
Структурні підрозділи 
Головного управління статистики у Запорізькій області 

та їх основні функціональні обов’язки 
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2. Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності  

Начальник відділу  вакансія 787-65-29  601  

Основні функції: відділ організовує підготовку комплексної програми роботи Головного управління статистики 
та інших планів, що регламентують його роботу, роботу структурних підрозділів Головного управління статистики 
та відокремлених підрозділів у містах та районах; забезпечує підготовку річного звіту про результати діяльності 
Головного управління статистики; забезпечує контроль за виконанням планів; організовує моніторинг 
результатів діяльності структурних підрозділів Головного управління статистики та відокремлених підрозділів у 
містах та районах; забезпечує ведення автоматизованого обліку використання робочого часу по Головному 
управлінню статистики та проводить моніторинг даних.  

3. Управління збирання та підготовки даних  

Начальник управління  Водова Анна Анатоліївна  63-12-15  113  

3.1. Відділ збирання, введення і контролю даних економічної статистики та взаємодії з 
респондентами  

Заступник начальника управління – 
начальник відділу  

вакансія   

Заступник начальника відділу  Філіпська Катерина Іванівна  
63-85-63 
63-21-15 

114 

3.2. Відділ збирання, введення і контролю даних соціальної статистики та роботи з 
постачальниками адміністративних даних  

Начальник відділу  Скібіна Олена Костянтинівна  
63-05-70  
63-62-72  

103  

Заступник начальника відділу  Кирилаш Тетяна Миколаївна  63-35-00  103  

3.3. Відділ збирання та введення даних статистики цін  

Заступник начальника управління – 
начальник відділу  

Кисельова Катерина Борисівна  63-12-93  102 

Заступник начальника відділу  Сусер Неля Володимирівна  63-12-15  102 

Основні функції: організовує збирання, первинний контроль та введення державної стати стичної та фінансової 
звітності, яку подають респонденти на папері за формами згідно з планом державних статистичних 
спостережень; проводить одноразові обліки, опитування, вибіркові спостереження; забезпечує респондентів 
звітно-статистичною документацією; забезпечує повноту охоплення респондентів державних статистичних 
спостережень (ДСС); здійснює ведення та використання реєстрів респондентів статистичних спостережень; 
організовує взаємодію та забезпечує зворотній зв'язок з респондентами та постачальниками адміністративних 
даних по регіону; здійснює повідомлення респондентів про залучення до звітування відповідно до матриці участі 
респондентів у ДСС; забезпечує організацію, збір, опрацювання, узагальнення статистичних даних для по 
дальшого розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ), індексу цін виробників (ІЦВ), індексу цін на будівельно-
монтажні роботи, середніх цін на ринку житла.  

4. Управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень  населення  

Начальник управління  Бавикіна Ольга Володимирівна  787-64-71  1005 

4.1. Відділ організації проведення вибіркових обстежень населення та збирання даних  

Заступник начальника управління – 
начальник відділу  

Годованець Ніна Павлівна  787-54-17  904 

4.2. Відділ введення та контролю даних вибіркових обстежень населення  

Заступник начальника управління – 
начальник відділу  

Малєєва Лілія Олександрівна  787-64-71  1005 

Заступник начальника відділу  Дубиніна Олена Іванівна  787-64-71  1004 

Основні функції: організовує та координує проведення трьох базових вибіркових обстежень населення 
(домогосподарств) – обстеження умов життя домогосподарств, обстеження економічної активності населення, 
обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств; забезпечує збір статистичних даних за 
вибірковими обстеженнями населення; здійснює опрацювання, формування та передачу інформації для 
подальшої обробки статистичних даних про рівень життя та економічної активності населення на основі 
вибіркових обстежень домашніх господарств.  
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5. Відділ ведення реєстру статистичних одиниць  
Начальник відділу  Болучевська Наталя Вікторівна  63-48-43  200  
Видача відомостей з ЄДРПОУ  спеціалісти відділу  63-48-43  200  
Основні функції: забезпечує ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ) по Запорізькій області, забезпечує обмін відомостями про вчинення державними реєстраторами 

реєстраційних дій та даними про взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб в органах держстатистики; 

здійснює інформаційно-довідкове обслуговування даними ЄДРПОУ користувачів; надає відомості про включення 

до ЄДРПОУ суб’єктам господарювання; забезпечує спостереження за структурними змінами в економіці області 

щодо організаційно-правових форм, видів діяльності, створення, ліквідації суб’єктів, надання інформації з 

ЄДРПОУ щодо юридичних осіб та їх структур них підрозділів.  
6. Управління обробки даних статистики виробництва та послуг  
Начальник управління  Товстуха Галина Володимирівна  63-08-23  908  
6.1. Відділ обробки даних статистики промисловості  
Начальник відділу  Васілічева Наталя Миколаївна  63-14-77  905  
6.2. Відділ обробки даних статистики послуг  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Паукова Тетяна Олександрівна  63-28-20  903  

Заступник начальника відділу  Лещенко Людмила Миколаївна  63-19-13  906  
6.3. Відділ обробки даних статистики будівництва та капітальних інвестицій  
Начальник відділу  Сіра Ася Михайлівна  63-20-88  909  
Заступник начальника відділу  Панасенко Олена Борисівна  787-48-95  907  
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики виробництва та 

послуг.  
7. Управління обробки даних структурної статистики, статистики фінансів підприємств, торгівлі та 

енергетики  
Начальник управління  Галівець Вікторія Михайлівна  787-64-12  709  
7.1. Відділ обробки даних структурної статистики та ділової активності підприємств  
Начальник відділу  Мальцева Ірина Вікторівна  63-22-13  704  
7.2. Відділ обробки даних статистики фінансів підприємств  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Щербина Людмила Станіславівна  787-64-12  709  

7.3. Відділ обробки даних статистики енергетики  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Рожко Антоніна Миколаївна  63-40-05  702  

7.4. Відділ обробки даних статистики внутрішньої та зовнішньої торгівлі  
Начальник відділу  Римар Вікторія Олексіївна  63-44-84  701  
Заступник начальника відділу  Ісаєва Олена Анатоліївна  63-07-75  901  
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі структурної статистики, 

статистики енергетики, статистики фінансів та фінансової звітності підприємств усіх галузей економіки та форм 

власності, здійснює обробку державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної та оптової торгівлі; 

забезпечує організацію, збір, опрацювання, узагальнення і аналіз статистичних даних про експорт-імпорт товарів 

та послуг, про придбання (продаж) товарів в портах, про обсяги іноземних інвестицій, вкладених у підприємства 

області, про іноземні інвестиції підприємств області в економіку інших країн.  
8. Управління обробки даних статистик и сільського господарства та навколишнього середовища  
Начальник управління  Уколова Галина Степанівна  63-87-67  803  
8.1. Відділ обробки даних статистики виробництва продукції сільського господарства  
Начальник відділу  Студенікіна Валентина Василівна  63-36-88  806  
8.2. Відділ обробки даних структурних обстежень у сільському господарстві та статистики 

навколишнього середовища  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Кравченко Ольга Іванівна  63-28-18  805  

Основні функції: відслідковує основні показники, які характеризують стан розвитку сільськогосподарської 

галузі регіону, рибного, лісового господарств та мисливства. Одним із напрямків роботи управління є навколишнє 

середовище.  
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9. Управління обробки даних демографічної та соціальної статистики  
Начальник управління  Малішевська Наталія Володимирівна  63-30-60  403  
9.1. Відділ обробки даних статистики праці  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Тронь Неля Юріївна  63-58-58  405  

Заступник начальника відділу  Євтушенко Наталія Миколаївна  63-58-58  405  
9.2. Відділ обробки даних соціальної статистики  
Начальник відділу  Риженкова Маргарита Володимирівна  63-35-65  404  
9.3. Відділ обробки даних демографічної статистики  
Начальник відділу  Пінігіна Марина Миколаївна  787-54-69  408  
Заступник начальника відділу  Наумова Наталія Вікторівна 787-54-69   408  
Основні функції: здійснює обробку державних статистичних спостережень зі статистики праці, демографічної 

та соціальної статистики (статистики освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, населених пунктів та житла, 

правосуддя та злочинності, культури, туризму та суспільної діяльності), забезпечує проведення статистичних 

спостережень, об'єктом яких є підприємства, організації, населення та демографічні і міграційні процеси, що 

відбуваються в регіоні.  
10. Управління аналізу даних економічної статистики  
Начальник управління  Усова Олена Євгеніївна  787-65-26  502  
10.1. Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Борисовська Олена Олександрівна  

787-65-26  

63-23-73  
501  

10.2. Відділ аналізу даних структурної статистики, статистики фінансів підприємств, торгівлі та 

енергетики  
Начальник відділу  Остроухова Ольга Михайлівна  787-50-66  507  
10.3. Відділ аналізу даних статистики цін, сільського господарства та навколишнього середовища   
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Бандура Наталія Володимирівна 63-46-86  506  

Основні функції: організовує підготовку та здійснює аналіз статистичної інформації щодо масових соціально-

економічних процесів, які відбуваються в регіоні, у сфері економічної статистики. А саме забезпечує проведення 

аналізу статистичних даних виробництва та послуг, структурної статистики, статистики фінансів підприємств, 

торгівлі та енергетики, а також у сфері статистики цін, сільського господарства та навколишнього середовища.   
11. Управління аналізу даних демографічної та соціальної статистики  
Начальник управління  Максимова Юлія Володимирівна  787-66-79  1003  
11.1. Відділ аналізу даних соціальної статистики та статистики праці  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Гонтаренко Наталя Володимирівна  787-66-79  1001  

11.2. Відділ аналізу даних демографічної статистики та вибіркових обстежень населення  
Начальник відділу  Лазарєва Вікторія Вікторівна  63-58-18  1003  
Основні функції: забезпечує проведення аналізу статистичних даних щодо демографічного та соціального 

становища регіону.  
12. Управління поширення інформації та комунікацій  
Начальник управління  Москвіна Ольга Григорівна  787-62-88  802  
12.1. Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Ходцова Віта Вікторівна  787-66-25  807 

12.2. Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю  
Начальник відділу  Сімутіна Валентина Миколаївна  787-66-25  807 
Основні функції: здійснює підготовку та поширення комплексних статистичних публікацій та інформаційно-

аналітичних продуктів в обсягах, за формами і у строки, визначені планом державних статистичних 

спостережень, а також на платній основі відповідно до укладених Договорів; здійснює узагальнення та надання 

комплексних відповідей на запити користувачів (у т.ч. відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»); разом із структурними підрозділами здійснює інформаційне наповнення офіційного веб-сайту;   

взаємодіє з користувачами статистичної інформації, громадськістю та засобами масової інформації; забезпечує 

відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; 

забезпечує функціонування бібліотеки.  
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13. Управління інформаційних технологій  
Начальник управління  Проскурова Олена Анатоліївна  787-57-66  306  
13.1. Відділ інформаційних систем  
Начальник відділу  Богомол Олександр Васильович  787-57-66  306  
Заступник начальника відділу  Білогуб Олена Євгенівна  787-57-66  306  
13.2. Відділ технічного забезпечення та телекомунікацій  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
Гуляєв Сергій Олександрович  787-54-16  307  

Заступник начальника відділу  Чорний Андрій Олександрович  787-54-16  307  
Основні функції: забезпечення реалізації єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі 

статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; забезпечення 

функціонування інформаційної системи Головного управління статистики та її взаємодію з інформаційними 

системами місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом 

взаємного обміну інформацією; забезпечення функціонування системи електронної звітності на територіальному 

рівні; забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики 

України на територіальному рівні; встановлення та забезпечення функціонування ліцензійних комп’ютерних 

програм; розроблення, підтримка функціонування та розвиток офіційного веб-сайту Головного управління 

статистики.  
14. Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності  
Начальник управління – головний бухгалтер  Германюк Марина Олексіївна  63-54-72  508  
14.1. Відділ фінансово-економічної та договірної роботи  
Начальник відділу  Музика Олена Володимирівна  787-60-18  505  
14.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу – заступник головного 

бухгалтера  
Яцук Сергій Анатолійович  63-54-72 508 

Основні функції: ведення бухгалтерського обліку установи, аналіз основних показників фінансово-економічної 

діяльності ГУС у Запорізькій області; формування проектів кошторисів бюджетного запиту з обґрунтуваннями до 

них; внесення змін до кошторисів; контроль та аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів; здійснення 

обліку площ, що надані та пропонуються для надання в оренду; облік та контроль надходжень від орендної 

плати та сум відшкодування орендарями плати за отримані комунальні та інші послуги; нарахування та виплата 

заробітної плати та інших виплат згідно з чинним законодавством, здійснення розрахунків по відрядженням, 

ведення обліку та розрахунків оплати домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей 

під час проведення обстеження умов їх життя; складання бюджетної, фінансової та податкової звітності, 

забезпечення перерахування податків до бюджетів різних рівнів; підготовка, проведення та оформлення 

результатів інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, рахунків бухгалтерського 

балансу та позабалансових рахунків; контроль за придбанням, оприбуткуванням, обліком, рухом та списанням 

матеріальних та фінансових ресурсів; розроблення та опрацювання структури та штатного розпису спільно з 

управлінням персоналу в частині посадових окладів.  
15. Управління персоналу та документального забезпечення  
Начальник управління  Овчинникова Олена Анатоліївна  787-61-51  710  
15.1. Відділ управління персоналом  
Заступник начальника управління – 

начальник відділу  
вакансія   

15.2. Відділ документального забезпечення та контролю виконання  
Начальник відділу  Нарижня Ірина Василівна  63-43-63  707  
Основні функції: забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в 

Головному управлінні статистики у Запорізькій області; прогнозування розвитку персоналу, заохочення 

працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетенції; документальне оформлення 

проходження державної служби та трудових відносин; організація проходження наставництва; забезпечення 

єдиного порядку документування і роботи з документами; здійснення попереднього розгляду документів з 

встановленням термінів виконання, прийому та доставки кореспонденції за призначенням; організація прийому, 

реєстрації та подання на розгляд керівництва пропозицій, заяв, скарг від громадян та контроль їх виконання; 

здійснення прийому, реєстрації запитів про доступ до публічної інформації та контроль за їх виконанням; 

розроблення номенклатури справ та забезпечення дотримання єдиного порядку відбору, обліку, схоронності, 

якості оброблення та використання документів, що створюються під час діяльності; розроблення проектів 

нормативних актів щодо порядку ведення діловодства і документообігу. 



Посада  
Прізвище, ім’я, по батькові 

керівника підрозділу  
Контактний 

телефон  
Номер 

кабінету  
16. Відділ господарського обслуговування  
Начальник відділу  вакансія   
Заступник начальника відділу  Трач Володимир Анатолійович  63-11-85  016  
Основні функції: забезпечує технічне обслуговування та підтримку в справному стані будівель і технологічного 

обладнання ГУС (систем енергозабезпечення, кондиціювання, вентиляції, водопостачання та водовідведення, 

опалення, каналізації, відеонагляду подвір’я, покрівлі адміністративної будівлі, ліфтів, телефонного зв’язку, 

систем пожежної та охоронної сигналізації).  
17. Відділ експлуатації будівель і споруд  
Начальник відділу  вакансія      
Заступник начальника відділу вакансія   

Основні функції: здійснення контролю за технічним станом будівель і споруд, забезпечення дотримання 

внутрішньо-об’єктового режиму, облік приміщень, будівель і споруд щодо їх використання та технічного стану.  
Головний спеціаліст з охорони праці  вакансія      
Основні функції: забезпечення працюючих інструктивними матеріалами з охорони праці; проведення навчання 

та інструктажів працюючих, атестації і переатестації з питань охорони праці; ведення обліку, аналізу нещасних 

випадків, професійних захворювань; здійснення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації 

їх наслідків; планування і організація підготовки невоєнізованих формувань ЦО, робітників і службовців 

Головного управління статистики до дій в умовах надзвичайних ситуацій.  
18. Сектор режимно-секретної роботи  
Завідувач сектору  Таджельянц Ніна Михайлівна  787-58-06  810  
Основні функції: проведення заходів по забезпеченню збереження державної таємниці; ведення таємного 

діловодства; здійснення контролю за дотриманням режимних вимог в управлінні.  
19. Сектор правової роботи  
Завідувач сектору  Кузьменко Олександр Олександрович 63-69-77 801 

Основні функції: організація та забезпечення реалізації державної правової політики у галузі статистики; 

здійснення методичного керівництва та координації правової роботи у відокремлених з підрозділах; ведення 

претензійної та позовної роботи; здійснення організації та ведення адміністративного провадження, згідно з 

вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення; здійснення контролю за добровільним або 

примусовим виконанням адміністративних постанов; забезпечення відповідності чинному законодавству 

договорів, проектів актів, наказів, рішень колегії, протоколів та інших документів, створених структурними 

підрозділами та пов’язаних з діяльністю Головного управління статистики.  
20. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції  
Головний спеціаліст  Рузов Олег Едуардович 63-11-85 402 

Основні функції: підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції; надання методичної та консультаційної допомоги, здійснення контролю за дотриманням вимог 

антикорупційного законодавства; участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення 

заходів щодо запобігання та виявлення корупції; проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із 

запобігання, виявлення і протидії корупції; здійснення контролю щодо своєчасності подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; здійснення контролю за 

дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. 
21. Головний спеціаліст з питань захист у інформації  
Головний спеціаліст  вакансія      
Основні функції: очолює розроблення та здійснення заходів із захисту інформації в Головному управлінні  

статистики; розробляє та організовує впровадження в Головному управлінні нормативних, організаційних та 

розпорядчих документів із захисту інформації; бере участь спільно з сектором режимно-секретної роботи у 

комплексному аналізі загальної ситуації, пов’язаної з можливістю витоку, порушення цілісності і блокування 

інформації з обмеженим доступом; бере участь у проведенні контролю ефективності функціонування системи 

технічного захисту інформації в Головному управлінні статистики.  
  


