
Державна служба статистики України
Головне управління статистики в Івано-Франківській області 

Про результати діяльності Головного управління статистики
в Івано-Франківській області у 2019 році 

в інфографіці

Метою діяльності Головного управління статистики                                         
є надання всебічної та об’єктивної статистичної інформації 
щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної 
ситуації в області і забезпечення нею потреб суспільства

Головне управління статистики –
територіальний орган Державної служби 
статистики України, що в межах наданих 
повноважень здійснює реалізацію державної 
політики у сфері статистики 

Головне управління статистики
є  юридичною особою публічного 
права і складовою частиною єдиної 
системи органів державної статистики



• начальник Головного управління статистики
• заступники начальника Головного управління статистики 

Структура Головного управління статистики
в Івано-Франківській області

КЕРІВНИЦТВО

КОРПОРАТИВНА 
ПІДТРИМКА 

СТАТИСТИЧНЕ 
ВИРОБНИЦТВО

•сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності;
•відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю;
•управління інформаційних технологій;
•управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та 
звітності;
•сектор управління персоналом;
•управління адміністративно-господарського забезпечення;
•відділ режимно-секретної роботи; 
•головний спеціаліст-юрисконсульт;
•головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

•управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з 
респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць;
•управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень 
населення;
•відділ реєстрації цін;
•сектор переписів;
•управління обробки даних економічної статистики;
•управління обробки даних структурної, демографічної та соціальної статистики;
•відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього 
середовища;
•управління аналізу даних статистичних спостережень



Організація і проведення
державних статистичних

спостережень (ДСС)

50,3

61,8

73,1

2017

2018

2019

Підготовлено
листів

1256 
оглядових

2070 
інструктивних  та 
організаційних

Формування довідок респондентами                                
з вебсайту Головного управління 

статистики  щодо подання звітності

Кількість респондентів,                     
які взяли участь в анкетних 

опитуваннях

Проведено нарад232

Проведено заходів                   
з надання 

консультативної 
допомоги

Взаємодія з респондентами

786

Частка респондентів,               
які звітували в електронному 

вигляді, %

Частка статистичних звітів, 
поданих в електронному 

вигляді, %



Управління користувачами
статистичної інформації

Організовано та 
проведено

25 нарад та
семінарів,

49 круглих 
столів,

4 інтернет-
конференції

Підготовлено 
858 відповідей                        

на запити користувачів 
щодо надання статистичної 

інформації

Надано 37 відповідей на 
запити користувачів щодо змін                            

у методології

Проведено 10 анкетних 
опитувань користувачів,

отримано та опрацьовано
149 анкет

один підготовлений                         
прес-випуск в середньому 

оприлюднено                                           

18 разів

Направлено                   

184 листи 

рекламного 
характеру 

У друкованих та інтернет-
виданнях оприлюднено                  

98  комплексних 
повідомлень,                           

6,5 тис. прес-випусків

Озвучено                          

195 публікацій на 
радіо та телебаченні

Підготовлено

Збірників 50

Бюлетенів 672

Експрес-
випусків

176

Доповідей 24

Статистичних
оглядів 76

Матеріалів                             
у форматі 

інфографіки
62

Матеріалів                             
у форматі 

статистичної 
інформації

884

Інформаційно-публікаційна 
діяльність

ifgus@ifstat.gov.ua



Проведення підготовчих робіт 
до Всеукраїнського перепису населення

Прийнято участь у тестуванні переписного інструментарію для проведення інтернет-раунду 
Всеукраїнського перепису населення шляхом заповнення переписних анкет

Перевірено стан адресного 

господарства  в усіх міських 
поселеннях області –

обстежено 2953 вулиці 

та 89,9 тис. будинків

Уточнено 
переліки

75 інституційних 
установ, в яких 

перебуває                    

3,9 тис. мешканців

1982 установ                        
з рухомим складом 

населення                               
на 55,4 тис. ліжко-

місць

79 садівничих 
товариств 



Управління людськими ресурсами

на «відмінно»
підвищив  професійну 

компетентність 

41 державний
службовець

27%

Оцінено результати діяльності 

144 державних службовців

41%

На 01.01.2020 штатним розписом Головного управління статистики передбачено 168 посад

Статус  державного  службовця                    
мають 126 осіб

29,4%

керівники 

70,6%

спеціалісти83,8%
жінки

95,5% 
жінки

94,4% мають вищу освіту ступеня магістра

21,4% мають дві або більше вищі освіти

Прийнято на посади 
державної служби

4 
особи

Звільнено з посад 
державної служби

47
осіб з них 80,9% у зв’язку 

з оптимізацією 
структури  Головного 

управління статистики

Плинність кадрів                 
серед державних 

службовців 
склала

2,71% 



Мають стаж понад 20 років

Розподіл державних службовців 
Головного управління статистики

на 1 січня 2020 року

70% 
керівників

38% 
спеціалістів

46-55 років

46% 
керівників

Найчисельніший вік
36-45 років

34% 
спеціалістів

Управління людськими ресурсами

за стажем роботи за віком


