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Про Головне управління статистики

Головне управління статистики у м. Києві (ГУС у м. Києві) є територіальним органом Державної служби статистики
України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики,
забезпечує функціонування єдиної системи обліку і звітності в регіоні.
ГУС у м. Києві є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної
статистики.
У своїй діяльності ГУС у м. Києві керується Законом України «Про державну статистику», Програмою розвитку
державної статистики до 2023 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 222,
планом державних статистичних спостережень, Положенням про Головне управління статистики, затвердженим наказом
Держстату від 30.09.2015 № 252 (зі змінами).

Мета діяльності
Задоволення сучасних потреб суспільства в об'єктивній,
якісній, відкритій та доступній статистичній інформації, яка
відповідає основним принципам офіційної статистики.
Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом
упровадження новітніх інформаційних технологій, сучасних
методів і технологій збору, обробки та поширення
інформації.
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З метою підвищення економічної ефективності за рахунок оптимізації виробничого процесу та для чіткого визначення й
розподілу повноважень під час виконання виробничих функцій з прив'язкою до адаптованої версії Загальної моделі
статистичних бізнес-процесів (GSBPM) у грудні в ГУС у м. Києві введено в дію нову організаційну структуру.
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Організація статистичної діяльності

Організація статистичної діяльності та вироблення статистичної інформації здійснюється за
адаптованою версією Загальної моделі статистичних бізнес- процесів (GSBPM).
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Основні напрями діяльності у 2019 році

 Організація і проведення державних статистичних спостережень
демографічними процесами, екологічною ситуацією в місті Києві

за

соціально-економічними

і

 Зміцнення партнерських взаємовідносин з респондентами, активна участь у запровадженні заходів зі
зменшення звітного навантаження
 Удосконалення, упровадження та використання сучасних інформаційних технологій збирання, опрацювання,
передачі статистичної інформації; спрощення процедури подання статистичної та фінансової звітності
 Участь у розробленні та впровадженні науково-обгрунтованої статистичної методології, удосконаленні
звітно-статистичної документації
 Забезпечення відкритості і доступності статистичної інформації, забезпечення вільного доступу до
статистичних даних; вивчення інформаційних потреб користувачів
 Організація і проведення пробного перепису населення 2019 року та виконання комплексу підготовчих заходів
до Всеукраїнського перепису населення 2020 року
 Розвиток людського капіталу, удосконалення системи навчання персоналу; запобігання та протидія корупції

Організація і проведення державних
статистичних спостережень

Головне управління
статистики у м. Києві

Відповідно до плану державних статистичних спостережень на 2019 рік проведено 70 державних
статистичних спостережень (далі – ДСС) (у 2018 – 83).

Інформація збиралась
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Підготовка до збирання даних
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Перелік респондентів ДСС складається на основі Реєстру статистичних одиниць.
Упродовж 2019 року здійснювалось ведення його адміністративної складової - Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по м. Києву.
Станом на 01 січня 2020 року кількість суб’єктів ЄДРПОУ по місту склала 327603 одиниць (станом на 01 січня
2019 року – 309765).

Упродовж січня-грудня 2019 року до/з ЄДРПОУ

включено
21187 нових суб’єктів

У звітному році
на запити користувачів
надано 5,4 тис.
відомостей з ЄДРПОУ

вилучено
1796 суб’єктів

Кількість респондентів-юридичних осіб
м. Києва, залучених до участі у ДСС, склала

2018

100182

93321
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Протягом року проведено
та надання їм всебічної допомоги.

Взаємодія з респондентами
низку

заходів

для

підтримки

партнерських

взаємовідносин

Надіслано листів респондентам з питань запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС

164

Надіслано повідомлень (нагадувань) респондентам про участь у ДСС
Проведено нарад (семінарів) з респондентами,
у тому числі з питань запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС
Проведено заходів з респондентами з питань надання допомоги (консультативної підтримки),
у тому числі з безпосереднім відвідуванням підприємства

з

респондентами

для 34856
респондентів

179979
79

для 1308
респондентів

2155

Для зручності респондентам на вебсайті ГУС у м. Києві http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua в окремій рубриці розміщені
розділи «Звітна документація», «Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності»,
«Електронна звітність», пошуковий сервіс, що дозволяє за кодом ЄДРПОУ отримувати перелік форм, за якими респондент
повинен звітувати до ГУС у м. Києві .
Вебсайт також містить інформацію про можливість безоплатного надання статистичної звітності в електронному вигляді
через Кабінет респондента, про сторінку у Facebook.
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Робота з респондентами

2019
У звітному періоді отримано та опрацьовано
статистичних та
фінансових звітів (з урахуванням адміністративних даних) 937,7 тис.
937,7 тис
(2018 - 892,5 тис.).

Респонденти м. Києва віддають перевагу сучасному та зручному способу
надання звітів за допомогою системи електронної звітності, яка дозволяє значно
економити час та оперативно доставляти звіти.
Частка звітів, поданих в електронному вигляді, у звітному періоді склала 87,4%.
Частка респондентів, які звітували в електронному вигляді, становила 83,5%
від загальної кількості респондентів.

З 01 лютого 2019 року Держстат запровадив роботу нового сервісу для
електронного звітування «Кабінет респондента», який дозволяє респондентам
безоплатно звітувати в онлайн-режимі до органів державної статистики.
У звітному періоді зареєстровано 3502 кабінети респондентів та успішно
подано 5700 звітів за 78 формами державної статистичної звітності.
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Розвиток інформаційних технологій

Розроблення, вдосконалення і впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики
Продовжувалися роботи щодо
переведення ДСС до єдиного
середовища збирання, обробки та
зберігання даних - Інтегрованої
системи статистичної інформації.
Здійснено промислову експлуатацію
за 15 формами ДСС, а саме: ф.№ 4-мтп
(місячна), ф.№ 4-мтп (річна), ф.№ 1-кб
(місячна), ф.№ 1-ПЕ (місячна), ф.№ 1торг (нафтопродукти) (місячна), ф.№ 1торг (місячна),
ф.№ 1-риба (річна), ф.№ 50-сг (річна),
ф.№ 2-тп (повітря) (річна), ф.№ 2К-Б
(квартальна), ф.№ 2К-П (квартальна),
ф.№ 1-ІКТ (річна), ф.№ 1-Б (річна),
ф.№ 2-Б (піврічна), ф.№ 1-послуги
(квартальна). Тестові випробування
відбувалися за ф.№ 1-ціни (житло)
(квартальна). Дослідну експлуатацію
пройшли 4 комплекси електронної
обробки статистичної інформації, а саме:
ф.1-П (місячна), ф.№ 1-послуги
(квартальна),ф.№ 10-ЗЕЗ (квартальна),
ф.№ 13-ЗЕЗ (квартальна), природний рух
населення.

Здійснено тестування шаблонів форм електронної звітності за 6
формами ДСС, які заплановані до приймання в електронному
вигляді у 2020 році (ф. 1м2м, ф. 1мс2мс, ф. 1-ЕД (річна),
ф. 2-ОЗ ІНВ (річна), ф. 1-туризм(річна)).
Забезпечено функціонування
системи електронного
документообігу органів
державної статистики на базі
програмного продукту
«Megapolis.DocNet». Загальний
обсяг документообігу ГУС у
м.Києві у 2019 році склав
12,6 тис. електронних
документів.

Проведено дослідну експлуатацію та тестування:
 програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи для збору та
оброблення даних пробного перепису населення (АС ППН);
 програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи складання
квартальних списків та переписного районування Всеукраїнського
перепису населення (ПАК АС СКСПР ВПН).
Проводяться роботи в середовищі ГІС ArcGIS (геоінформаційному
програмному продукті) з оновлення цифрового картографічного
матеріалу.

Проведено дослідну
експлуатацію
Адміністративної
частини ПЗ «Кабінет
респондента», а саме
пункту «Подача звіту
через адміністративну
частину». Цей
функціонал дає
можливість введення
звітів, поданих
респондентами в
паперовому вигляді,
та їх вивантаження
для подальшої
обробки КЕОІ.

Здійснено
удосконалення
власного
програмного
продукту
«Вікно».
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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 ГУС у м. Києві використовувались
адміністративні дані, надані відповідно до угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між
Держстатом та органами державної влади та місцевого самоврядування, установами, організаціями.
ГУС у м. Києві безпосередньо отримує дані (ПАТ «Укрзалізниця», Державна служба зайнятості,
Державна фіскальна служба).
Адміністративні дані, як альтернативне джерело інформації, використовувались для проведення
11% ДСС. Так, адміністративна звітність використовувалась для формування статистичної інформації зі
статистики населення, соціальних послуг, транспорту та будівництва.
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Вибіркові обстеження умов життя домогосподарств
та робочої сили

Для вимірювання соціально-економічних характеристик домогосподарств м. Києва, фахівцями ГУС у м. Києві
проводились вибіркові обстеження умов життя домогосподарств та обстеження робочої сили.
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.
Обсяг вибірки для проведення обстежень з питань умов життя домогосподарств
та з питань робочої сили становив по 960 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;
- доступ до окремих товарів та послуг.

Головне управління
статистики у м. Києві

Вибіркові обстеження умов життя домогосподарств
та робочої сили
Вивчення цінової ситуації на споживчому ринку

У жовтні-листопаді 2019 року з метою вивчення можливості впровадження опитувань населення шляхом проведення
телефонних інтерв'ю позапланово проведено модуль до обстеження робочої сили щодо користування населенням
мобільним зв'язком, опитано 1245 домогосподарств.
У листопаді 2019 року ініціативно проведено опитування 350 домогосподарств з метою вивчення питання щодо
впровадження безготівкового розрахунку з домогосподарствами, які брали участь в обстеженні умов їх життя.

Для здійснення розрахунків індексів споживчих цін працівниками ГУС
у м. Києві проводилося щомісячне статистичне спостереження за змінами цін
(тарифів) по 328 товарах (послугах).
Протягом року обстежувалась мережа, що нараховує
близько
730 одиниць, з яких:
322 – суб'єкти господарювання сфери торгівлі;
388 - суб'єктів господарювання сфери послуг;
20 - організованих ринків.
Протягом 2019 року управління збирання даних статистики цін брало участь у двосторонній співпраці між
Держстатом та Центральним бюро статистики Королівства Норвегія (Статистика Норвегія) щодо електронного збору
даних для розрахунків індексів споживчих цін.
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Підготовка до пробного перепису населення 2019
в Оболонському районі м. Києва (ППН)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 №504-р "Про проведення пробного перепису
населення" ГУС у м. Києві були здійснені наступні заходи:
- визначено адреси для проведення ППН
- здійснено перевірку стану адресного господарства
- складені квартальні списки житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях
- актуалізовано картографічний матеріал

- розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 квітня 2019 року №
259 "Про утворення комісії з питань сприяння проведення пробного перепису населення в Оболонському
районі міста Києва" було утворено комісію з питань сприяння проведення пробного перепису населення
в Оболонському районі міста Києва

- складений організаційний план проведення ППН, який затверджений ГУС у м. Києві та погоджений Оболонською районною
в місті Києві державною адміністрацією 21 жовтня 2019 року

- забезпечено підбір та розподіл приміщень для розміщення переписних відділів та інструкторських дільниць
- забезпечена присутність представників поліції під час попереднього обходу та проведенні ППН у житлових приміщеннях, які
несуть потенційну загрозу для тимчасового переписного персоналу

- здійснено підбір та навчання тимчасового переписного персоналу
- проведена інформаційно-роз’яснювальна кампанія
- проведено 11 виступів на радіо та телебаченні інформаційно-роз’яснювального характеру
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Результати ППН

ППН відбувся в Оболонському районі м. Києва з використанням інноваційних технологій збирання даних про населення, що
передбачало застосування переносних електронних пристроїв (планшетів) та онлайн-інструментів (Інтернету) під час
опитування.
ППН складався з таких етапів:
01-10 грудня респонденти самостійно
заповнювали анкету (переписний
лист) на спеціальному порталі в
мережі Інтернет (Інтернет-раунд)

14-23
грудня
здійснювалось
безпосереднє опитування населення
переписувачами методом обходу та
заповнення переписної документації
за допомогою планшетів
24-26 грудня переписувачі разом з
інструкторами-контролерами
провели вибірковий контрольний
обхід окремих квартир і будинків з
метою перевірки якості роботи
переписувачів, а також повноти
охоплення
населення
пробним
переписом

здійснена
апробація
застосування
інноваційних
технологій

визначені методи
та основні
організаційні
заходи

здійснена
апробація
програми та
переписного
інструментарію

відпрацьована
концепція
технології
оброблення
даних

Підсумки
проведення
ППН

перевірено прийнятність
населенням та
тимчасовим переписним
персоналом проєкту
програми ВПН

за результатами
ППН будуть
визначені
оптимальні дати
і тривалість
проведення ВПН

відпрацьовано
механізми взаємодії
органів державної
статистики з
місцевими органами
виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування
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Підготовка до Всеукраїнського перепису населення (ВПН)

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року № 581-р "Про проведення у
2020 році Всеукраїнського перепису населення" (зі змінами та доповненнями) визначено проведення основного перепису
населення у 2020 році.
ГУС у м. Києві у 2019 році розпочато комплекс підготовчих заходів до проведення ВПН:

 проводиться перевірка стану адресного господарства (упорядкування назв вулиць, провулків, номерів кварталів, будинків
і квартир тощо);
 проводиться робота щодо актуалізації картографічного матеріалу;
 здійснюється актуалізація та узагальнення інформації щодо установ із рухомим складом населення, інституційних
установ міста та садівничих товариств;
 отримано інформацію з Реєстру територіальної громади міста Києва про кількість громадян, зареєстрованих в районах
міста Києва;
 проводиться робота щодо налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування з метою сприяння органам державної статистики у проведенні підготовчих заходів до ВПН.
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Удосконалення статистичної методології

У звітному періоді Держстат продовжував здійснювати заходи з подальшого вдосконалення методології збирання,
оброблення та аналізу 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
(Комісія), яка в своїй роботі бере до уваги оцінки й пропозиції користувачів та виробників статистичної інформації.
Протягом 2019 року Комісія розглянула та схвалила 72 методологічні документи, розроблені за різною статистичною
тематикою (у 2018 році - 59).

ГУС у м. Києві брало активну участь у засіданнях
Комісії: проведено аналіз, надані конкретні пропозиції з
організації ДСС, як загальних, так і щодо окремих ДСС.
З метою поліпшення організації ДСС та покращення
якості статистичних даних ГУС у м. Києві надано
114 пропозицій з удосконалення ДСС, які проводитимуться
у 2021 році. Пропозиції, які потребували додаткового
обговорення, виносились на засідання робочої групи для
проведення Інвентаризації.
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Відкритість і доступність статистичної інформації

Для широкого кола користувачів на вебсайті ГУС у м. Києві (http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua),
відповідно до плану державних статистичних спостережень, розміщується статистична інформація - від
2019
оперативних даних до узагальненого аналізу соціально-економічного розвитку м.Києва.
168716
На вебсайтах РДА, вищих навчальних закладів та бібліотек міста розміщені
відвідувань
повідомлення «Соціально-економічне становище м. Києва».

2018
154229
відвідувань

Активно проводиться робота зі ЗМІ щодо висвітлення статистичної інформації за
результатами державних статистичних спостережень.
У звітному періоді оприлюднено 174 матеріали з різних актуальних питань,
підготовлених фахівцями ГУС у м. Києві. Найчастіше дана інформація розміщувалась у
наступних виданнях: «Киев-власть», «Українські національні новини (UNN)», «100realti.ua»,
«Finance.ua», «Все про Київ», «ПрессОРГ24», «Киевские новости Statusquo» та інші.
Крім того, на власному вебсайті оприлюднено 168 матеріалів для ЗМІ (прес-релізи,
прес-випуски тощо).
Розпочато
роботи
по
створенню
бібліотеки
статистичних
публікацій,
з
метою
чого
архівується
і
накопичується
різноманітна
статистична інформація.

Задля популяризації та просування статистичних продуктів:
 приймали участь у 35 виставкових заходах;
 проведено 7 заходів (наради, семінари, круглі столи);
 створена електронна виставка статистичних видань.
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Забезпечення користувачів статистичною інформацією
Офіційний вебсайт ГУС у м.Києві
http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua

Підготовлено та оприлюднено
на сторінці ГУС у м.Києві:

Підготовлено:
статистичні збірники

23

інфографіка

Оприлюднено:
статистичні бюлетені
доповіді

42

експрес-випуски

відеопрезентації

156

статистичні публікації

12

нові статистичні продукти

10

статистична інформація

490

3
Повідомлення для ЗМІ «Про соціальноекономічне становище м. Києва»

12

8
42
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Забезпечення доступу до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» запити на отримання публічної інформації
надходять до ГУС у м. Києві поштою, факсом, телефоном, електронною поштою за вказаною на офіційному вебсайті
ГУС у м. Києві формою, а також надаються особисто запитувачем.

Опрацьовано
та надано
відповіді
на 84 запити

37

фізичних осіб

31

юридичних осіб
громадських організацій

ЗМІ

15

1

Найбільше питань, порушених у запитах, стосувалися надання інформації зі статистики населення –
14 (16,7% від їх загальної кількості), навколишнього середовища та ринку праці по 8 (9,5%), ЄДРПОУ – 5 (6,0%).
Комплексні відповіді надані на 15 запитів.
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Анкетні опитування користувачів

З метою визначення уподобань та задоволення потреб користувачів у статистичних даних у 2019 році ГУС у м. Києві
проведено 8 анкетних опитувань.

5 - спільно з Держстатом
за тематикою:
 населених пунктів та
житла;
 нефінансових послуг;
 сільського, лісового та
рибного господарства;
 доходів та умов життя;
 транспорту.

За результатами опитувань надіслано 40 повідомлень
користувачам.

3 - ініціативно:
 з питань організації доступу до
публічної інформації;
 щодо інформації, наведеної у
статистичному збірнику «Основні
показники охорони навколишнього
середовища м. Києва»;
 щодо інформації, наведеної у
статистичному збірнику «Інвестиції
зовнішньоекономічної діяльності у
м. Києві».
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Співпраця з користувачами та розгляд звернень громадян

ГУС у м. Києві продовжувало роботу щодо задоволення інформаційних потреб
користувачів шляхом надання їм достовірної, об'єктивної та неупередженої
інформації. Протягом звітного періоду надано відповідей на 1060 запитів користувачів:
 101 - щодо надання роз'яснень з питань статистичної методології та проведення ДСС;
 959
щодо
надання
статистичної
інформації,
з них 162 на запити державних органів влади, органів місцевого
самоврядування та територіальних громад.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» працівниками
ГУС у м. Києві було опрацьовано 844 звернення.
На особистому прийомі отримано 756 звернень, поштою – 88.
Більшість звернень стосувалися надання інформації з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України – 749, статистичної інформації – 86,
з питань праці і заробітної плати – 7, з кадрових питань – 2.
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Кадрове забезпечення

Станом на 01.01.2020
штатним розписом
передбачено
358 посад
фактично працює
358 осіб

Станом на 01.01.2019
штатним розписом

передбачено
468 посад
фактично працює
393 особи

Статус державного службовця
мають
277 осіб
(77,4% від загальної кількості
працюючих):

Питома вага жінок на посадах
державної служби – 90,6%

86 (31,0%) – керівників
191 (69,0%) – спеціалістів
Вищу освіту ступеня магістра мають 86,3% від загальної кількості державних
службовців. Частка державних службовців із вищою освітою, які мають спеціальність за
дипломом, що відповідає визначеним у посадових інструкціях вимогам, становить
67,9%. Питома вага фахівців зі статистики становить 15,9% держслужбовців із вищою
освітою. При цьому 6,1% загальної чисельності державних службовців мають дві і
більше вищі освіти.
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Кадровий склад державних службовців

У 2019 році на посади державних
службовців

Плинність кадрів
серед державних службовців
2019

прийнято 19 осіб

звільнено 27 осіб

2018

3,9%
1,8%

Розподіл держслужбовців за
стажем роботи в системі, %

до 5 років

10-20 років
понад 20 років

до 35 років

15,90%

5-10 років

Віковий склад держслужбовців, %
27,40%

від 36 до 45 роців

23,10%

від 46 до 55 років

43,30%

17,70%

понад 56 років

34,70%

24,20%
13,70%
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Кадровий склад. Рівень освіти державних службовців

Станом на 01.01.2020 у вищих навчальних закладах навчається 14 осіб або 3,9% від загальної кількості працюючих.
У Національній академії статистики, обліку та аудиту навчається 9 осіб або 2,5%. Значну частину тих, хто здобуває освіту
становить молодь віком до 35 років. Другу вищу освіту здобувають 4 особи.

У звітному році 51 державний службовець пройшов підвищення кваліфікації
з отриманням відповідних свідоцтв, з них: в Інституті підвищення кваліфікації
керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові
України; в Українській школі урядування з питань підвищення рівня володіння
державною мовою, актуальних питань реалізації законодавства про державну службу
та з питань запобігання корупції; у Національній академії статистики, обліку та
аудиту за професійною програмою для керівників структурних підрозділів з обробки
даних; дистанційно в Національній академії статистики, обліку та аудиту за
програмами короткострокових навчальних курсів (Аналіз даних), (Обробка даних); у
Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
м. Києва за програмою функціональних навчань з цивільного захисту тощо.
Найбільш прийнятними і поширеними видами навчання є короткострокові семінари щодо підвищення рівня
професійної компетентності працівників ГУС у м. Києві. У 2019 році у короткострокових семінарах з питань збору та
обробки форм ДСС взяли участь 105 осіб, з питань запобігання корупції – 133 державні службовці.

Головне управління
статистики у м. Києві

Результати фінансової діяльності,
використання коштів державного бюджету

Фінансова діяльність ГУС у м. Києві 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, статистичні спостереження та перепис».

Видатки загального фонду державного бюджету у
2019 році були зменшені порівняно з попереднім роком
на 0,5 млн грн, або 0,7%.
Співвідношення видатків загального фонду у 2019 році:
 оплата праці та нарахування на неї – 97,5%;
 оплата енергоносіїв – 1,7%;
 утримання органів державної статистики – 0,44%;
 обстеження умов життя домогосподарств – 0,26%.

Видатки державного бюджету (з урахуванням змін) – 78,7 млн грн, у т.ч.:
 77,3 млн грн – видатки загального фонду;
 1,4 млн грн – видатки спеціального фонду,
з яких:
• 0,6 млн грн – оплата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
• 0,5 млн грн – плата за оренду майна бюджетних установ.

Головне управління
статистики у м. Києві

Запобігання та протидія корупції

Запобігання та протидія корупції

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії
корупції, Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2019 рік, ГУС у м. Києві вживалися відповідні заходи з
питань запобігання, виявлення та протидії проявам корупції та підвищення антикорупційної правосвідомості серед
працівників.
Проведено навчальних
семінарів
10

Надано 110
індивідуальних
консультацій

5
“Фінансовий контроль
відповідно до ЗУ “Про
запобігання корупції”

1
1
“Запобігання та
протидія корупції”

“Викривачі корупції
та гарантії їх захисту
відповідно до
законодавства України”

Семінари відвідав
171 працівник

3
“Корупційні ризики при реалізації
своїх повноважень посадовими
особами в процесі статистичного
виробництва відповідно
до ЗУ “Про запобігання корупції”

Порушень вимог антикорупційного законодавства та спеціальних обмежень для державних службовців за звітний період
зафіксовано не було. Службові розслідування (перевірки), з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню
корупційного порушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, не проводились.
У 2019 році звернень від громадян щодо фактів порушень працівниками ГУС у м. Києві антикорупційного законодавства
не надходило.

Головне управління
статистики у м. Києві

Участь у міжнародному співробітництві

У 2019 році ГУС у м. Києві брало активну участь в наступних міжнародних заходах:
 тренінг Спільного дослідницького центру (JRC) Єврокомісії, разом із Національною командою
зі смарт-спеціалізацій на чолі із Мінекономрозвитку, який був присвячений методам проведення
процесу підприємницького відкриття та аналізу даних для визначення економічного, інноваційного
та наукового потенціалу регіону;
 тренінг щодо посилення знань і навичок з моніторингу національних та міжнародних зобов'язань
щодо гендерної рівності, в рамках проєкту ООН Жінки «Гендерна рівність у центрі реформ, миру та
безпеки»;

 тренінг щодо підвищення кваліфікації з моніторингу даних Цілей Сталого Розвитку;
 участь у навчальному курсі зі статистики цін у рамках реалізації заходів за
Проєктом інституційного співробітництва між Держстатом та Статистикою
Норвегії UKR 17/007 «Розвиток статистики в Україні» до Статистичного бюро
Норвегії м. Осло (Королівство Норвегія);

 участь у воркшопі «SMART city: стан та перспективи», який організовано
Інститутом космічних досліджень в рамках європейського проєкту H2020 ERAPLANET SMURBS;
 участь у навчальному візиті фахівців Держстату з питань статистики внутрішньо
переміщених осіб до Статистичного бюро Норвегії м. Осло (Королівство Норвегія).

