Звіт
про результати діяльності
Головного управління статистики
у Рівненській області
за 2018 рік

Рівне - 2019

Головне управління статистики у Рівненській області (далі – Головне
управління статистики) є територіальним органом Державної служби статистики
України (далі – Держстат), що у межах наданих йому повноважень приймає
участь у реалізації державної політики у сфері статистики в регіоні.
Мета діяльності Головного управління статистики – надання всебічної
та

об'єктивної

статистичної

інформації

щодо

економічної,

соціальної,

демографічної та екологічної ситуації в Рівненській області та її адміністративнотериторіальних одиницях і забезпечення нею потреб суспільства.
До

складу

Головного

управління

статистики

входять

структурні

та

відокремлені підрозділи.
Структура Головного управління статистики на 1 січня 2019 року:
– 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.
Структура Головного управління статистики адаптована до організації
статистичної діяльності відповідно до загальної моделі статистичних бізнеспроцесів.
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Напрями діяльності Головного управління статистики

Відповідно

до

Положення

про

Головне

управління

статистики,

затвердженого наказом Держстату від 30.09.2015 №244, та Технологічної
програми

роботи

Головного

управління

статистики

на

2018

рік

Головне

управління статистики здійснювало свою діяльність за такими основними
напрямами:
>

організація і проведення державних статистичних спостережень за

соціально-економічними й демографічними процесами, а також підготовка за їх
результатами статистичних публікацій (інформації);
>

моніторинг

інформаційних

потреб

користувачів,

виробництво

об'єктивної та неупередженої статистичної інформації, забезпечення їх вільного
доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості
роботи органів державної статистики;
>

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.
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І. Модернізація державної статистики

1. Організація і проведення державних статистичних спостережень

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень у 2018 році
формування статистичної інформації здійснювалося за результатами проведення
78 державних статистичних спостережень (далі – ДСС), які охоплювали всі
сфери розвитку області (у 2017 році– за 82). Збирання й опрацювання
статистичних даних здійснювалося за 87 формами ДСС.

2. Удосконалення статистичної методології

У 2018 році відбувався подальший розвиток та вдосконалення Реєстру
статистичних одиниць (РСО), зокрема, шляхом актуалізації переліку місцевих
одиниць на основі даних ДСС. Відповідно до «Порядку взаємодії суб’єктів
інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Головним
управлінням

статистики

в

області

здійснюється

ведення

адміністративної

складової РСО – ЄДРПОУ.
На 1 січня 2019 року в ЄДРПОУ області налічується 22041 юридична особа.
Протягом 2018 року в ЄДРПОУ області взято на облік 1033 юридичних осіб, за
цей же період знято з обліку 279 юридичних осіб.
3. Розвиток інформаційних технологій
Основними
діяльності

напрямами

органів

респондентів

до

державної

подання

впровадження
статистики

форм

у

державних

інформаційних
2018

році

статистичних

технологій

були:

у

залучення

спостережень

в

електронному вигляді, участь у переведенні ДСС до Інтегрованої системи
статистичної

інформації

(далі

–

ІССІ),

розширення

системи

електронного

документообігу, технічний супровід подання респондентами звітності у форматі
«Єдиного

вікна»,

підключення

бухгалтерської

служби

до

програмного

забезпечення Клієнт Казначейства – Казначейство», запровадження єдиної
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«бухгалтерської програми ISPRO.
У

рамках

розвитку

системи

електронного

документообігу

органів

державної статистики (далі – Система) Головним управлінням статистики у 2018
році був здійснений перехід на нову Систему на базі програмного продукту
"Система

електронного

"Megapolis.DocNet"

документообігу

комплектації

та

Optimum,

автоматизації
що

бізнес-процесів

дозволило

впровадити

безпаперовий документообіг з використанням кваліфікованого електронного
підпису.
У Головному управлінні статистики за звітний рік налаштовано 48 робочих
місць для опрацювання документів з цифровим підписом, для чого було
отримано в АЦСК ДФС цифрові ключі для всіх працівників.
Протягом

2018

функціонування

року

системи

здійснювались

електронної

заходи

звітності,

щодо

зокрема

ефективного

шляхом

надання

консультацій та роз’яснень респондентам щодо подання звітності в електронному
вигляді.
У

2018

році

було

проведено

тестування

програмного

забезпечення

«Кабінет респондента». У жовтні 2018 року програмне забезпечення тестувалося
4 респондентами по 37 формах ДСС.
Продовжувалися

роботи

з

технічного

супроводження

промислової

експлуатації ДСС в ІССІ, а саме: етапи збирання та оброблення інформації
проводилися в рамках промислової експлуатації. У промислову експлуатацію
було переведено обробку звітності за формами №6-сільрада (річна), №50-сг
(річна) та №1-торг (нафтопродукти) (річна). Крім того, у 2018 році Головне
управління статистики взяло участь у тестових випробуваннях обробки даних в
ІССІ форм звітності №1-ІКТ (річна) та №4-мтп (річна).
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ІІ.
1.

Для

Зменшення звітного навантаження

Взаємообмін інформаційними ресурсами

проведення

ДСС

у

2018

році

здійснювався

взаємообмін

інформаційними ресурсами із співвиробниками офіційної статистичної інформації
та іншими органами державного управління. Головне управління статистики
отримувало

адміністративні

облдержадміністрації,

дані

Головного

від

структурних

територіального

підрозділів
управління

Рівненської
юстиції

у

Рівненській області, Державної служби 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.
Упродовж 2018 року забезпечувалось функціонування системи електронної
звітності органів державної статистики, яка дозволяє респондентам подавати
статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді.
Загальна кількість респондентів, які звітували у 2018 році до органів
державної статистики в електронному вигляді за формами статистичної звітності
та

подавали

фінансову

звітність

в

електронному

вигляді,

становила

4516 одиниць.
У

2018

році

частка

статистичних

звітів,

поданих

респондентами

в

електронному вигляді становила 60,1% від загальної кількості статистичних
звітів, що були подані до органів державної статистики (без урахування
фінансової звітності).
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Для підвищення рівня інформованості респондентів щодо їх участі у
державних статистичних спостереженнях підтримується робота спеціального
сервісу

на

веб-сайті

Головного

управління

статистики,

де

реалізовано

можливість отримання респондентами переліку форм державних статистичних
спостережень, за якими їм потрібно звітувати до органів державної статистики.
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 2018 році державну статистичну та фінансову звітність подали
8,7 тис. респондентів. 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.
Респонденти, які мають можливість подавати звітність в електронному
вигляді, можуть використовувати програмне забезпечення згідно переліку, який
розміщений на веб-сайті Головного управління статистики.
У 2018 році здійснювались заходи з розробки програмного забезпечення
"Кабінет

респондента",

електронної

статистичної

яке

сприятиме

звітності

та

спрощенню

дозволить

процедури

респондентам

подання

безоплатно

звітувати в онлайн режимі до органів державної статистики. Упродовж року було
проведено внутрішнє тестування цього сервісу, а також тестування пілотною
групою респондентів.
Для

встановлення

партнерських

відносин

із

респондентами

та

забезпечення достовірності первинних статистичних даних продовжувалася
практика проведення нарад та семінарів з питань обліку і звітності, надавались
консультації стосовно методології складання звітності. Так, у 2018 році Головним
управлінням

статистики

проведено

18

інструктивних

нарад

з

питань

запровадження нових або внесення змін до чинних державних статистичних
спостережень. Респондентам підготовлено та надіслано 1,7 тис. листів, з них 809
повідомлень (нагадувань, відповідей) про участь у державних статистичних
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спостереженнях. За результатами проведення державних статистичних
спостережень працівниками Головного управління статистики підготовлено 712
оглядових

листів

(включно

із

тими,

що

містять

інформацію

«зворотного

зв’язку»).
Усього у 2018 році органи державної статистики області отримали від
респондентів і опрацювали 121,4 тис. первинних звітів за формами ДСС,
11,9

тис. –

за формами фінансової

адміністративної

звітності

для

звітності, 80,6

складання

даних

тис. –

за формами

демографічної

статистики

Встановлення партнерських взаємовідносин з респондентами є пріоритетним
напрямом діяльності органів державної статистики.
З метою визначення звітного навантаження на респондентів у 2018 році
Головне управління статистики приймало участь у анкетному опитуванні, яке
проводив Держстат, за 8 формами ДСС, під час якого зібрано та опрацьовано 78
анкет.
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)
Держстату

і

розрахунків
від

індексів

29.08.2016

споживчих

№158,

цін»,

споживчий

затверджених

набір

товарів

наказом
(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. Відкритість і доступність статистичної інформації

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

джерелом

статистики

поширення

інформації

(www.rv.ukrstat.gov.ua),

де

є

веб-сайт

Головного

розміщуються

актуальні

оперативні дані, періодичні статистичні показники, у тому числі в динаміці, а
також інформація про діяльність органів державної статистики області. Сайт
постійно

модифікується

та

розвивається,

зростає

і

кількість

відвідувань.

Протягом 2018 року зафіксовано 26,7 тис. відвідувань веб-сайту.
Для широкого охоплення користувачів та інформування громадськості у
2018

році

продовжувалось

висвітлення

діяльності

Головного

управління

статистики у мережі «Facebook».
На головній сторінці веб-сайту 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-випуски, які
готуються відповідно до Технологічної програми роботи Головного управління
статистики.
Щоквартально у 2018 році
інтернет-конференція

«Про

на головній сторінці

соціально-економічне

сайту проводилась

становище

Рівненської

області», розміщувалися презентаційні версії усіх підготовлених протягом року
статистичних збірників.
Щорічно в кінці року Головне управління статистики оприлюднює на вебсайті 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
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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:
>

статистичні збірники - 14;

>

статистичні бюлетені - 236;

>

економічні доповіді - 59;

>

експрес-випуски - 779 (з них 182 розміщено на веб-сайті Головного

управління статистики);
>

буклети – 25.

Із 1738 користувачів статистичної інформації 7,4% становлять органи
державної

влади

та

місцевого

самоврядування,

2,1%

–

засоби

масової

інформації, 2,0% – наукові установи та навчальні заклади.
Для інформування місцевих органів виконавчої влади готуються експресвипуски відповідно до їх потреб та надсилаються електронною поштою. Крім
того, зведена статистична інформація, яка не передбачена планом ДСС, у
вигляді статистичних бюлетенів та доповідей надається органам виконавчої
влади та місцевого самоврядування на платній основі.
Крім

того,

на

веб-сайтах

райдержадміністрацій,

районних

рад

та

виконавчих комітетів (рад) міст обласного значення у 2018 році було розміщено
502 інформаційних повідомлення з окремих питань соціально-економічного
розвитку області, району (міста).
Протягом 2018 року з користувачами статистичної інформації проведено 12
семінарів та надіслано на їх адресу 64 матеріали рекламного та інформаційного
характеру. Крім того, надано 444 відповіді на запити користувачів, з них 55,5%
відповідей – на запити державних органів. У 2018 році укладено 269 договорів
про надання інформаційних послуг на платній основі.
Постійно

ведеться

робота

в

напрямі

покращення

розповсюдження

статистичної інформації та надання послуг на платній основі.
У 2018 році сума коштів від реалізації статистичних видань та наданих
послуг становила 652,3 тис.грн.
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3.

Проведення анкетних опитувань користувачів

З метою визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних
даних у 2018 році проведено 1 анкетне опитування користувачів. Крім того, у 6
опитуваннях, проведення яких організовував Держстат, Головне управління
статистики взяло участь, .зокрема зі статистики:
>

населення та міграції;

>

ринку праці;

>

внутрішньої торгівлі;

>

науки, технології та інновацій;

>

сільського, лісового та рибного господарства.

Усього було отримано та опрацьовано 101 анкету. Результати опитувань
розміщено

на

офіційному

веб-сайті

Головного

управління

статистики

та

надіслано його учасникам.

4. Доступ до публічної інформації

З метою забезпечення права громадян на отримання публічної інформації
відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" у 2018 році
на адресу Головного управління статистики надійшов 81 запит на інформацію
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Відповіді

на

запити

надано

користувачам

у

встановлені

чинним

законодавством терміни.
Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» 2 запити було направлено розпоряднику інформації з
одночасним повідомленням про це її запитувача.
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5.

Співпраця із засобами масової інформації

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

2018

році

у

засобах

масової

інформації

було

оприлюднено

45

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 веб-сайті.
У 2018 році Головне управління статистики співпрацювало з іншими
обласними, міськими та районними друкованими та інтернет-виданнями, у яких
було розміщено 661 інформаційне повідомлення. Протягом 2018 року прозвучало
275 виступів працівників органів державної статистики на радіо та 2 – на
телебаченні.
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6.

Надання відповідей на звернення громадян

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», наказом

Держкомстату від 28.05.2004 №347 «Про затвердження Інструкції з діловодства
за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України»,
Головне управління статистики у Рівненській області протягом 2018 року
проводило

відповідну

роботу

щодо

неухильного

забезпечення

реалізації

конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та
обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.
За 2018 рік до органів державної статистики області надійшло 77
звернень громадян, що на 61 звернення, або на 44,2% менше порівняно із 2017
роком. На адресу Головного управління статистики надійшло 73 звернення, до
відокремлених підрозділів – 4 звернення.
Питання, що порушували громадяни у зверненнях у звітному періоді:
 питання соціального захисту – 41 звернення (53,2% від їх кількості);
 кадрові питання – 23 звернення (29,9%);
 надання статистичної інформації – 11 звернень (14,3%);
 питання отримання інформації з ЄДРПОУ – 2 звернення (2,6%).
Усі питання, що були порушені у зверненнях громадян розглянуті та
вирішені згідно чинного законодавства.
У Головному управлінні статистики постійно діє «пряма телефонна
лінія», по якій громадяни можуть отримати консультації з питань, що їх
цікавлять.
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Соціальний діалог

7.

У 2018 році в Головному управлінні статистики було проведено 21
засідання 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 2018 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 2018 року проводились заходи присвячені:
–

Міжнародному жіночому дню – 8 березня,

–

Дню захисника України;

–

святкові

вітання

до

Дня

Конституції,

Дня

Незалежності,

Дня

працівників статистики, Нового року;
–

проведено конкурси малюнків та фото: до Дня матері, Дня захисту

дітей;
–

організовано пізнавальні екскурсії мальовничими місцями рідного

краю;
–

проведено конкурс «Моя писанка» до Великодня;

–

відвідування Рівненського зоопарку до Дня захисту дітей;

–

постійне відвідування Рівненського академічного обласного музично-

драматичного театру (перегляд вистав, концерти народних артистів, лекціїконцерти);
–

органного залу Рівненської обласної філармонії;

–

Рівненського обласного краєзнавчого музею;

–

вітання ветеранів статистики з нагоди професійного та державних

свят;
–

взято участь

у

Всеукраїнських

акціях

«Чисте

довкілля», «Моя

вишиванка»;
–

створено «Родинне дерево» Головного управління статистики;

–

проведено незабутню зустріч Нового року.
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ІІІ. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
1.

Кадровий склад державних службовців
та освітній рівень персоналу

На 1 січня 2019 року штатним розписом Головного управління статистики
передбачено 192 посади, фактично працює 193 особи. Статус державного
службовця мають 155 осіб при штатній чисельності 152. Це становить 80,3%
загальної кількості працівників, зайнятих в органах державної статистики. На
рівні апарату Головного управління статистики працює 128 держслужбовців при
штаті 125 (85,9%), а на районному рівні – відповідно 27 держслужбовців при
штаті 27 (58,7%).
Аналіз структури державних службовців за статтю свідчить про те, що
серед них традиційно для органів державної статистики переважають жінки –
90,2%, у тому числі серед керівного складу – 83%, серед спеціалістів – 94,2%.
Посади керівників обіймають 47 осіб, що становить 30,3% загальної
кількості держслужбовців.
Щодо освітнього рівня персоналу, то вищу освіту ступеня магістра
(спеціаліста) мають 152 особи, або 98,1% загальної кількості держслужбовців.
Вищу освіту ступеня бакалавра мають 3 державних службовці, або 1,9%.
Із загальної кількості держслужбовців 146 осіб мають вищу відповідну
освіту. Якщо в цілому по системі цей показник становить 94,2%, то в апараті
Головного управління статистики – 91,5%, у відокремлених підрозділах – 75,6%.
Питома

вага

фахівців

зі

статистики

становить

8,6%

загальної

кількості

держслужбовців з вищою освітою.
При цьому 42 державних службовці (27,1% їх загальної чисельності) мають
дві та більше вищі освіти, 1 державний службовець має науковий ступінь
кандидата.
Аналіз складу держслужбовців за стажем роботи в системі статистики
свідчить, що 6,5% працюють в органах державної статистики до 5 років,
14,8% – від 5 до 10 років і 78,7% – понад 10 років. Крім того, 53,2% керівників
та 34,5% спеціалістів працюють в органах державної статистики понад 20 років.
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Щодо вікового складу державних службовців, то 25,8% із них мають вік до
35 років (керівники – 12,8%, спеціалісти – 32,4%), 21,9% – від 36 до 45 років,
34,8% – від 46 до 55 років.
Прийняття на роботу в Головне управління статистики у 2018 році
здійснювався в установленому законодавством порядку. Усього прийнято на
роботу в Головне управління статистики 10 працівників, з них 3 – на посаду
державної служби за конкурсом. Просування по службі в Головному управлінні
статистики відбувалося шляхом конкурсного відбору – 12 осіб. Переведено на
іншу рівнозначну або нижчу посаду 13 державних службовців.
Усього упродовж 2018 року звільнено з державної служби 9 працівників, з
яких 3 займали посаду керівника, 6 – спеціалістів. За власним бажанням та
угодою сторін вибуло 5 працівників. При звільненні було оформлено 9 актів
передачі справ і майна.
Плинність кадрів в цілому по системі за 2018 рік склала 3,6%, що на 0,6
в.п. більше, ніж у 2017 році. У категорії керівників цей показник складає 2,2%, у
категорії спеціалістів - 4,2%.
Відповідно до Закону України "Про державну службу" 96 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» - 21 лютого та 25
липня 2018 року.
При призначенні на посаду державної служби у 2018 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.
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Підготовка та навчання кадрів

2.

Фаховий

розвиток

працівників

забезпечується

шляхом

професійного

навчання, яке включає підготовку, перепідготовку, спеціалізацію та підвищення
кваліфікації.
У 2018 році в Головному управлінні статистики 4 працівники продовжують
навчатися в магістратурі Національного університету водного господарства та
природокористування

за

спеціальністю

«Публічне

управління

та

адміністрування».
Підвищення кваліфікації

державних службовців Головного управління

статистики у Рівненській області

здійснюється у співпраці

з Рівненським

регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування,

керівників

державних підприємств, установ та організацій.
У 2018 році в Рівненському регіональному центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації підвищили свій фаховий рівень:
 за професійною програмою – 2 особи;
 за програмою

спеціалізованого короткострокового навчального курсу

«Ділова українська мова» – 5 осіб;
 «Ділова англійська мова» – 1 особа;
 за

програмою

тематичних

короткотермінових

семінарів

«Про запобігання корупції» – 3 особи;
 «Статистика в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» – 18 осіб;
 «Мистецтво управлінської діяльності і лідерство» – 1 особа;
 «Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах» – 1 особа;
 «Безпека інформаційних і комунікативних систем» – 1 особа;
 «Особистий прийом громадян. Розгляд їх звернень» – 1 особа;
 « Загальні вимоги документування управлінської діяльності» – 1 особа.
У

2018

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 – 1 особа.
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У 2018 році 1 особа брала участь у постійно діючому семінарі з правових
питань та пройшла стажування в Головному територіальному управлінні юстиції
у Рівненській області.
В

Навчально-методичному

центрі

цивільного

захисту

та

безпеки

життєдіяльності Рівненської області взяли участь у навчальному семінарі з
питань цивільного захисту 9 керівників відокремлених підрозділів.
У 2018 році в Головному управлінні 6 осіб брали участь в 1-му етапі 1 туру
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних
службовців Головного управління статистики. 2 працівники брали участь в 2-му
етапі 1-го туру Конкурсу.
У 2018 році було застосовано наставництво в Головному управлінні
статистики до 13 працівників, з них до 3-х нових працівників. Вони успішно
опанували програму Вступного навчального курсу для нових працівників
Головного управління статистики.
У 2018 році у Головному управлінні статистики було проведено внутрішні
навчання, організовані власними силами, а саме:


з питань дотримання антикорупційного законодавства – 112 осіб;



з правових питань – 76 осіб;



з питань ведення діловодства – 25 осіб;



з питань проходження державної служби – 25 осіб.

Протягом

2018

року

у

Головному

управлінні

статистики

проходили

виробничу та переддипломну практику 4 студенти вищих навчальних закладів.
Відповідно до Закону України ''Про звернення громадян'' у звітному році
службою управління персоналом розглянуто заяви громадян та видано 23
довідки щодо підтвердження стажу роботи в органах державної статистики.
Керівництво Головного управління статистики у Рівненській області звертає
увагу на зміцнення виробничої та трудової дисципліни в колективі. До Дня
працівників статистики ряд працівників Головного управління було нагороджено
за високий професіоналізм, сумлінну працю в органах статистики:


відзнаками Держстату – 3 особи;



відзнаками Рівненської ОДА та Обласної ради – 6 осіб.
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IV. ІНШІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
1. Результати фінансової діяльності,
використання коштів державного бюджету
Діяльність Головного управління статистики у 2018 році здійснювалась у
межах

затверджених

кошторисних призначень

та згідно із затвердженим

штатним розписом за такими бюджетними програмами:
– «Керівництво та управління у сфері статистики»;
– «Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів,
витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя».
Обсяги
управління
32625,9

видатків
статистики

тис.грн, у

державного
(з

тому

бюджету

урахуванням
числі

у

2018

році

для

змін)

були

затверджені

видатки загального фонду

Головного
в

сумі

за програмою

«Керівництво та управління у сфері статистики» склали 32428,2 тис.грн та за
програмою

«Щоквартальна

плата

домогосподарствам

за

ведення

записів

доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх
життя» – 197,7 тис.грн.
Співвідношення видатків загального фонду у 2018 році складали:
–

оплата праці та нарахування на неї – 95,8%;

–

оплата енергоносіїв – 2,9%;

–

плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших

відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 0,6%;
–

інші види видатків – 0,7%.

Протягом 2018 року укладено 20 договорів з постачання енергоносіїв та
комунальних послуг, 194 – на закупівлю товарів, послуг та виконання ремонтних
робіт, 269 – по наданню платних послуг.
В четвертому кварталі 2018 року був проведений внутрішній аудит
діяльності
законності

Головного
та

управління

достовірності

статистики

фінансової

у

Рівненській

звітності,

області

правильності

щодо

ведення

бухгалтерського обліку, за період із 1 січня 2016 року по 1 січня 2018 року,
який засвідчив, що діяльність Головного управління статистики здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
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Протягом звітного року проводився моніторинг ефективності використання
фінансових ресурсів, дотримання 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.
На 01.01.2019 кредиторська заборгованість відсутня.

2. Запобігання та протидія корупції
Протягом

2018

року

в

Головному

постійно здійснювались

превентивні

вчинення

правопорушень

корупційних

управлінні

заходи, спрямовані
та

статистики

на попередження

правопорушень

пов’язаних

з

корупцією.
Відповідно до плану заходів ГУС, щодо запобігання проявів корупції в
органах державної статистики області у рамках тематичних постійно діючих
семінарів, проведено 5 занять з питань дотримання вимог антикорупційного
законодавства.
На розширених засіданнях колегії Головного управління статистики у
Рівненській

області

тричі

розглядались

питання

щодо

дотримання

вимог

антикорупційного законодавства в органах державної статистики області
З метою попередження корупційних правопорушень та правопорушень
пов’язаних з корупцією, протягом звітного періоду було проведено 5 занять та
лекцій за участю всіх держслужбовців. На заняттях проводилось вивчення
основних положень Закону України «Про запобігання корупції», «Про державну
службу» Кодексу України про адміністративні правопорушення та роз’яснення
Національного агентства з питань запобігання корупції: «Щодо застосування
окремих положень 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

веб-сайті

Головного

управління

статистики

розміщені

нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії корупції.
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Через внутрішню локальну мережу в структурні підрозділи управління були
розіслані роз’яснення НАЗК щодо заповнення декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Протягом

2018

року працівники Головного управління статистики у

Рівненській області до встановленої законом відповідальності за корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення не притягувались.
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