідношення видатків загального фонду у 2019 році складали:
– оплата праці та нарахування на неї – 95,4%;
– оплата енергоносіїв – 2,8%;
– плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та
інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 0,6%;
- інші види видатків – 1,2%.
Протягом 2019 року укладено 19 договорів з постачання енергоносіїв
та комунальних послуг, 136 – на закупівлю товарів, послуг та виконання
ремонтних робіт, 235 – по наданню платних послуг.
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Протягом

звітного

року

проводився

моніторинг

ефективності

використання фінансових ресурсів відповідно до доведених кошторисних
призначень.

Забезпечено

в

повному

обсязі

розрахунки

за

спожиті

енергоносії та комунальні послуги, а також з домогосподарствами за
ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення
обстеження умов їх життя.
З метою ефективного використання державного майна, яке перебуває
на балансі Головного управління статистики, протягом 2019 року згідно з
узгодженими пропозиціями Держстату, інших органів, уповноважених
управляти державним майном, та територіальних громад було передано та
приватизовано 5 об'єктів нерухомого майна загальною площею 423,7 м2.
На 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня.
2.7. Управління людськими ресурсами
На 1 січня 2020 року штатним розписом Головного управління
статистики передбачено 147 посад, фактично працює 151 особа. Статус
державного службовця мають 155 осіб при штатній чисельності 152. Це
становить 75,5% загальної кількості працівників, зайнятих в органах
державної статистики.
Аналіз структури державних службовців за статтю свідчить про те, що
серед них традиційно для органів державної статистики переважають жінки
– 93,0%, у тому числі серед керівного складу – 87,5%, серед спеціалістів –
95,9%.
Посади керівників обіймають 40 осіб, що становить 35,1% загальної
кількості держслужбовців.
Щодо освітнього рівня персоналу, то вищу освіту ступеня магістра
(спеціаліста)

мають

113

осіб,

або

99,1%

загальної

кількості
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держслужбовців.

Вищу

освіту

ступеня

бакалавра

має

1

державний

службовець, або 0,9%.
Із загальної кількості держслужбовців 92 особи мають вищу відповідну
підготовку, що становить 80,7%. Питома вага фахівців зі статистики
становить 6,1% загальної кількості держслужбовців з вищою освітою.
При цьому 37 державних службовців (32,5% їх загальної чисельності)
мають дві та більше вищі освіти, що на 5,4% більше, ніж у 2018 році,
1 державний службовець має науковий ступінь кандидата.
Аналіз складу держслужбовців за стажем роботи в системі статистики
свідчить, що 7,9% працюють в органах державної статистики до 5 років,
10,5% – від 5 до 10 років і 81,6% – понад 10 років. Крім того, 47,5%
керівників та 43,2% спеціалістів працюють в органах державної статистики
понад 20 років.
Щодо вікового складу державних службовців, то 22,8% із них мають
вік до 35 років (керівники – 12,8%, спеціалісти – 28,4%), 28,1% – від 46
до 55 років, 21,9% – від 56 до 65 років.
Прийняття на роботу в Головне управління статистики у 2019 році
здійснювалося в установленому законодавством порядку. Усього прийнято
на роботу в Головне управління статистики 6 працівників, з них 3 – на
посаду

державної

служби

за

конкурсом.

Просунулося

по

службі

в

Головному управлінні статистики шляхом конкурсного відбору 12 осіб.
Переведено

на

іншу

рівнозначну

або

нижчу

посаду

55

державних

службовців.
Усього

упродовж

2019

року

звільнено

з

державної

служби

38

працівників, з яких 11 займали посаду керівника, 27 спеціалістів. За
власним бажанням та угодою сторін вибуло 6 працівників. При звільненні
було оформлено 38 актів передачі справ і майна.
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Плинність кадрів в цілому по системі за 2019 рік склала 2,9%, що на
0,7 в.п. менше, ніж у 2018 році. У категорії керівників цей показник
складає 4,6%, у категорії спеціалістів - 3,3%.
Відповідно до Закону України "Про державну службу" 27 державним
службовцям було присвоєно черговий ранг.
Питання по роботі з кадрами та додержання законодавства про
державну службу постійно розглядаються на засіданні колегії Головного
управління статистики, а саме: «Про стан роботи з кадрами та додержання
законодавства про державну службу в Головному управлінні статистики» –
20 лютого та 24 липня 2019 року.
При

призначенні

на

посаду

державної

служби

у

2019

році

здійснювалися заходи із організації та проведення перевірки достовірності
відомостей, поданих працівниками Головного управління статистики, щодо
застосування

до

них

заборон,

передбачених

частинами

третьою

і

четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", а також заходи
із організації та проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують

на

зайняття

посад,

які

передбачають

зайняття

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком.
Фаховий розвиток працівників забезпечується шляхом професійного
навчання,

яке

включає

підготовку,

перепідготовку,

спеціалізацію

та

підвищення кваліфікації.
У

2019

продовжували

році

в

Головному

навчатися

в

управлінні

магістратурі

статистики

Національного

2

працівники
університету

водного господарства та природокористування за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування».
Підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління
статистики здійснюється у співпраці з Рівненським регіональним центром
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перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,

органів

місцевого

самоврядування,

керівників

державних

підприємств, установ та організацій.
У 2019 році в Рівненському регіональному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації підвищили свій фаховий рівень:
• за професійною програмою – 4 особи;
• за програмою спеціалізованого короткострокового навчального курсу
«Ділова українська мова» – 3 особи;
• «Ділова англійська мова» – 4 особи;
• «Ділова польська мова» – 1 особа;
• за

програмою

тематичних

короткотермінових

семінарів

«Про

запобігання корупції» – 3 особи;
• «Проблемні питання та шлях вдосконалення роботи зі зверненнями
громадян» – 1 особа;
• «Мистецтво управлінської діяльності і лідерство» – 1 особа;
• «Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах» – 1
особа;
• «Безпека інформаційних і комунікативних систем» – 1 особа;
• «Організація

та

здійснення

закупівель

товарів,

робіт

і

послуг

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» – 2 особи;
У 2019 році в Національній академії статистики, обліку та аудиту
підвищували свій фаховий рівень:
• за професійною програмою – 1 особа;
• за програмою короткострокового курсу з питань аналізу даних – 2
особи.
У 2019 році підвищили кваліфікацію в Українській школі урядування
за короткостроковою програмою:
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«Забезпечення

застосування

законодавства

у

сфері

державної

служби» – 1 особа,
«Запобігання та виявлення корупції – практика застосування» – 1
особа.
Протягом 2019 року пройшли тренінги в ГО «Український центр
соціального розвитку»:
«Смарт спеціалізація» – 1 особа,
«Посилення

знань

і

навичок

з

моніторингу

національних

та

міжнародних забов’язань щодо гендерної рівності» – 1 особа,
«Розвиток потенціалу працівників Держстату у роботі з даними для
моніторингу національних та міжнародних забов’язань щодо гендерної
рівності» – 3 особи.
У 2019 році отримано диплом за успішне завершення рівня A1-A2
англійської мови на сайті www.lingva.ua – 1 особа.
У

Головному

управлінні

статистики

було

проведено

внутрішні

навчання, організовані власними силами, з питань проходження державної
служби, в яких взяло участь 127 осіб.
У Головному управлінні статистики у 2019 році було застосовано
наставництво до 11 працівників, з них до 3-х прийнятих працівників. Вони
успішно опанували програму Вступного навчального курсу для нових
працівників Головного управління статистики.
Протягом 2019 року у Головному управлінні статистики проходив
виробничу та переддипломну практику 1 студент вищого навчального
закладу.
Відповідно до Закону України ''Про звернення громадян'' у звітному
році службою управління персоналом розглянуто заяви громадян та видано
27 довідок щодо підтвердження стажу роботи в органах державної
статистики.
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До

Дня

працівників

статистики

окремі

працівники

Головного

управління статистики були нагороджені за високий професіоналізм,
сумлінну працю в органах статистики:
• відзнаками Держстату – 3 особи;
• відзнаками Рівненської ОДА та обласної ради – 8 осіб;
• відзнаками Рівненської районної ради – 5 осіб;
• відзнаками Рівненської міської ради – 5 осіб.
Служба управління персоналом Головного управління статистики і
надалі продовжуватиме роботу, націлену на чітке дотримання чинного
законодавства та нормативних актів.
2.8. Управління інформаційними технологіями
Основними напрямами впровадження інформаційних технологій у
діяльності органів державної статистики у 2019 році були: розширення
системи

електронного

документообігу,

введення

в

експлуатацію

програмного забезпечення «Клієнт Казначейства – Казначейство».
У рамках розвитку системи електронного документообігу органів
державної статистики (далі – Система) Головним управлінням статистики у
2019 році було забезпечено роботу системи електронного документообігу
та здійснено заходи щодо підтримки її функціонування та удосконалення в
частині

налаштування

електронних

форм

резолюцій

та

шаблонів

документів відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Було забезпечено
безпаперовий документообіг з використанням електронного цифрового
підпису.
Кількість робочих місць, підключених до

Системи, у Головному

управлінні статистики становить 100, що складає 95,0%.
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2.9. Господарська діяльність
В

адмінбудівлі

Головного

управління статистики у Рівнененській

області за адресою: м. Рівне, вул. Короленка, 7, що знаходиться на балансі
Головного управління статистики, протягом 2019 року були проведені такі
роботи та заходи:


замінено дверні блоки в кабінетах;



замінено наявні світильники на енергозберігаючі;



здійснено ремонт в коридорах та в окремих кабінетах;



проведено

технічне

обслуговування

наявних

засобів

пожежогасіння (вогнегасників);


закуплено офісні столи;



проведено

планові

заходи

щодо

енергозбереження

та

зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії.

ІII. Розвиток можливостей
3.1. Моніторинг і звітування
З

метою

оброблення

подальшого
статистичної

вдосконалення
інформації,

методології

покращення

збирання

організації

та

ДСС,

оптимізації їх кількості, підвищення якості статистичних даних та адаптації
національних методологічних засад статистики до вимог міжнародних та
європейських

стандартів,

Головне

управління

статистики

у

жовтні–

листопаді 2019 року приймало участь у відеоконференціях з питань
інвентаризації державних статистичних спостережень.
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IV. Соціальний діалог
У 2019 році в Головному управлінні статистики було проведено
15 засідань Профспілкового комітету.
Профспілковий комітет систематично інформує членів профспілки про
свою

діяльність

через

Профспілковий

інформаційний

стенд,

який

знаходиться у доступному місці (в холі Головного управління статистики).
У 2019 році профспілкова організація, перш за все, спрямовувала свої
зусилля на збереженні існуючих соціальних стандартів, зосереджувала
увагу на питаннях представництва та захисті соціально-економічних прав
та інтересів працівників, здійснювала контроль за дотриманням чинного
трудового законодавства.
Протягом 2019 року проводились заходи:
– до Міжнародного жіночого дня – 8 березня;
– до Дня захисника України;
– до Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня працівників статистики,
Нового року;
– до Дня матері: (проведено конкурси малюнків та фото);
– до

Дня захисту дітей (колективне відвідування дитячих ігрових

кімнат відпочинку);
– до Великодня (проведено конкурс «Великодні гостини»).
Активна співпраця налагоджена з Рівненським академічним обласним
музично-драматичним

театром

(перегляд

вистав,

концерти

народних

артистів, лекції-концерти).
Традицією стало вітання ветеранів статистики з нагоди професійного
та державних свят.
Організовано участь працівників у Всеукраїнських акціях «Чисте
довкілля», «Моя вишиванка».
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Запам’яталися пізнавальні екскурсії мальовничими місцями рідного
краю.
Слід відмітити заходи по виготовленню прикрас до новорічної ялинки
Головного управління статистики, яку засоби масової інформації назвали
«Ялинка-вишиванка». Майстрині Головного управління статистики вишили
50 різноманітних синьо-білих іграшок.
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