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Головне управління 

статистики у м. Києві
Про Головне управління статистики

Головне управління статистики у м. Києві (далі - Головне управління статистики) є

територіальним органом Державної служби статистики України, що в межах наданих повноважень

здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики, забезпечує функціонування єдиної

системи обліку і звітності в регіоні.

Мета діяльності

Надання всебічної та об’єктивної

статистичної інформації щодо економічної,

соціальної, демографічної та екологічної

ситуації у місті Києві і забезпечення нею

потреб суспільства. Реформування державної

статистики шляхом визначення стратегічних

напрямів та перспективних завдань,

спрямованих на забезпечення постійного

підвищення якості статистичної інформації, та

визначення очікуваних результатів від їх

реалізації.



Головне управління 

статистики у м. Києві
Організаційна структура

З метою підвищення економічної ефективності за рахунок оптимізації виробничого процесу у Головному

управлінні статистики розроблено нову організаційну структуру з жорсткою прив’язкою до GSBPM.

Керівництво

Управління планування та координації статистичного виробництва

Управління статистичних реєстрів та роботи з сукупностями

Управління збирання статистичних даних від  суб’єктів 
господарювання Центральне

Управління збирання статистичних даних від суб’єктів 
господарювання Правобережне

Управління збирання статистичних даних від  суб’єктів 
господарювання Лівобережне

Управління збирання даних вибіркових обстежень  населення 
(домогосподарств)

Управління збирання даних статистики цін

Відділ переписів 

Управління завершення збирання даних

Управління програмного супроводження інформаційних систем

Управління обробки даних статистики виробництва

Управління обробки даних демографічної і соціальної статистики

Управління обробки даних статистики послуг, торгівлі та енергетики

Управління поширення інформації та комунікацій

Управління інформаційних технологій

Відділ фінансово-економічного забезпечення

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ управління персоналом

Відділ контролю виконання, діловодства та  звернень громадян

Управління господарського забезпечення

Сектор режимно-секретної роботи

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Головний спеціаліст з питань запобігання та  виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань захисту інформації



Головне управління 

статистики у м. Києві
Організація статистичної діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8

Аналіз
Визначення 

потреб
Проектування Створення Збирання Обробка 

даних
Поширення Оцінка

Організація статистичної діяльності та вироблення статистичної інформації

здійснюється за Типовою моделлю опису статистичних виробничих процесів (The Generic

Statistical Business Process Model (GSBPM)).

GSBPM описує склад етапів статистичного виробництва та визначає їх

функціональність.

Чітке визначення й розподіл повноважень під час виконання виробничих функцій з

прив'язкою до GSBPM сприяє підвищенню економічної ефективності за рахунок оптимізації

процесу.



Головне управління 

статистики у м. Києві Основні напрями діяльності у 2018 році

Установлення 

партнерських 

стосунків з 

респондентами 

державних 

статистичних 

спостережень, 

забезпечення 

достовірності 

статистичних 

даних, 

зменшення 

звітного 

навантаження

Організація 

і проведення 

державних 

статистичних 

спостережень

за соціально-

економічними і 

демографічними 

процесами, 

екологічною 

ситуацією в місті 

Києві, підготовка 

за їх 

результатами 

статистичної 

інформації

Участь 

у розробленні 

та 

впровадженні 

науково-

обгрунтованої

статистичної 
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удосконаленні 
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Моніторинг 

інформаційних 

потреб 

користувачів, 

забезпечення 

вільного 

доступу до 

статистичних 

даних, 

підвищення 

рівня 

відкритості 

та прозорості 

роботи органів 

державної 

статистики

Удосконалення 

системи 

управління 

персоналом, 

підготовки та 

навчання 

кадрів, 

запобігання 

та протидія 

корупції



Головне управління 

статистики у м. Києві
Організація і проведення державних 

статистичних спостережень



Головне управління 

статистики у м. Києві

Перелік респондентів державних статистичних спостережень складається на основі

Реєстру статистичних одиниць.

Упродовж 2018 року здійснювалось ведення його адміністративної складової - Єдиного

державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по м. Києву.

Станом на 1 січня 2019 року кількість суб’єктів ЄДРПОУ по місту склала 309765 одиниць

(станом на 1 січня 2018 року – 277992). Упродовж січня-грудня 2018 року до ЄДРПОУ включено

35477 нових суб’єктів, вилучено 2503 суб’єкти. У звітному році було надано 5,1 тис. відомостей

з ЄДРПОУ.

Кількість респондентів м. Києва, залучених до участі у державних статистичних

спостереженнях, складала у 2018 році 93321 підприємство.

У 2018 році продовжувалась робота щодо ідентифікації місцевих одиниць та актуалізації

інформації щодо них у реєстрі статистичних одиниць. Основною метою цієї роботи є

забезпечення якості статистичних даних та повноти охоплення статистичних одиниць, які

підлягають спостереженням.

Підготовка до збирання даних 

державних статистичних спостережень



Головне управління 

статистики у м. Києві Взаємодія з респондентами

Для підтримки партнерських взаємовідносин з респондентами, маючи найбільшу кількість

респондентів серед регіонів України, Головне управління статистики велику увагу приділяє

організації процесу збирання.



Головне управління 

статистики у м. Києві

Збирання форм статистичної та фінансової звітності від

респондентів здійснювалось як в паперовому, так і в

електронному вигляді.

З метою посилення взаємодії з респондентами та

встановлення з ними партнерських відносин збирання форм

статистичної та фінансової звітності здійснюється за принципом

Єдиного вікна.

Опрацьовано 

статистичних та 

фінансових звітів 

(з урахуванням 

адміністративних 

даних) 

892,5 тис.

Збирання форм звітності 

державних статистичних спостережень



Головне управління 

статистики у м. Києві

Велика увага приділялась залученню респондентів до звітування в електронному вигляді. Забезпечено

зростання кількості статистичних звітів від респондентів, які надійшли в електронному вигляді, а саме:

у 2018 році подано 83,3% звітів від їх загальної кількості (у 2017 році – 76,7%).

У звітному році Головне управління статистики залучалось до тестування форм електронної звітності. 

Тестування проводилось за трьома формами:

• № 3-торг (квартальна) «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі»;

• № 13-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про прямі інвестиції за кордон»;

• № 1-КЗР (річна) «Звіт про діяльність колективного засобу розміщування».

Удосконалення збирання форм звітності

У 2018 році Головне управління статистики

брало участь у тестуванні безкоштовного

програмного забезпечення «Кабінет

респондента» із залученням пілотної групи

респондентів.

Запровадження цього сервісу спрощує

процедуру подання електронної статистичної

звітності в онлайн-режимі до органів

державної статистики.

Кількість респондентів, які прозвітували в 
електронному вигляді, тис.



Головне управління 

статистики у м. Києві Взаємообмін інформаційними ресурсами

Одним із пріоритетних напрямів діяльності органів державної статистики залишається зменшення звітного

навантаження на респондентів, що надають статистичні дані для подальшого аналізу. Досягти цього можливо

через збільшення кількості несуцільних статистичних спостережень (вибіркових), використання адміністративних

даних та запровадження методів моделювання.

При проведенні державних статистичних спостережень у звітному році Головним управлінням статистики

використовувались адміністративні дані за 5 угодами щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між

Держстатом та державними органами, установами та організаціями:



Головне управління 

статистики у м. Києві

Вибіркові обстеження умов життя домогосподарств 

та економічної активності населення

Вивчення цінової ситуації на споживчому ринку

Обсяг вибірки для проведення обстежень з питань умов життя домогосподарств становив

960 домогосподарств, з питань економічної активності населення – 900 домогосподарств.

Крім того, протягом року фахівцями з інтерв’ювання проведено модульні тематичні опитування щодо:

- стану здоров’я членів домогосподарств;

- самооцінки рівня їх доходів;

- доступу до мережі інтернет;

- витрат домогосподарств на будівництво та ремонт житла і господарських будівель;

- наявності товарів тривалого користування.

Для вимірювання соціально-економічних характеристик домогосподарств м. Києва Головним

управлінням статистики проводились вибіркові обстеження умов життя домогосподарств та

економічної активності населення.

Зазначені спостереження здійснюються на постійній основі та базуються на загальноприйнятих

міжнародних стандартах.

Основною метою цих обстежень є:

- проведення всебічного аналізу рівня життя населення;

- забезпечення інформаційної бази для дослідження бідності;

- отримання інформації для розрахунку макроекономічних показників;

- комплексна оцінка стану ринку праці;

- забезпечення вимог спеціального стандарту поширення даних, розробленого МВФ.

Для вивчення цінової ситуації на споживчому ринку столиці працівниками управління

збирання даних статистики цін проводилося щомісячне спостереження за змінами цін (тарифів)

на 328 товарів (послуг)-представників для подальших розрахунків індексів споживчих цін на

державному рівні.



Головне управління 

статистики у м. Києві Підготовка до Всеукраїнського перепису населення - 2020

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року № 581-р "Про проведення

у 2020 році Всеукраїнського перепису населення“ (зі змінами) роком проведення основного перепису населення

визначено 2020 рік.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2018 року №504-р «Про проведення пробного

перепису населення» пробний перепис населення заплановано

провести у грудні 2019 року в Оболонському районі м. Києва

та Бородянському районі Київської області.

Пробний перепис населення (ППН-2019) є

підготовчим етапом до проведення Всеукраїнського

перепису населення 2020 року (ВПН-2020). Він проводиться з

метою розробки оптимальної організаційно-технологічної

схеми проведення Всеукраїнського перепису населення.



Головне управління 

статистики у м. Києві Інноваційний варіант Пробного перепису населення - 2019 

Інноваційний варіант ППН-2019 передбачає використання планшетів та Інтернету для збирання

відомостей про населення з одночасним занесенням цих даних до бази даних з подальшою розробкою

агрегованих даних.

Відповідно до Календарного плану

робіт з підготовки та проведення

ППН-2019 Головним управлінням

статистики надано пропозиції щодо

визначення територій Оболонського

району в м. Києві, на яких буде

проведений пробний перепис

населення; вивчалась можливість

використання адміністративних джерел

інформації, таких як Реєстр

територіальної громади м. Києва,

реєстрів адрес та вулиць м. Києва.



Головне управління 

статистики у м. Києві Удосконалення статистичної методології

У звітному періоді Держстат продовжував здійснювати заходи з подальшого вдосконалення методології

збирання та оброблення статистичної інформації, адаптації національних методологічних засад статистики до

вимог міжнародних та європейських стандартів, покращення організації державних статистичних спостережень,

оптимізації їх кількості та поліпшення змістовності.

Цей напрям роботи організовує й координує Комісія з питань удосконалення методології та звітної

документації (далі – Комісія), яка в своїй роботі бере до уваги оцінки й пропозиції користувачів та виробників

статистичної інформації. Протягом 2018 року Комісія розглянула та схвалила 59 методологічних документів.

Основна увага приділялась удосконаленню методологічних та організаційних аспектів проведення

державних статистичних спостережень, формуванню та актуалізації сукупностей одиниць і переліків

респондентів.

Головне управління статистики брало активну участь у засіданнях Комісії. Проведена величезна робота

щодо вдосконалення методології проведення державних статистичних спостережень, особливо в частині

формування сукупностей звітних одиниць, проведено аналіз та надані конкретні пропозиції з організації

державних статистичних спостережень зі статистики промисловості, будівництва, внутрішньої торгівлі,

зовнішньої торгівлі товарами та послугами, навколишнього природного середовища, енергетики, цін, ринку

праці, послуг, туризму, соціального захисту, а також проведення вибіркових обстежень населення

(домогосподарств).



Головне управління 

статистики у м. Києві Розвиток інформаційних технологій

Удосконалення і впровадження новітніх інформаційних технологій



Головне управління 

статистики у м. Києві Відкритість і доступність статистичної інформації

Основним джерелом поширення інформації залишається веб-сайт Головного

управління статистики (http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua).

На веб-сайті у вільному доступі розміщується вся статистична інформація, яка

готується відповідно до плану державних статистичних спостережень, у т.ч. в

динаміці та в різних форматах: від оперативних даних у формі експрес- та прес-

випусків до узагальненого аналізу соціально-економічного розвитку м. Києва.

Для зручності користувачів на веб-сайті представлено календар оприлюднення

інформації на рік (http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3097&lang=1) та каталог

статистичних публікацій (http://kyiv.ukrstat.gov.ua/Docs/42019.pdf).

Для інформування більш широкого кола користувачів протягом року

повідомлення «Соціально-економічне становище м. Києва» розміщено на веб-сайтах

РДА, вищих навчальних закладів та бібліотек міста.

http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/
http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3097&lang=1
http://kyiv.ukrstat.gov.ua/Docs/42019.pdf


Головне управління 

статистики у м. Києві Забезпечення користувачів статистичною інформацією 



Головне управління 

статистики у м. Києві Забезпечення доступу до публічної інформації

15
123 запити

на публічну 

інформацію

44

64

на запити фізичних осіб

на запити юридичних осіб

на запити громадських

організацій

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та з метою

забезпечення права на отримання публічної інформації Головним управлінням статистики

опрацьовано та надано відповіді на 123 запити (у 2017 – 110). На всі запити надано відповіді в

установлені Законом терміни.

Питання, порушені у запитах, стосувалися

надання інформації зі статистики населення –

12 (9,7% від їх загальної кількості), цін –

11 (8,9%), праці – 9 (7,3%), ЄДРПОУ – 9 (7,3%).

Комплексні відповіді надані на 17 запитів.



Головне управління 

статистики у м. Києві Анкетні опитування користувачів

З метою визначення уподобань та задоволення потреб

користувачів у статистичних даних у 2018 році Головне управління

статистики взяло участь у 7 анкетних опитуваннях, проведених

Держстатом, зокрема зі статистики:

 праці;

 населення;

 торгівлі;

 науки.

Ініціативно Головним управлінням статистики проведено два анкетних опитування:

 «Щодо задоволення потреб користувачів у статистичній інформації»;

 «Щодо статистичної інформації, наведеної у збірнику «Статистичний щорічник м. Києва».

За результатами опитувань отримано й опрацьовано 75 анкет та надіслано 57 повідомлень користувачам.



Головне управління 

статистики у м. Києві Співпраця із засобами масової інформації

Продовжувалась робота з висвітлення

результатів проведення державних статистичних

спостережень у ЗМІ.

У звітному році у ЗМІ оприлюднено

235 матеріалів з різних актуальних питань.

Найчастіше публікували статистичну інформацію

наступні видання: “Киев Власть”, “Українські

національні новини (UNN)”, “Все про Київ”,

“100realti.ua”, “ПрессОРГ24”, “Столичная

недвижимость”, “Киевские новости Statusquo”,

“Вести” та інші.

182 матеріали розміщені на веб-сайті

Головного управління статистики та на офіційній

сторінці у соціальній мережі Facebook.



Головне управління 

статистики у м. Києві Розгляд звернень громадян

Протягом 2018 року Головним управлінням статистики розглянуто 683 звернення громадян. Надання

відповідей здійснювалось згідно з вимогами Конституції України, Закону України «Про звернення громадян» та на

виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №10-/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого

самоврядування».

Питання, що порушували громадяни у зверненнях:

 діяльність органів виконавчої влади (надання роз’яснень щодо отримання інформації з ЄДРПОУ, надання

статистичної інформації, кадрові питання, надання роз’яснень щодо застосування статистичної методології та

надання роз’яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів));

 праця і заробітна плата.

Кількість звернень громадян



Головне управління 

статистики у м. Києві

9,5%

чоловіки

(2017 –

8,9%)

90,5%

жінки

(2017 –

91,1%)

29,1%

керівники

(2017 –

30,9%)

70,9%

спеціалісти

(2017 –

69,1%)

87,4% мають вищу освіту ступеня магістра

68,8% мають спеціальність за дипломом, що 

відповідає визначеним у посадових інструкціях 

вимогам

16,5% фахівців зі статистики

6,7% мають дві або більше освіти

Питома вага державних службовців з

освітнім ступенем магістра на початок року, %

ДЕРЖАВНІ  СЛУЖБОВЦІ

Станом на 01.01.2019 штатним розписом передбачено 468 посад, фактично працює 393 особи. Статус

державного службовця має 285 осіб (72,5% від загальної кількості працюючих), із них 83 особи обіймають посади

керівників, 202 – спеціалістів.

ОСВІТА

Кадрове забезпечення



Головне управління 

статистики у м. Києві Кадровий склад державних службовців

У 2018 році прийнято на посади державних службовців 12 осіб, звільнено - 11.

Плинність кадрів серед державних службовців становить 1,8%.

Розподіл держслужбовців 
за стажем роботи в системі, %

Віковий склад держслужбовців, %

10-20 років

5-10 років

понад 20 років

до 5 років

від 46 до 55 років

від 36 до 45 років

понад 56 років



Головне управління 

статистики у м. Києві

Станом на 01.01.2019 у вищих навчальних закладах навчається 19 осіб або 4,8% від

загальної кількості працюючих. У Національній академії статистики, обліку та аудиту

навчається 6 осіб або 1,8%. Значну частину тих, хто здобуває освіту, становить молодь

віком до 35 років. Другу вищу освіту здобувають 6 осіб.

У звітному році підвищили свою кваліфікацію та отримали відповідні посвідчення

21 державний службовець, а саме:

• в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного

управління при Президентові України – 1 особа;

• в Інституті післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ – 9 осіб;

• у Держстаті спільно з ГС «Українська асоціація досконалості та якості» – 2 особи;

• у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових

осіб місцевого самоврядування – 1 особа;

• у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста

Києва – 4 особи;

• у Національній академії статистики, обліку та аудиту взяли участь у підвищенні

кваліфікації 3 особи;

• у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових

осіб місцевого самоврядування – 1 особа.

Найпоширенішим видом підвищення кваліфікації залишається самоосвіта державних

службовців.

У рамках Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 14 учасників

конкурсу підвищили свою кваліфікацію шляхом самоосвіти.

Підготовка та навчання кадрів



Головне управління 

статистики у м. Києві
Результати фінансової діяльності, 

використання коштів державного бюджету

Фінансова діяльність Головного управління статистики здійснювалась за

бюджетними програмами «Керівництво та управління у сфері статистики» та

«Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та

інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя».

Видатки державного бюджету (з урахуванням змін) – 77,4 млн грн, у т.ч.:

 76,3 млн грн – видатки загального фонду;

 1,1 млн грн – видатки спеціального фонду, з яких:

- 0,7 млн грн – оплата за послуги, що надаються бюджетними установами

згідно з їх основною діяльністю;

- 0,4 млн грн – плата за оренду майна бюджетних установ.

Видатки загального фонду державного бюджету у 2018 році були збільшені порівняно з попереднім роком

на 19,7 млн грн або 34,77%.

Співвідношення видатків загального фонду у 2018 році:

- оплата праці та нарахування на неї – 95,68%;

- оплата енергоносіїв – 1,97%;

- утримання органів державної статистики – 1,74%;

- обстеження умов життя домогосподарств – 0,31%.



Головне управління 

статистики у м. Києві Запобігання та протидія корупції

Відповідно до затвердженого Плану заходів із запобігання та виявлення

корупції протягом 2018 року у Головному управлінні статистики вживалися

заходи, спрямовані на запобігання проявам корупції та підвищення

антикорупційної правосвідомості серед працівників.

Курси підвищення кваліфікації в Інституті підготовки керівних кадрів

та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ за

програмою тематичного короткострокового семінару підвищення

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування з питань запобігання корупції пройшли 9 працівників.

Проведено 4 навчальні семінари: 3 семінари на тему «Заповнення та подання електронних

декларацій» та 1 семінар на тему «Порушення фінансового контролю».

Упродовж року головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції надано

56 індивідуальних консультацій працівникам Головного управління статистики з питань дотримання

антикорупційного законодавства.

Проведено необхідні організаційні заходи для своєчасного подання та правильного заповнення

електронних декларацій.


