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Головне управління 

статистики у м. Києві 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.

ГУС у м. Києві є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів

державної статистики.

ГУС у м. Києві у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента

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

дорученнями Голови Держстату та Положенням про Головне управління статистики у м. Києві.

Мета діяльності ГУС у м. Києві - надання всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо

економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в місті Києві, забезпечення її відкритості та

доступності.



Організаційна структура
Головне управління 

статистики у м. Києві

Начальник Перший заступник ЗаступникЗаступник

Управління планування та  координації 
статистичного виробництва

Управління статистичних реєстрів та 
роботи з сукупностями ДСС

Управління збирання статистичних даних 
від суб'єктів господарювання 

Управління збирання даних вибіркових 
обстежень населення 

Управління збирання даних статистики цін

Відділ переписів

Управління завершення збирання даних

Управління програмного супроводження 
інформаційних систем

Управління обробки даних демографічної 
та соціальної статистики

Управління обробки даних економічної 
статистики  

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

Оцінка 

Збирання

Обробка 

та аналіз

Поширення

Корпоративна 

підтримка



Головне управління 

статистики у м. Києві Організація статистичної діяльності

У 2020 році Держстат затвердив Опис національної моделі діяльності органів державної статистики, розроблений на основі Типової моделі діяльності

статистичної організації (GAMSO), яка є одним з ключових стандартів модернізації статистичного виробництва.

GAMSO описує й визначає види діяльності в організації, що здійснює виробництво офіційної статистики, та єдину термінологію, необхідну для міжнародного

співробітництва, і є основою для планування діяльності та ресурсів.

СТРАТЕГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО

Управління стратегічним 

співробітництвом

Управління та 

керівництво

Визначення місії (мети діяльності) 

та стратегічних цілей

РОЗВИТОК МОЖЛИВОСТЕЙ

Моніторинг заходів з розвитку 

статистичної діяльності

Планування та організація заходів з 

розвитку статистичної діяльності

Визначення проєктів/заходів 

розвитку статистичної діяльності

Сприяння реалізації заходів з 

розвитку статистичної діяльності

КОРПОРАТИВНА ПІДТРИМКА

Управління 

якістю

Управління 

статистичною 

методологією
Управління ефективністю 

виробництва і питаннями, 

пов'язаними із дотриманням 

норм чинного законодавства

Управління 

інформацією

Взаємодія з 

користувачами

Управління 

фінансами

Взаємодія з 

постачальниками 

даних
Управління 

людськими 

ресурсами

Управління 

інформаційними 

технологіями

Утримання 

майна

ВИРОБНИЦТВО

Визначення потреб Проєктування Створення Збирання Обробка даних Аналіз Поширення Оцінка



 Організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними і

демографічними процесами, екологічною ситуацією в місті Києві.

 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-обґрунтованої статистичної методології, удосконаленні

звітно-статистичної документації.

 Забезпечення відкритості і доступності статистичної інформації, забезпечення вільного доступу до

статистичних даних; вивчення інформаційних потреб користувачів.

 Розвиток людського капіталу, удосконалення системи навчання персоналу; запобігання та протидія корупції.

З березня 2020 року ГУС у м. Києві здійснює свою діяльність в умовах карантину, з дотриманням вимог

постанови КМУ від 11.03.2020 №211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”(зі змінами).

Головне управління 

статистики у м. Києві Основні напрями діяльності у 2020 році



Головне управління 

статистики у м. Києві

Організація і проведення державних 

статистичних спостережень

Відповідно до плану державних статистичних спостережень у 2020 році

проведено 73 державні статистичні спостереження (далі – ДСС).

Інформація 

збиралась

за 99
формами 

ДСС

місячні

річні

піврічні

З метою вдосконалення організації ДСС та покращення якості статистичних даних ГУС у м. Києві 

у 2020 році брало участь в Інвентаризації ДСС, які будуть проводитись у 2022 році. 

Надано до Держстату 76 пропозицій по 43 ДСС. 

квартальні

22

25

46

6



Головне управління 

статистики у м. Києві

Підготовка до збирання даних 

державних статистичних спостережень

Перелік респондентів ДСС складається на основі Реєстру статистичних одиниць.

Упродовж 2020 року здійснювалось ведення його адміністративної складової - Єдиного державного реєстру

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

Станом на 01 січня 2021 року кількість юридичних осіб, які значаться в ЄДРПОУ, складала 340048 одиниць.

Упродовж 

січня-грудня 2020 року 

до/з ЄДРПОУ

включено

14537
нових суб’єктів 

вилучено 

1514 
суб’єктів

У звітному році на запити 

користувачів 

надано 3907 відомостей з 

ЄДРПОУ



Взаємодія з респондентами
Головне управління 

статистики у м. Києві

Надіслано листів 

респондентам з 

питань 

запровадження 

нових/внесення змін 

до чинних ДСС

Протягом року проведено низку заходів для підтримки партнерських 

взаємовідносин з респондентами та надання їм всебічної допомоги.

Надіслано 

повідомлень 

(нагадувань) 

респондентам про 

участь у ДСС

Проведено заходів з 

респондентами з питань 

надання допомоги 

(консультативної підтримки), 

у тому числі з безпосереднім 

відвідуванням підприємства

Проведено нарад (семінарів) 

з респондентами, 

у тому числі  з питань 

запровадження 

нових/внесення змін до 

чинних ДСС

В умовах карантину, коли відсутній прямий контакт з респондентами, взаємодія з ними відбувається переважно через вебсайт 

ГУС у м. Києві http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua, соціальні мережі (Facebook, YouТube). Крім того, започатковано роботу щодо пошуку 

нових форм комунікації з респондентами, а саме – створення відеоінструкцій щодо складання окремих  форм ДСС (1-ПВ (місячна), 

1-заборгованість (ЖКГ)(місячна), 1-кб (місячна), 1-опт (місячна) 1-П (місячна), 4-мтп (місячна))  та розміщення їх у соціальних 

мережах, проведення Zoom-конференцій.

Для зручності респондентів на вебсайті ГУС у м. Києві 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 органів державної статистики.

Також вебсайт ГУС у м. Києві містить інформацію про можливість безоплатного подання статистичної звітності

в електронному вигляді через Кабінет респондента.

10 87141871 269

для 150 респондентів 

Підготовлено 

листів для 

респондентів за 

результатами 

проведення ДСС 

161

для 1732 респондентів для 18091 респондента

http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/


Кількість респондентів

м. Києва, залучених до участі 

у ДСС

Загальна кількість опрацьованих 

статистичних та фінансових 

звітів, наданих респондентами в 

паперовому та електронному 

вигляді

Головне управління 

статистики у м. Києві Робота з респондентами

107741

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 92,0%.

Частка респондентів, які звітували в

електронному вигляді, становила 88,3% від

загальної кількості респондентів.

833383

На сайті Держстату продовжує роботу сервіс для

електронного звітування «Кабінет респондента», який

дозволяє респондентам безоплатно звітувати в онлайн-

режимі до органів державної статистики. У звітному

періоді зареєстровано 5766 респондентів та успішно

подано 15468 звітів за 76 формами ДСС. У цілому свої

«кабінети» мають 13622 респонденти м. Києва.



Головне управління 

статистики у м. Києві
Розроблення, вдосконалення і впровадження новітніх

інформаційних технологій у галузі статистики

Продовжувалась робота з подальшого впровадження інтегрованої системи статистичної

інформації (ІССІ). У 2020 році в ІССІ оброблялось 25 форм ДСС, протягом року ГУС у

м. Києві залучалося до проведення дослідної експлуатації в ІССІ фф. № 3-борг (місячна)

«Звіт про заборгованість з оплати праці», № 1- екологічні витрати (річна) «Витрати на

охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі», №1-опт (місячна)

«Звіт про обсяг оптового товарообороту», №3-лг (річна) «Звіт про відтворення та захист

лісів».

Здійснено тестування 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 тестування шести форм державних статистичних спостережень за участю респондентів: (ф.1-ІКТ (річна),
1-підприємництво (річна), 2-ОЗ ІНВ (річна), ІНН (річна), 2-інвестиції (квартальна), 3-борг (місячна)).

Забезпечено функціонування системи електронного документообігу органів державної статистики на базі програмного
продукту «Megapolis.DocNet» (далі - СЕД ОДС). На кінець року до СЕД ОДС підключено 71,5% від загальної кількості робочих
місць працівників ГУС у м. Києві.

Відповідно до Плану заходів з реалізації концепції розвитку електронного урядування в Україні ГУС у м. Києві у серпні
2020 року підключено до СЕВ ОВВ, налагоджено обмін документами з іншими державними органами, установами, організаціями.

Загальний обсяг документообігу ГУС у м. Києві у 2020 році склав 17052 електронних документи.

Крім того, проводилася робота щодо оновлення комплексів електронної

обробки інформації (КЕОІ). Протягом року ГУС у м. Києві також залучалося до проведення дослідної експлуатації КЕОІ за

фф. № 11-ЗЕЗ (ВПІ) (річна) «Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого

інвестування», № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції» та

№ 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами».



Головне управління 

статистики у м. Києві

Вибіркові обстеження умов життя домогосподарств 

та робочої сили

Основною метою цих обстежень є:

 проведення всебічного аналізу рівня життя

населення;

 забезпечення інформаційної бази для

моніторингу 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 інформаційно- телекомунікаційних

технологій;

 витрат домогосподарств на будівництво та

ремонт житла і господарських будівель.

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.



Головне управління 

статистики у м. Києві
Вивчення цінової ситуації на споживчому ринку

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 обстежувалася

мережа, що нараховує 741 одиницю,

з яких:

 280 – суб’єкти господарювання 

сфери торгівлі;

 442 – суб’єкти господарювання 

сфери послуг;

 19 – організованих ринків.

Протягом 2020 року ГУС

у м. Києві брало

безпосередньо участь у

двосторонній співпраці між

Держстатом та Центральним

бюро статистики Королівства

Норвегія (Статистика Норвегії)

при проведенні тестування

електронної анкети щодо

збору цін на споживчі

товари (послуги) для

розрахунків індексів

споживчих цін.

З метою своєчасного

інформування органів виконавчої влади

у період карантину під час пандемії

COVID – 19, з 27 березня 2020 року

здійснюється проведення щоденного

моніторингу за змінами цін на окремі

соціальнозначущі товари. Реєстрація

здійснювалася щоденно за переліком,

який складається з 30 товарів-

представників, з них: 21 – основні

продукти харчування; 6 – лікарські

засоби та вироби медичного

призначення; 3 – нафтопродукти.

З 20 серпня 2020 року

здійснюється щотижневий моніторинг

цін на товари протиепідемічного

призначення.



Головне управління 

статистики у м. Києві Підготовка до Всеукраїнського перепису населення

З метою забезпечення належної підготовки до проведення Всеукраїнського перепису 

населення продовжено виконання комплексу підготовчих робіт, з о к р е м а:

Здійснено 

перевірку стану 

адресного 

господарства 

міста Києва та 

проінформовано 

Київську міську 

державну 

адміністрацію 

про виявлені 

недоліки

Проведено

роботи з перевірки та

актуалізації

електронних

цифрових карт з

оновлення цифрового

картографічного

матеріалу для потреб

Всеукраїнського

перепису населення

Здійснюється

агрегація даних з

різних джерел для

створення локального

адресного реєстру

міста Києва



Головне управління 

статистики у м. Києві Удосконалення статистичної методології

ГУС у м. Києві брало активну участь у засіданнях Комісії з питань удосконалення методології та звітної

документації, яка організовує й координує роботи щодо адаптації національних методологічних засад

статистики до вимог міжнародного та європейського стандартів, організації та проведення ДСС, оптимізації їх

кількості та покращення змістовності.

Так, за безпосередньої участі ГУС

у м. Києві удосконалено проєктування

сукупностей одиниць ДСС задля

зменшення звітного навантаження на

респондентів, подальшого поступового

запровадження сучасних методів вивчення

масових соціально-економічних явищ та

процесів (вибіркових обстежень,

моделювання, використання

адміністративних даних, даних з

відкритих джерел тощо), схвалено

66 методологічних документів за різною

статистичною тематикою тощо.



Головне управління 

статистики у м. Києві Забезпечення користувачів статистичною інформацією 

Оприлюднено на офіційному вебсайті ГУС у м. Києві 
http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua :

• експрес-випуски – 139

• статистична інформація – 508

• оголошення рекламного характеру 

(новини про підготовлені збірники та бюлетені) – 34 

• матеріали рекламного характеру (презентаційні 
версії публікацій) – 22 

• одиниць загальної та довідкової  інформації – 65

Підготовлено:

• статистичні збірники – 22

• статистичні бюлетені – 42

• доповіді – 12

• нові статистичні 
продукти – 2

Підготовлено та оприлюднено в мережах 

Facebook, Twitter, YouTube:

• інфографіки – 15

• відеопрезентації – 9 

• презентації – 10 

• листівки – 9 

Основним джерелом поширення інформації є вебсайт ГУС у м. Києві (http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua). На цьому

інтернет-ресурсі, відповідно до плану державних статистичних спостережень, у вільному доступі розміщується

статистична інформація - від оперативних даних до узагальненого аналізу соціально-економічного становища м. Києва.

На вебсайтах РДА, вищих навчальних закладів та бібліотек  міста розміщені повідомлення «Соціально-економічне 

становище м. Києва».

Кількість відвідувань 

офіційного вебсайту 

Через інформаційне 

посилання на вебсайті 

ГУС у м. Києві можна 

завантажити новий 

безкоштовний додаток 

«Статистика в 

смартфоні», розроблений 

Держстатом

http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/
http://www.kyiv.ukrstat.gov.ua/


Головне управління 

статистики у м. Києві Відкритість і доступність статистичної інформації

Активно проводиться робота зі ЗМІ щодо висвітлення статистичної інформації  за результатами ДСС.

Найчастіше з посиланням на ГУС у м. Києві

публікували та використовували статистичну

інформацію:

видання "КиевВласть", "Українські національні

новини (UNN)", "100realty.ua", "Finance.ua",

"ProfiDom.ua", "ABCnews". Газета "Finance.ua"

оприлюднила тематичну інфографіку "До дня

медичного працівника"; газети "Вечірній Київ" та

"Хрещатик" – "До дня Незалежності України";

телебачення телеканал 1+1, програма "Право на

владу" - щодо чисельності населення, кількості

бібліотек, театрів, музеїв, дитячих садочків та шкіл

столиці, з посиланням на Головне управління

статистики у м. Києві.

У звітному періоді оприлюднено 161 матеріал з різних актуальних питань, підготовлених фахівцями

ГУС у м. Києві за напрямками: будівництво – 21,1%; праця – 18,7%; домогосподарства – 10,6%;

населення – 9,0%; ціни – 4,3% тощо.



Головне управління 

статистики у м. Києві Відкритість і доступність статистичної інформації

З метою вивчення потреб користувачів статистичної інформації, надання роз'яснень щодо методології та організації

проведення ДСС, формування й використання статистичних показників, популяризації статистики, просування

статистичних продуктів ГУС у м. Києві проводилась роз'яснювальна робота. Протягом 2020 року проведено 15 заходів:

семінари-наради – 5; круглі столи в режимі відеоконференції (Zoom) – 3; інтернет-конференції (для розвитку

партнерських відносин з користувачами статистичної інформації та покращення статистичної грамотності) – 7.

Семінари-

наради 

на теми:

З питань проведення 

державних статистичних 

спостережень зі 

статистики праці

Презентація методології 

єдиної публікації даних 

щодо прямих інвестицій

З питань проведення 

державних статистичних 

спостережень зі статистики 

освіти

Круглі

столи  

на теми:

Використання адміністративних 

даних системи  Міністерства 

охорони здоров’я України у 

статистичних публікаціях

Використання адміністративних даних 

системи  державного закладу «Центр 

психічного здоров’я та моніторингу 

наркотиків та алкоголю» у 

статистичних публікаціях

Роль статистики в сучасному 

суспільстві, використання 

статистичної інформації та умови її 

надання



Головне управління 

статистики у м. Києві Забезпечення доступу до публічної інформації

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

публічної інформації» упродовж 2020 року ГУС у м. Києві опрацьовано та надано відповіді на запити, які надходять поштою,

факсом, телефоном, електронною поштою за вказаною на офіційному вебсайті ГУС у м. Києві формою.

Питання, порушені у запитах, стосувалися надання інформації зі статистики: населення –

21 (22,1% від їх загальної кількості), заробітної плати 13 (13,7%), отримання відомостей з ЄДРПОУ – 11 (11,6%).

Комплексних відповідей надано на 10 запитів.

47

фізичних осіб

юридичних осіб

громадських організацій

засобів масової інформації

Опрацьовано та 

надано відповіді 

на 101 запит

46

4

4



Головне управління 

статистики у м. Києві Анкетні опитування користувачів

Населення

Доходи та 
умови життя

Ринок праці

Освіта

Зовнішня 
торгівля

Внутрішня 
торгівля

Енергетика

Сільське, лісове та 
рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Капітальні 
інвестиції

Туризм
З метою визначення та 

задоволення потреб 

користувачів у 

статистичних даних у 

2020 році

ГУС у м. Києві взяло 

участь у проведенні 

спільно з Держстатом 

17 анкетних опитувань 

користувачів 

статистичної 

інформації

зі статистики:

В опитуваннях 

взяли участь 

242 користувачі. 

Результати опитувань 

розміщені на 

вебсайтах Держстату 

та ГУС у м. Києві.



Головне управління 

статистики у м. Києві Співпраця з користувачами та розгляд звернень громадян

786 - щодо надання статистичної інформації

65 - щодо надання  роз'яснень з питань 

статистичної методології та проведення  

ДСС

ГУС у м. Києві продовжувало роботу щодо задоволення інформаційних потреб користувачів 

шляхом надання їм достовірної, об'єктивної та неупередженої інформації. 

Протягом звітного періоду підготовлено 851 відповідь на запити користувачів.

з них 141 - на запити державних органів 

влади, органів місцевого самоврядування та 

територіальних громад

Відповідно до Закону України 

«Про звернення громадян» 

працівниками ГУС у м. Києві

опрацьовано 844 звернення

749 - надання інформації з ЄДРПОУ

86 - надання статистичної інформації 

7 - з питань статистики праці і заробітної плати 

2 - з кадрових питань



Кадрове забезпечення
Головне управління 

статистики у м. Києві

Станом на 01.01.2021 

штатним розписом 

передбачено 358 посад 

фактично працює  332 особи

Статус державного службовця 

має 251 особа (75,6% від загальної 

кількості працюючих)

79 (31,5%) -

керівників

172 (68,5%) -

спеціалісти

Питома вага жінок на посадах державної 

служби – 90,4%

Вищу освіту ступеня магістра мають 86,5% від загальної кількості державних службовців.

Частка державних службовців із вищою освітою, які мають спеціальність за дипломом, що відповідає

визначеним у посадових інструкціях вимогам, становить 68,5%. При цьому 6,0% загальної чисельності

державних службовців мають дві і більше вищі освіти.



Головне управління 

статистики у м. Києві Кадровий склад державних службовців

У 2020 році на посади державних службовців

Прийнято 1 особу

Плинність кадрів серед державних службовців – 4,6%

Звільнено 27 осіб

Розподіл державних службовців за 

стажем роботи в системі, %

д
о
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Головне управління 

статистики у м. Києві Кадровий склад. Рівень освіти державних службовців

Станом на 01.01.2021 у вищих

навчальних закладах навчається 6 осіб або

1,8% від загальної кількості працюючих.

У Національній академії статистики,

обліку та аудиту навчається 4 особи або

1,2%. Другу вищу освіту здобувають

2 особи.

У звітному році 57 державних

службовців пройшли підвищення

кваліфікації з отриманням відповідних

свідоцтв, з них: в Українській школі

урядування з питань підвищення рівня

володіння державною мовою, актуальних

питань реалізації законодавства про

державну службу та з питань запобігання

корупції; 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 підвищення рівня

професійної компетентності є внутрішнє

навчання працівників. У 2020 році у

короткострокових семінарах з питань

збору та обробки форм ДСС взяли

участь 105 осіб, з питань запобігання

корупції та інших питань, що

стосуються діяльності державних

службовців – 108 державних службовців.



Головне управління 

статистики у м. Києві

Результати фінансової діяльності, 

використання коштів державного бюджету

Видатки загального

фонду державного бюджету

у 2020 році були зменшені

порівняно з попереднім роком

на 14,7 млн грн, або 19%.

Співвідношення видатків

загального фонду у 2020 році:

 оплата праці та

нарахування на неї –

97,2%;

 оплата енергоносіїв –

2,0%;

 утримання органів

державної статистики –

0,3%;

 обстеження умов життя

домогосподарств – 0,5%.

Видатки державного

бюджету (з урахуванням

змін) – 62,7 млн грн, у т.ч.:

 61,4 млн грн – видатки

загального фонду;

 1,3 млн грн – видатки

спеціального фонду,
з яких:

•0,4 млн грн – оплата за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно з їх основною 

діяльністю;

•0,5 млн грн – плата за оренду 

майна бюджетних установ.

Фінансова діяльність ГУС у м. Києві здійснювалась за 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» та «Статистичні спостереження».



Головне управління 

статистики у м. Києві 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 2020 рік,

ГУС у м. Києві вживалися відповідні заходи з питань запобігання, виявлення та протидії проявам корупції

та підвищення антикорупційної правосвідомості серед працівників.

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 2020 році звернень від громадян щодо фактів порушень працівниками ГУС у м. Києві

антикорупційного законодавства не надходило.

Проведено 

навчальних 

семінарів

Надано

індивідуальних            

консультацій -

“Заповнення та подання електронних декларацій”  2

“Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані”  1

“Конфлікт інтересів”  1
Семінари відвідало 

працівників

на теми:

104
138

4



участь у Київському Форумі рівних прав і

можливостей за ініціативи Київського міського

голови В. Кличка. У Форумі брали участь

представники дипломатичних установ

іноземних держав в Україні, депутатів

Верховної Ради України та Київської міської

ради, представників центральних та міських

органів виконавчої влади, представників

міжнародних та неурядових організацій,

громадських організацій м. Києва.

участь у вебінарі «Перепис на основі реєстрів:

досвід та практики» - про досвід країн (Естонії,

Польщі, Словенії, Великобританії) у переході до

електронного перепису. Організатори та

партнери: Державна служба статистики України,

Фонд ООН у галузі народонаселення.

У 2020 році ГУС у м. Києві брало активну участь 

в наступних міжнародних заходах:

Головне управління 

статистики у м. Києві Участь у міжнародному співробітництві


