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ПРО  ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ  ОБЛАСТІ

Головне управління статистики у Тернопільській області (далі – ГУС у Тернопільській області) є територіальним

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

державної політики у сфері статистики.

У своїй діяльності ГУС у Тернопільській області керується Конституцією та законами України, указами Президента

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

Держстату, Регламентом та Положенням про Головне управління статистики у Тернопільській області, Програмою

розвитку державної статистики до 2023 року (зі змінами), Планом державних статистичних спостережень на відповідний рік.

ГУС у Тернопільській області упродовж 2021 року здійснювало свою діяльність за такими основними напрямками:

 організація і проведення статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами,

екологічною ситуацією в області;

 організація і проведення підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення;

 зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами, впровадження заходів зі зменшення звітного

навантаження, сприяння подальшому розвитку співробітництва виробників статистичної інформації;

 відкритість і доступність статистичної інформації, моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх

вільного доступу до статистичних даних;

 розвиток людського капіталу органів державної статистики, удосконалення системи навчання працівників органів

державної статистики;

 впровадження новітніх інформаційних технологій збирання та опрацювання статистичної інформації.



І. • УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО



Керівництво

Корпоративна 

підтримка

Статистичне 

виробництво

 начальник ГУС у Тернопільській області; 

 заступники начальника ГУС у Тернопільській області.

 сектор планування, координації та моніторингу статистичної 

діяльності; 

 управління  поширення інформації та комунікацій;

 управління інформаційних технологій;

 управління фінансово-господарського забезпечення; 

 відділ управління персоналом; 

 сектор документального забезпечення та контролю виконання; 

 головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи;

 головний спеціаліст-юрисконсульт; 

 головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

 управління збирання даних статистичних спостережень та взаємодії з 

респондентами;

 відділ переписів; 

 управління обстежень домогосподарств;

 відділ збирання даних статистики цін; 

 управління обробки та аналізу даних економічної статистики; 

 управління обробки та аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики.
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Організація і проведення державних статистичних спостережень

На виконання Закону України «Про державну статистику», відповідно до Плану державних статистичних

спостережень на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1258-р.

Проведено 65 державних

статистичних

спостережень (ДСС) Інформація збиралася

та опрацьовувалася по

88 формах ДСС 

З метою подальшого вдосконалення методології збирання та оброблення статистичної інформації, покращення

організації ДСС, оптимізації їх кількості та підвищення якості статистичних даних, ГУС у Тернопільській області в

2021 році брало активну участь у роботах, пов’язаних з інвентаризацією ДСС.



Організація і проведення державних статистичних спостережень

2019 2020 2021

74,0 79,5
93,2

Кількість звітів, надісланих в 

електронному вигляді, %

2019 2020 2021

216,2

203,1
197,9

Кількість опрацьованих статистичних       

та фінансових звітів, тис.    

23,1

23,9

24,3

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ, тис. одиниць

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

У 2021 році 319 домогосподарств були  відібрані 

для участі в обстеженнях з питань умов їх життя, 

1332 – з питань робочої сили,

1050 – з питань сільськогосподарської діяльності 

населення в сільській місцевості 



Проведення підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення

На виконання Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення", розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020р. №1542-р "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", вказівок 

Державної служби статистики, у 2021 році ГУС у Тернопільській області було здійснено ряд заходів щодо підготовки 

до проведення Всеукраїнського перепису населення: 

 уточнено інформацію щодо переліку міських населених пунктів, які мають затверджені межі в установленому

порядку;

 проведено роботи з уточнення адресного господарства міських поселень області;

 уточнено переліки інституційних установ та установ з рухомим складом населення;

 уточнено інформацію щодо наявних на території області садівничих товариств, в яких можливе проживання;

 уточнено інформацію щодо дрібних поселень службового призначення, пов’язаних з обслуговуванням,

наглядом та експлуатацією залізничних і водних шляхів сполучення, лісових масивів, метеорологічних

станцій, геологічних організацій тощо;

 проведено роботи з актуалізації електронних цифрових карт по населених пунктах області;

 здійснено підготовку нормативно-довідкової інформації для розроблення даних Всеукраїнського перепису

населення.



Підготовлено та направлено 496 листів у тому числі:

- 474 листів організаційного характеру;

- 22 інструктивних та методичних листи з питань 

запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС

Підготовлено 137 оглядових листів

Усіма каналами комунікації (включаючи телефонний 

зв’язок) здійснено 2302 заходи з надання допомоги щодо 

складання та подання ДСС

Проведено анкетне опитування респондентів ДСС 

(організоване Держстатом) щодо  визначення звітного 

навантаження за 27 формами ДСС, в результаті якого 

отримано 242 анкети

Заходи щодо підвищення рівня 

інформованості респондентів

Проведено 12 інструктивних нарад

Взаємодія з респондентами



Взаємодія з респондентами 

Для інформування респондентів щодо проведення ДСС, на головній сторінці офіційного 

вебсайту ГУС у Тернопільській області функціонує рубрика «Для респондентів», яка постійно 

вдосконалюється та оновлюється. 



Взаємодія з респондентами 

Успішно функціонує безкоштовне програмне забезпечення «Кабінет респондента, яке дозволяє безоплатно  звітувати 

до органів державної статистики. Упродовж року сервісом скористалося 1148 респондентів області, від яких отримано 

5493 електронних статистичних звіти.



Відкритість і доступність статистичної інформації

Підготовлено у 2021 році

Бюлетенів - 75

Експрес-випусків - 133

Довідників - 3

Матеріалів на вебсайті у розділі 

«Інфографіка» - 81

Матеріалів на вебсайті у розділі «Статистична 

інформація» - 740

Збірників - 7

Матеріалів для ЗМІ - 142



Відкритість і доступність статистичної інформації

Основним джерелом поширення інформації в ГУС у Тернопільській області

залишається офіційний вебсайт http://www.te.ukrstat.gov.ua

У 2021 році здійснено розробку нового дизайну вебсайту (інтерфейсу) у відповідності
до брендбуку органів державної статистики.

Упродовж року постійно проводились роботи щодо вдосконалення та модернізації вебсайту.

Розроблено та впроваджено новий розділ «Доступно про статистику». У 2021 році вебсайт

відвідало 158,0 тис. користувачів.



Доступ до публічної інформації

З метою забезпечення права на отримання публічної інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», у 2021 році ГУС у Тернопільській області було опрацьовано 50 запитів, з них: 14 – від 

юридичних осіб, 28 – від громадян, 7 – від громадських організацій,   1 – від засобів масової інформації.

56,0%28,0%

14,0%

2,0%

від громадян

від юридичних осіб

від громадських організацій

від ЗМІ



Проведення анкетних опитувань користувачів

З метою визначення та задоволення інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного та рівного

доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності органів державної

статистики, ГУС у Тернопільській області спільно з Держстатом у 2021 році проведено 12 анкетних опитувань

користувачів статистичної інформації відповідно до плану їх проведення. За результатами цих опитувань було

отримано й опрацьовано 49 анкет.

Аналіз опитувань показав, що в цілому користувачі задоволені висвітленням статистичних даних,

методологічними поясненнями, які викладені в публікаціях, поданням інформації на вебсайті та співпрацею з

працівниками ГУС у Тернопільській області.

Результати опитувань розміщено на вебсайті ГУС у Тернопільській області у розділі «Анкетні опитування». 



Комунікаційні заходи

Для більш детального ознайомлення з методологічними особливостями проведення державних статистичних 

спостережень та популяризації статистичних видань із користувачами статистичної інформації у 2021 році ГУС 

у Тернопільській області:

- проведено 12 круглих столів, 
конференцій, семінарів, нарад;

- розіслано 23 матеріали
рекламного та інформаційного
характеру;

- підготовлено 2 буклети
рекламного характеру;

- надано 671 відповідь на запити
щодо отримання статистичної
інформації;

- надано 5 роз’ясненень стосовно
статистичної методології та 
організації ДСС.



Комунікаційні заходи

Взаємодія із засобами масової інформації

Прес-випуски з окремих питань щодо

економічної та демографічної ситуації 

Надано 10 інтерв’ю для трансляції на 
місцевих телеканалах «T1 НОВИНИ», 
«TV-4» та «ІНТБ» (1 – щодо 
народжуваності, 1 – стосовно витрат 
домогосподарств на харчування та 8 –
щодо цінової ситуації в області)

Підготовлено 12 повідомлень «Соціально-
економічне становище області» 

Найчастіше інформація з’являлася 

у виданнях:

- «Терен»;

- «Тернопільська липа»;

- «Місто»;

- «За Збручем;

- «Наш день»;

- «Доба»;

- «Тернопільська мережева газета»;

- «Погляд»;

- «Терноград»;

- «Тернополяни»;

- «Те News».



Звернення громадян

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента

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» ГУС у

Тернопільській області здійснюється постійний контроль за станом роботи зі зверненнями громадян.

У 2021 році керівництвом ГУС у Тернопільській області було розглянуто 172 звернення громадян, що

надійшли на адресу управління поштою. Колективних звернень від громадян не надходило. Найбільше звернень

громадян надійшло:

36,5%

30,6%

27,0%

5,9%

щодо соціальної політики і соціального захисту 

з кадрових питань

з питань праці і заробітної плати 

щодо надання статистичної інформації 
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Кадровий склад державних службовців 
та освітній рівень персоналу

На 01.01.2022 штатним розписом ГУС у Тернопільській області передбачено 159 посад

Статус державного службовця має 121 особа

Керівники категорії

«Б» – 28,9% 

(з них жінки – 80,0%);

Спеціалісти категорії 
«В» – 71,1% 

(з них жінки – 92,5%).

Розподіл державних службовців за рівнем освіти

Вищу освіту ступеня 
магістра (спеціаліста) 
мають 95,9%;

Дві і більше вищих 
освіти мають 52,1%.

Розподіл держслужбовців
за стажем роботи в системі

- від 1 до 5 років - 2,5%;

- від 5 до 10 років - 13,2%;

- понад 10 років - 84,3%.

Професійний розвиток працівників

• 116  державних службовців ГУС у Тернопільській 
області у 2021 році пройшли підвищення 
кваліфікації, про що отримали 299 підтвердних 
документів.

Підвищення кваліфікації здійснювалось за 
загальними та спеціальними програмами в:

• Національній академії статистики, обліку та аудиту;

• Західноукраїнському національному університеті;

• Українській школі урядування.

Кадровий склад державних службовців та освітній рівень персоналу
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Розвиток інформаційних технологій

У 2021 році в ГУС у Тернопільській області здійснювався постійний контроль за

дотриманням внутрішніх правил поводження з інформаційно-телекомунікаційною системою

для працівників органів державної статистики, з метою встановлення чіткого регламентування

роботи користувачів в інформаційно-телекомунікаційній системі (далі – ІТС), забезпечення

кібербезпеки та ефективного використання інформаційних ресурсів.

В рамках розвитку системи електронного документообігу органів державної статистики

(далі – СЕД ОДС) забезпечено роботу СЕД ОДС та оновлення її версії (кількість робочих

місць, підключених до СЕД ОДС в ГУС у Тернопільській області – 100%).

Для забезпечення комплексного обліку господарських та фінансових операцій в ГУС у

Тернопільській області успішно використовувалася єдина інформаційно-аналітична система

фінансово-господарської діяльності органів державної статистики на базі комп’ютерної

програми "Комплексна система автоматизації підприємства "IS Pro".



Правова діяльність

Упродовж 2021 року з працівниками ГУС у Тернопільській області проводилася роз’яснювальна робота щодо

застосування норм законодавства, надавались консультації щодо застосування чинного законодавства з питань

оформлення проєктів договорів та наказів, наслідків неподання респондентами статистичної звітності,

забезпечення статистичної конфіденційності, складення протоколів та оформлення справ про адміністративні

правопорушення, змін до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною», «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», «Про публічні

закупівлі», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про державну службу» тощо.

З метою правильності оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення

адміністративних стягнень, у IV кварталі 2021 року організовано та проведено внутрішнє навчання із зазначених

питань.

ГУС у Тернопільській області в установлені терміни забезпечено надання до Держстату інформації щодо

претензійно-позовної роботи, інформації про наявність в судах загальної юрисдикції судових проваджень щодо

об’єктів державної власності, інформації про стан правової роботи та інформації щодо здійснення систематизації

законодавства.



Результати фінансово-господарської діяльності

Фінансова діяльність ГУС у Тернопільській області в 2021 році здійснювалася за такими бюджетними

програмами:

Для здійснення функціональних повноважень було затверджено видатки державного бюджету на 2021 рік

(з урахуванням змін) у сумі 26752,2 тис. грн, з яких 26566,2 тис. грн – обсяги по загальному фонду і 186,0 тис. грн –

по спеціальному фонду.

КПКВК 0414010 
«Керівництво та 

управління у 
сфері 

статистики»

КПКВК 0414020 
«Статистичні 

спостереження»

КПКВК 0414030 «Щоквартальна
плата домогосподарствам за ведення

записів доходів, витрат та інших
відомостей під час проведення

обстеження умов їх життя»


