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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.
.

З березня 2020 року ГУС у м. Києві продовжує здійснювати свою діяльність в умовах карантинних обмежень,
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). Головним пріоритетом під час
пандемії COVID-19 була безпека співробітників та респондентів. Робочі процеси були адаптовані до встановлених умов
карантинних обмежень.

Головне управління статистики у м. Києві

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.



Про Головне управління статистики у м. Києві

 запобігання та протидія корупції.

Головне управління статистики у м. Києві

Основним завданням ГУС у м. Києві є участь у реалізації державної політики у сфері статистики у місті Києві.

Відповідно до Програми розвитку державної статистики до 2023 року та на виконання Плану державних статистичних 

спостережень на 2021 рік ГУС у м. Києві здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:

 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, впровадження 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;



Організація і проведення державних статистичних спостережень

У 2021 році ГУС у м. Києві продовжує свою діяльність за процесами, відповідно до Опису національної моделі діяльності органів державної статистики,

розробленого 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.
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 Утримання майна

Проєктування

Стратегічне 

виробництво



Стратегічне керівництво  1 рівень

Розвиток можливостей  2 рівень

К о р п о р а т и в н а   п і д т р и м к а  3 рівень 

В и р о б н и ц т в о  4 рівень
Управління планування та координації статистичного 

виробництва

Управління інформаційних технологій

Відділ фінансово-економічного забезпечення

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ управління персоналом

Відділ контролю виконання, діловодства 
та звернень громадян

Сектор режимно-секретної роботи

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Головний спеціаліст з питань запобігання 
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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
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Управління господарського забезпечення

Організаційна структура 

ГУС у м. Києві з використанням 

національної моделі діяльності ОДС 

(GAMSO)



Відповідно до плану державних

статистичних спостережень, який щорічно

затверджується Кабінетом Міністрів України

у 2021 році проведено

Організація і проведення державних статистичних спостережень

за 87 формами фінансової,

статистичної звітності та

анкетами для проведення

спеціально організованих

статистичних спостережень

66 державних статистичних 

спостережень (ДСС)

У 2021 році Держстатом сформовано Систему моніторингу якості

статистичної діяльності на основі типової моделі діяльності статистичної

організації (GAMSO). Здійснено апробацію Запитальника для проведення

тестового моніторингу показників якості за процесами Опису національної

моделі діяльності органів державної статистики за підсумками діяльності у

2020 році за участі ТОД, зокрема ГУС у м. Києві.

З метою вдосконалення ДСС, запровадження кращих світових практик та

міжнародних стандартів, приведення у відповідність до регламентів ЄС у

сфері статистики апаратом Держстату проведено інвентаризацію ДСС

(інвентаризація) за участі представників самостійних структурних підрозділів

Держстату та його територіальних органів, Національного банку, Мінфіну.

ГУС у м. Києві надано 14 пропозицій 

за процесами статистичного виробництва по 10 ДСС

Головне управління статистики у м. Києві



Підготовка до збирання даних державних статистичних спостережень

Перелік респондентів ДСС складається на основі Реєстру

статистичних одиниць.

Упродовж 2021 року здійснювалось ведення його адміністративної

складової - Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

(ЄДРПОУ) по м. Києву.

Головне управління статистики у м. Києві

Станом на 01 січня

2022 року кількість

юридичних осіб, які

значаться в ЄДРПОУ по

м. Києву, складала

354902 одиниці.

У звітному році на запити користувачів

надано 3072 відомості з ЄДРПОУ.

Упродовж січня-грудня 

2021 року до ЄДРПОУ 

включено 17403 нові суб’єкти, 

вилучено - 1166 суб’єктів.



Взаємодія з респондентами
В умовах карантинних обмежень, 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), чат ПЗ ”Кабінет

респондента”, вайбер-спільноти. Крім того, з метою налагодження комунікації з

респондентами продовжуються роботи по створенню відеоінструкцій щодо складання

окремих форм ДСС, а саме 3-борг (місячна), 1-опт (квартальна), 1-підприємництво (річна),

2-підприємництво (річна) та розміщення їх у соціальних мережах та на офіційному

вебсайті ГУС у м. Києві, а також активно проводились Zoom-конференції з респондентами.

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.

Головне управління статистики у м. Києві

Протягом року проведено низку заходів для підтримки партнерських взаємовідносин з респондентами

та надання їм всебічної допомоги:

 надіслано 157748 повідомлень (нагадувань) респондентам про участь у ДСС;

 надіслано 150 листів респондентам з питань запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС;

 проведено 10 нарад (семінарів) з респондентами, у тому числі  з питань запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС;

 проведено 3496 заходів з респондентами з питань надання допомоги (консультативної підтримки), 

у тому числі з безпосереднім відвідуванням підприємства;

 підготовлено 1454 листи для респондентів за результатами проведення ДСС.

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


Робота з респондентами

Респонденти м. Києва віддають перевагу сучасному та зручному

способу надання звітів за допомогою системи електронної звітності, яка

дозволяє значно економити час та оперативно подавати звіти.

Частка звітів, поданих в електронному вигляді, у звітному періоді

склала 96,3%.

Частка респондентів, які звітували в електронному вигляді, становила

89,1% від загальної кількості респондентів.

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 даним сервісом скористалися 5788 респондентів

та успішно подано 25888 звітів за 76 формами ДСС.

У цілому свої «кабінети» мають 18156 респондентів м. Києва.

Загальна кількість 

опрацьованих статистичних 

та фінансових звітів, наданих 

респондентами в паперовому та 

електронному вигляді, складає 

1001570 звітів
Кількість респондентів м. Києва, залучених до участі у ДСС

у 2021 році становила 105104 респонденти.

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 2021 році в ІССІ здійснювалась промислова експлуатація

31 форми ДСС, паралельно з КЕОІ – 3 форми ДСС. Протягом

року ГУС у м. Києві залучалося до проведення дослідної

експлуатації в ІССІ фф. № 1-інновація (один раз на два роки)

"Обстеження інноваційної діяльності підприємств",

№ 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції".

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. №1-туризм (річна) «Звіт про

туристичну діяльність», №2-інвестиції

(квартальна) «Звіт про капітальні

інвестиції» та № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт

про наявність і рух необоротних активів,

амортизацію та капітальні інвестиції»,

№9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт)

послуг» (квартальна), №1-П (термінова -

місячна) «Звіт про виробництво

промислової продукції за видами»,

№11-мтп (річна) «Звіт про постачання та

використання енергії», «Індекси

споживчих та роздрібних цін на товари

(послуги)», №1-ПВ (термінова - місячна)

«Звіт із праці» та пілотний проєкт «Збір

цін для ІСЦ» по технології CAPI.

Крім того, ГУС

у м. Києві було

залучено до

тестування КЕОІ

«Матриця участі

респондентів у ДСС

(у частині фізичних

осіб-підприємців)»

та КЕОІ «Матриця

участі респондентів

у ДСС (у частині

юридичних осіб та

відокремлених

підрозділів

юридичних осіб)».

Головне управління статистики у м. Києві



Розроблення, вдосконалення і впровадження 
новітніх інформаційних технологій у галузі статистики

.

Здійснено 

тестування восьми форм 

ДСС за участю 

респондентів: 

ф.1-ціни (послуги) 

(квартальна),

1-інновація (один раз на 

два роки), 

1-ПВ (умови праці) 

(один раз на два роки), 

1-РСО (вд) 

(1-раз на рік), 

1-ЗЕЗ (буд) (річна),

1-підприємництво 

(річна), 1-РСО (актив) 

(1-раз на рік),

1-термінова (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 75%

від загальної кількості

робочих місць

працівників

ГУС у м. Києві.

Відповідно до

Плану заходів з

реалізації концепції

розвитку електронного

урядування в Україні у

ГУС у м. Києві

функціонує обмін

документами через

СЕВ ОВВ з іншими

державними органами,

установами,

організаціями.

Загальний обсяг документообігу ГУС у м. Києві у 2021 році склав 15579 електронних документів.

Головне управління статистики у м. Києві

Здійснено

тестування шаблонів

форм електронної

звітності, відповідно до

Регламенту підготовки

форм ДСС та фінансової

звітності до приймання

їх органами державної

статистики в

електронному вигляді

за формами ДСС:

1-послуги (квартальна),

3-борг (місячна),

1-підприємництво

(річна).



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 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;

 обстеження робочої сили щодо трудової діяльності волонтерів.

Головне управління статистики у м. Києві



Вивчення цінової ситуації на споживчому ринку

Протягом 2021 року ГУС у м. Києві брало 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.

Головне управління статистики у м. Києві

З метою своєчасного інформування органів виконавчої влади у

період карантину під час пандемії COVID–19 продовжували

здійснювати реєстрацію щоденного моніторингу за змінами цін на

окремі соціальнозначущі товари та реєстрацію щотижневого

моніторингу цін на товари протиепідемічного призначення.



Підготовка до Всеукраїнського перепису населення

Головне управління статистики у м. Києві

З метою забезпечення належної підготовки до проведення Всеукраїнського

перепису населення (ВПН), ГУС у м. Києві продовжує виконання комплексу

підготовчих робіт до ВПН, а саме:

 уточнено інформацію щодо затверджених в установленому 

порядку меж міста, упорядкування в них назв вулиць, провулків 

тощо, номерів кварталів, будинків і квартир;

 здійснено заходи щодо актуалізації електронних

цифрових карт (ЕЦК) з оновлення цифрового

картографічного матеріалу для потреб ВПН. За

результатами перевірки ЕЦК, були сформовані та подані

близько 2000 заявок на виправлення;

 участь у навчанні роботі з модернізованим програмно-апаратним

комплексом автоматизованої системи для збору та оброблення даних

пробного перепису населення (ПАК АС ППН);

 тестування даної системи за допомогою мобільного телефону щодо

можливості ідентифікації респондента під час ВПН;

 участь у навчанні роботі модернізованого

програмно-апаратного комплексу автоматизованої

системи складання квартальних списків та

переписного районування ВПН (ПАК АС СКСПР

ВПН) та дослідна експлуатація системи;

 робота по створенню «Загального реєстру даних 

по адресному господарству міста Києва»;

 співпраця з Київською міською

державною адміністрацією щодо отримання

даних з «Реєстру територіальної громади

міста Києва».



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.

Головне управління статистики у м. Києві

Схвалено 57 методологічних документів за

різною статистичною тематикою (у 2020 році – 66);

погоджено методологічну та звітну документацію

13 державних органів, установ, організацій

(у 2020 році – 14).



Забезпечення користувачів статистичною інформацією

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.

Протягом 2021 року підготовлено та

оприлюднено на офіційному вебсайті ГУС у м. Києві:

 122 експрес-випуски;

 534 статистичні інформації;

 35 оголошень рекламного характеру

(новини про підготовлені збірники та бюлетені);

 22 матеріали рекламного характеру

(презентаційні версії публікацій);

 95 одиниць загальної та довідкової інформації.

На офіційному вебсайті створено спеціальний розділ «Обізнаність

суспільства», який містить три підрозділи: “Підвищуємо статистичну грамотність” у

двох категоріях «Демографічна та соціальна статистика» та «Економічна

статистика», де розміщені 6 підготовлених відеопрезентацій методологічно-

інформаційного характеру; “Медіарозділ”, який включає інфографіку (святкову,

тематичну, презентація збірників), відеопрезентації (тематичні, святкові, публікацій)

та листівки (інформаційні, вітальні); “Юним громадянам”, який містить інформацію

де навчаються статистики та статистика для дітей.

Крім того, фахівцями 

ГУС у м. Києві підготовлено:

 22 статистичні збірники;

 38 статистичних бюлетенів;

 12 доповідей;

 137 прес-випусків.

Упроваджено нові форми

статистичних продуктів: "Три десятиріччя

Незалежності. Статистичний літопис

м. Києва. 1991-2021" та "Умови праці

штатних працівників”.

Кількість відвідувань

офіційного вебсайту у

2021 році становила 110720.

Головне управління статистики у м. Києві

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


Відкритість і доступність статистичної інформації

Активно проводиться робота зі ЗМІ щодо висвітлення статистичної інформації за

результатами ДСС.

Найчастіше публікували статистичну інформацію наступні видання:

100realty.ua (портал), Столичная недвижимость, КиевВласть (інтернет видання),

Finance.ua (сайт), Вечірній Київ (газета), 44ua (сайт), Коментарії (comments.ua),

Загородная недвижимость (журнал) сайт та інші.

Підготовлено та оприлюднено в

мережах Facebook, Twitter, YouTube

11 інфографік. Крім того,

«Київ.Медіа», газети «Вечірній Київ»

та «Хрещатик» в своїх виданнях

оприлюднили підготовлену ГУС

у м. Києві інфографіку до Дня

незалежності України; «BIG KYIV»,

«Gloss.ua», газети «Вечірній Київ» та

«Хрещатик» - до Дня Києва; газета

«Вечірній Київ» - до Дня родини.

Протягом 2021 року, з метою вивчення

потреб користувачів статистичної інформації,

надання роз'яснень щодо методології та

організації проведення ДСС, формування й

використання статистичних показників проведено

87 заходів, у тому числі: 9 семінарів-нарад;

29 круглих столів, конференцій (Zoom) (для

популяризації, рекламування та просування

статистичних продуктів); 49 інтернет-конференцій

(для розвитку партнерських відносин з

користувачами статистичної інформації та

покращення статистичної грамотності).

Головне управління статистики у м. Києві



Анкетні опитування користувачів

З метою визначення та задоволення потреб користувачів у статистичних даних у 2021 році ГУС у м. Києві взяло 

участь у проведенні спільно з Держстатом 12 анкетних опитувань користувачів статистичної інформації зі статистики:

У опитуваннях взяли 

участь 

257 користувачів. 

Доходи та умови життя

Охорона здоров'я 

Зовнішня торгівля 

Реєстр статистичних одиниць

Енергетика

Сільське, лісове та рибне господарство

Туризм
Результати опитувань

розміщені на вебсайтах 

Держстату та

ГУС у м. Києві.

Доходи та умови життя

Охорона здоров'я 

Зовнішня торгівля 

Реєстр статистичних одиниць

Енергетика

Сільське, лісове та рибне господарство

Туризм

Головне управління статистики у м. Києві



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 підготовлено 

1350 відповідей на запити користувачів, у тому числі:

39 - щодо надання  роз'яснень з питань статистичної 

методології та проведення ДСС;

1311 - щодо надання статистичної 

інформації, 

Відповідно до Закону України 

«Про звернення громадян» фахівцями 

ГУС у м. Києві опрацьовано 

413 звернень, у тому числі: 

361 – щодо надання інформації з ЄДРПОУ;
50 – щодо надання статистичної інформації;
2 - з питань статистики праці і заробітної плати.

Головне управління статистики у м. Києві

з них 202 - на запити державних 

органів влади, органів місцевого 

самоврядування та територіальних 

громад.



Забезпечення доступу до публічної інформації

Питання, порушені у запитах, стосувалися

надання інформації зі статистики оплати праці та

соціально-трудових відносин – 15 (18,8% від їх

загальної кількості), отримання відомостей

з ЄДРПОУ – 11 (13,6%), чисельності населення –

8 (10%) тощо.

Комплексних запитів - 15.

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

«Про доступ до публічної інформації» ГУС у м. Києві опрацьовано та надано відповіді на запити.

У 2021 році до ГУС у м. Києві надійшло

80 запитів на отримання публічної інформації,

у тому числі:

Головне управління статистики у м. Києві

 53 – від фізичних осіб;

 20 – від юридичних

осіб;

 7 – від громадських

організацій.



Кадрове забезпечення. Освітній рівень державних службовців

Станом на 01 січня 2022 року штатним розписом ГУС у м. Києві

передбачено 358 посад, фактично працювало 318 осіб. 

Вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають 203 особи або 86,4% від загальної кількості державних службовців. Вищу освіту

ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають 31 державний службовець або 13,2%.

Крім того, у 2021 році 157 працівників ГУС у м. Києві пройшли підвищення кваліфікації у навчальних закладах. Із зазначеної

кількості за професійними (сертифікатними) програмами 7,1% - в НАСОА. Також 1 держслужбовець пройшов стажування на посаді

державної служби в Національній службі здоров’я України. Шляхом самоосвіти з використанням освітніх платформ підвищили рівень

своєї професійної компетентності 166 держслужбовців. Найбільш затребуваними були інтернет-платформи «Дія. Цифрова освіта»,

«Освітній хаб міста Києва» та «Прометеус».
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Статус державного службовця мають 235 осіб

або 65,6% від загальної кількості працюючих, у

тому числі посади керівників різного рівня

обіймають 78 осіб, кількість спеціалістів

становить 157, відповідно штат керівників

укомплектований на 94%, а спеціалістів на 87%.

Питома вага жінок на посадах

державної служби – 87,8%. Посади

керівників зайняті жінками на 87,2%,

спеціалістів - 89,8%.



Кадровий склад державних службовців

Головне управління статистики у м. Києві

18,8% - понад 56 років

У 2021 році на посади державних службовців

Призначено 16 осіб Звільнено 20 осіб

Плинність кадрів у 2021 році в цілому серед державних службовців

становила 5,8 %, 

Розподіл державних службовців за стажем роботи в системі Віковий склад державних службовців

8,5% - до 5 років

18,7% - від 5 до 10 років

72,8% - понад 10 років

33,6% - від 36 до 45 років

23,8% - від 46 до 55 років

23,8% - до 35 років

з них, 25,5%-

понад 20 років



Результати фінансової діяльності, використання коштів державного бюджету

Видатки державного бюджету 

(з урахуванням змін) – 60,9 млн грн, у т.ч.: 

 59,8 млн грн – видатки загального фонду;

 1,1 млн грн – видатки спеціального фонду, 

з яких:

• 0,4 млн грн – оплата за послуги, що надаються

бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю;

• 0,6 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».

Видатки загального фонду державного

бюджету у 2021 році були зменшені порівняно

з попереднім роком на 1,8 млн грн, або 3%.

Співвідношення видатків загального фонду у

2021 році:

 оплата праці та нарахування на неї – 94,8%;

 оплата енергоносіїв – 2,8%;

 утримання органів державної статистики – 1,8%;

 обстеження умов життя домогосподарств – 0,6%.

Головне управління статистики у м. Києві



Запобігання та протидія 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 2021 році звернень від громадян щодо фактів порушень працівниками ГУС у м. Києві антикорупційного законодавства не надходило.

Головне управління статистики у м. Києві

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-правових актів

з питань запобігання і протидії корупції, Плану заходів щодо запобігання та виявлення

корупції на 2021 рік, ГУС у м. Києві вживалися відповідні заходи з питань запобігання,

виявлення та протидії проявам корупції та підвищення антикорупційної правосвідомості

серед працівників.

У 2021 році проведено 4 навчальні семінари на теми:

 «Заповнення та подання декларацій» - 2;

 «Конфлікт інтересів» -1;

 «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» 

- 1.

Семінари відвідали  78 працівників.
Протягом звітного періоду 

надано 50 індивідуальних 

консультацій.



Участь у міжнародному співробітництві

 вебінар "Презентація відкритої платформи ЦСР

в Україні", який організовували Держстат у партнерстві

з ПРООН в Україні.

Головне управління статистики у м. Києві

ГУС у м. Києві протягом 2021 року брало активну участь у міжнародному співробітництві, зокрема:

Система розвитку ООН в Україні разом із

представниками Уряду України та міжнародними

партнерами презентували відкриту онлайн-

платформу з моніторингу індикаторів Цілей сталого

розвитку (ЦСР), розроблену Державною службою

статистики України у партнерстві з ПРООН у межах

Спільної програми ООН з фінансування сталого

розвитку.

 інтернет-місія експертів з питань статистики туризму від TAIEX.

Організатор: Генеральний директорат Європейської Комісії з питань

сусідства та розширення в рамках Інструменту TAIEX;

 презентація проєкту Плану дій «Зелене місто» для м. Києва в рамках Програми ЄБРР

Зелені міста. "План дій "Зелене місто" для міста Києва" розробляється у співпраці з

міжнародними компаніями WS Atkins International Ltd у партнерстві з Bilfinger Tebodin

Україна та командою секторальних експертів в рамках Програми ЄББР GREEN CITIES за

фінансової підтримки Швеції;

 засідання українсько-литовської ділової ради

«Діяльність енергосервісних компаній (ЕСКО)

як метод підвищення енергоефективності»;


