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Про Головне управління статистики  
 

Головне управління статистики у Запорізькій області (далі – Головне управління статистики) 
є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах 
наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики. 

У своїй діяльності Головне управління статистики керується Конституцією та Законами 
України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, наказами і дорученнями Голови 
Держстату та Положенням про Головне управління статистики у Запорізькій області. 

Мета діяльності Головного управління статистики – збирання та опрацювання  первинних 
даних щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які 
відбуваються в регіоні, а також забезпечення користувачів статистичною інформацією, що 
відповідає міжнародним стандартам якості, відповідно до їх потреб.  

До складу Головного управління статистики входять структурні (обласний рівень) та 
відокремлені (районний (міський) рівень) підрозділи – управління, відділи, сектори. Структура 
Головного управління статистики побудована із застосуванням процесного підходу до реалізації 
статистичного виробничого процесу в органах державної статистики України. 
 

Напрями діяльності Головного управління статистики 
 

Головне управління статистики відповідно до завдань, визначених Положенням про 
Головне управління статистики у Запорізькій області, Планом державних статистичних 
спостережень (далі – ПДСС) на 2018 рік, з метою досягнення ключових показників 
результативності, ефективності та якості службової діяльності, визначених Держстатом, 
здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:  

 організація і проведення державних статистичних спостережень (ДСС) за соціально-
економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в регіоні та підготовка за їх 
результатами статистичних публікацій (інформації) та комплексних статистичних продуктів; 

 задоволення потреб у статистичній інформації різних груп користувачів, забезпечення 
доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання, 
поліпшення її якісних характеристик; 

 зміцнення співробітництва з респондентами державних статистичних спостережень, 
запровадження заходів зі зменшення звітного навантаження, спрощення процедури подання 
статистичної та фінансової звітності; 

 впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання і передачі 
статистичної інформації; 

 впровадження системи безпаперового документообігу на базі сучасного програмного 
забезпечення; 

 участь у розробленні та впровадженні науково обґрунтованої статистичної методології, 
удосконаленні звітно-статистичної документації. 
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І. Основні підсумки діяльності 
 

Організація і проведення державних статистичних спостережень 
 

Відповідно до ПДСС на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 30.05.2018 № 364-р, на виконання Закону України «Про державну статистику» 
Головним управлінням статистики проведено 88 державних статистичних спостережень за  19 
розділами статистики. Збирання статистичних даних здійснювалося за 112 формами звітності, 
анкетами та запитальниками для проведення спеціально організованих статистичних 
спостережень. 

Протягом року отримано від респондентів і опрацьовано 225,7 тис. статистичних та           
фінансових звітів.  

Крім того, Головне управління статистики здійснювало три вибіркові обстеження населення 
(домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення та 
сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості. Зазначені обстеження 
забезпечують отримання інформації для проведення всебічного аналізу рівня матеріального 
добробуту різних соціальних груп населення, оцінки бідності, характеристики стану ринку праці 
відповідно до міжнародних стандартів та потреб користувачів інформації, формування основних 
показників сільськогосподарського виробництва за такою специфічною категорією 
товаровиробників, як господарства населення.  

Обсяг річної вибіркової сукупності домогосподарств для проведення обстежень становив: 
з питань умов життя 556 домогосподарств (заповнено 6,4 тис. анкет), економічної активності 
населення – 3068 (9,6 тис. анкет), сільськогосподарської діяльності населення у сільській 
місцевості – 1350 (16,7 тис. запитальників).  

Для вивчення цінової ситуації на споживчому ринку регіону проводилось щомісячне 
спостереження за змінами цін (тарифів) на 328 найменувань споживчих товарів (послуг) для 
подальших розрахунків індексів споживчих цін на державному рівні. Збір інформації про ціни 
відбувався у містах: Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Токмак, відібраних за критеріями 
чисельності міського населення, представництва у соціально-економічному й географічному 
положенні, фактором насиченості споживчого ринку товарами та послугами. Кількість 
опрацьованих за звітний рік бланків реєстрації цін (тарифів) по регіону становив 14,8 тис., у тому 
числі по відокремлених підрозділах – 10,9 тис. 

Разом з тим, у якості додаткового джерела інформації для проведення державних 
статистичних спостережень Головне управління статистики використовувало адміністративні 
дані, отримані від державних органів, установ, організацій відповідно до угод про інформаційну 
співпрацю. 

З метою забезпечення єдиного державного обліку та ідентифікації, а також проведення 
спостережень за структурними змінами в економіці області щодо видів діяльності, створення, 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації суб’єктів господарювання 
Головним управлінням статистики здійснювалось ведення Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ). Щоденно відбувалося оновлення його бази 
даних на підставі інформації про вчинення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та їх 
відокремлених підрозділів.  
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Станом на 1 січня 2019 року в ЄДРПОУ по Запорізькій області зареєстровано 48745 суб’єктів, 
у тому числі 46501 – у статусі юридичної особи. Упродовж 2018 року взято на облік 2152 юридичні 
особи, знято з обліку – 1427. 

З метою координації державних статистичних спостережень, оптимізації участі в них 
респондентів Головним управлінням статистики проводилась робота з актуалізації переліку 
місцевих одиниць на основі даних державних статистичних спостережень.  

Головне управління статистики приймало участь у формуванні сукупностей одиниць ДСС на 
2019 та 2020 роки. У межах робіт з актуалізації затверджених сукупностей до Держстату 
систематично надавалися пропозиції щодо довключення/виключення підприємств, а також 
зміни ознаки їх звітування. 

 

Удосконалення статистичної методології 
 

У 2018 році працівники Головного управління статистики приймали участь у проведенні 
тестування проекту статистичного інструментарію обстеження робочої сили.  

Необхідність впровадження нових міжнародних стандартів, удосконалення статистичної 
методології, усунення дублювання даних, впровадження форм державних статистичних 
спостережень, придатних для застосування новітніх засобів збирання та оброблення інформації, 
зумовила внесення змін до звітно-статистичної документації. З цією метою фахівцями Головного 
управління статистики здійснено інвентаризацію державних статистичних спостережень, які 
проводитимуться у 2020 році.  

 

Розвиток інформаційних технологій 
 

Розвиток інформаційних технологій у галузі статистики в 2018 році відбувався у напрямку 
вдосконалення системи збирання форм державних статистичних спостережень та фінансової 
звітності в електронному вигляді, подальшого впровадження Інтегрованої системи статистичної 
інформації (ІССІ), підключення до системи електронного документообігу органів державної 
статистики, оновлення комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ). 

У 2018 році Головним управлінням статистики проведено тестування програмного 
забезпечення «Кабінет респондента» – нового сервісу для безкоштовного електронного 
звітування в онлайн-режимі.  

Протягом року здійснено тестові випробовування в ІССІ за 7 формами державних 
статистичних спостережень, 5 КЕОІ пройшли дослідну експлуатацію.  

Забезпечено підключення Головного управління статистики до системи електронного 
документообігу органів державної статистики, що дозволило здійснювати обмін вхідною і 
вихідною документацією з Держстатом, а також сприяло ефективному вирішенню поставлених 
задач у розрізі контролю виконання завдань структурними підрозділами Головного управління 
статистики. Введено в промислову експлуатацію систему «Megapolis.DocNet» з використанням 
кваліфікованого електронного підпису.  

Відбулось також підключення Головного управління статистики до Єдиної інформаційно-
аналітичної системи фінансово-господарської діяльності органів державної статистики на базі 
програмного забезпечення «Комплексна система автоматизації підприємства «IS pro». 
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Взаємодія з респондентами державних статистичних спостережень 
 

З метою забезпечення своєчасного подання звітності  до органів державної статистики, 
протягом року на веб-сайті Головного управління статистики продовжували функціонувати 
розділи «Звітна документація» та «Терміни подання звітності», а також пошуковий сервіс для 
респондентів «Ваші звіти» з можливістю формування індивідуального переліку форм звітності 
для кожного суб’єкта господарювання за кодом ЄДРПОУ. Крім того, структурними та 
відокремленими підрозділами підготовлено та надіслано респондентам 413 повідомлень 
(нагадувань, відповідей) щодо їх участі у державних статистичних спостереженнях. 

Збирання форм державних статистичних спостережень у 2018 році проводилось як у 
паперовому, так і в електронному вигляді. Загалом до Головного управління статистики звітність 
подали 18,2 тис. респондентів, у тому числі 6,9 тис. – до відокремлених підрозділів. 

Усе більше респондентів надають перевагу сучасному та зручному способу звітування за 
допомогою системи електронної звітності. У такий спосіб надійшло 117 тис. статистичних звітів 
від 9,2 тис. респондентів (проти 91,5 тис. звітів у 2017 році). 

За період з січня по грудень 2018 року 
відсоток отриманих статистичних звітів від 
респондентів, що звітували в електронному 
вигляді, поступово зростав і в цілому за рік 
склав 62,5% від їх загальної кількості (у 2017 
році – 49,4%).  

Головним управлінням статистики 
проводилась активна роз’яснювальна 
робота щодо переваг системи електронної 
звітності, яка дозволяє максимально 
спростити процедуру та зекономити час на 
подання звітів, більш ніж 2000 респондентів 
надіслані листи інформативного характеру з 
цього питання. Для збереження позитивної 
динаміки зміни обсягів електронного 
звітування, на веб-сайті Головного 
управління статистки у розділі «Електронна 

звітність» розміщена необхідна інформація про функціонування цієї системи, покрокова 
інструкція для респондентів щодо електронного звітування до органів державної статистики та 
інформація про розробників програмного забезпечення, а на головній сторінці сайту – 
відеоекскурс з подання електронної звітності.  

При поданні фінансової звітності в електронному вигляді найбільш активно 
використовувалась респондентами автоматизована система "Єдине вікно подання електронної 
звітності", яка надає можливість респондентам одночасно звітувати до органів державної 
статистики та Державної фіскальної служби України.  

Альтернативою електронному звітуванню була організація приймання форм ДСС за 
принципом «Єдиного вікна», яка забезпечила респондентам  можливість своєчасно 
ознайомлюватися з інформацією про перелік статистичних формулярів, за якими їм необхідно 
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звітувати, безпосередньо отримувати статистичний інструментарій, консультативну підтримку з 
боку фахівців Головного управління статистики щодо його заповнення, а також інформацію про 
звітування в електронному вигляді. У 2018 році подали звіти за допомогою «Єдиного вікна» 
близько 9 тис. респондентів.  

Для зміцнення партнерських відносин з респондентами, надання їм методичної допомоги 
з питань складання статистичної звітності протягом року проведено 62 інструктивні наради з 
питань запровадження нових та внесення змін до чинних державних статистичних спостережень, 
у яких взяли участь 583 респондента. Крім того підготовлено і направлено  листи:  

 з питань запровадження нових та внесення змін до чинних ДСС – 7; 

 за результатами проведення ДСС (оглядові листи) – 771. 
Головне управління статистики долучалось до проведення організованого Держстатом 

анкетного опитування щодо визначення звітного навантаження респондентів, у рамках якого 
було опитано 73 респондента.  

З огляду на подовження мораторію на здійснення перевірок достовірності первинних 
статистичних даних, відповідно до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 №1728 
(зі змінами), зазначені перевірки не планувались та не проводились. 

Разом з тим, за порушення встановленого порядку подання даних державних статистичних 
спостережень протягом року до адміністративної відповідальності притягнуто 26 посадових осіб 
за статтями 1863, 2443 КУпАП. Загальна сума стягнених штрафів до державного бюджету склала 
3,6 тис. грн. 

 

Відкритість і доступність статистичної інформації 
 

З метою забезпечення відкритості та доступності статистичної інформації у звітному році 
активно використовувались можливості веб-сайту Головного управління статистики 
(http://www.zp.ukrstat.gov.ua) як основного джерела поширення інформації. На цьому інтернет-
ресурсі у вільному доступі розміщувалась статистична інформація, передбачена                                     
ПДСС на 2018 рік, а також широкий спектр інформації про діяльність Головного управління 
статистики. Протягом року на веб-сайті було оприлюднено 181 експрес-випуск, 642 статистичні 
інформації та 12 статистичних бюлетенів «Соціально-економічне становище Запорізької області» 
(у повному обсязі), за звітний період зафіксовано 81,2 тис. відвідувань. 

Для покращення сприйняття статистичної інформації через графічну візуалізацію головну 
сторінку сайту було доповнено розділом «Інфографіка», до якого увійшло 16 презентацій 
статистичних видань та 2 тематичні матеріали до святкових дат. 

З метою інформування різних груп користувачів щодо економічної, соціальної, 
демографічної та екологічної ситуації в області, містах та районах Головне управління статистики 
здійснювало інформаційно-публікаційну діяльність. Протягом звітного року за результатами 
державних статистичних спостережень було підготовлено 82 статистичні бюлетені, 11 
економічних доповідей та 19 збірників. 

Крім того, з користувачами статистичної інформації проведено 5 семінарів, круглий стіл, 2 
інтернет-конференції, надано 639 матеріалів з питань підготовки й оприлюднення статистичних 
продуктів, підготовлено 1436 відповідей на запити щодо отримання статистичної інформації та 
11 роз’яснень стосовно статистичної методології та проведення державних статистичних 
спостережень. 
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Протягом 2018 року Головне управління статистики плідно взаємодіяло із засобами 
масової інформації (ЗМІ). На веб-сайті Головного управління статистики було розміщено 244 
матеріали для ЗМІ. Безпосередньо у ЗМІ оприлюднено 63 комплексні офіційні повідомлення та 
434 інформаційні матеріали з актуальних питань, здійснено 7 виступів на радіо і телебаченні.  

Інформація, підготовлена фахівцями Головного управління статистики, найчастіше 
розміщувалась на сайтах: «Новини Запоріжжя», «Рanoptikon», «Новый день», інформаційно-
аналітичний портал «Акцент», «Первый Запорожский», «Запорожье. Городской портал», 
«Репортер» та в газетах «Индустриальное Запорожье», «Верже», «Миг». 

Упродовж 2018 року щомісячно виходила власна газета «Статистичні відомості».  
Продовжувалась співпраця з прес-службою облдержадміністрації, на веб-сайті якої було 

розміщено 37 матеріалів щодо основних показників соціально-економічної, демографічної та 
екологічної ситуації в регіоні.  Окрім того, протягом року Головним управлінням статистики 
здійснювалось інформаційно-довідкове обслуговування органів державної влади, інших 
користувачів даними ЄДРПОУ.   

Для визначення рівня задоволення користувачів статистичною інформацією у 2018 році 
було проведено 8 анкетних опитувань спільно з Держстатом, в яких взяли участь                                        
37 представників установ та організацій. Крім того, самостійно проведено 1 анкетне опитування 
засобів масової інформації на тему: «Рівень задоволення потреб ЗМІ у статистичній інформації» 
за участю 20 представників. Повідомлення про результати їх анкетування розміщено на веб-сайті 
Головного управління статистики. 

З метою забезпечення права на отримання публічної інформації відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» отримано та опрацьовано 130 інформаційних 
запитів (у 2017 році – 124), із них: 48 – надійшло від громадян, 52 – від юридичних осіб, 29 – від 
громадських організацій, 1 – від засобів масової інформації. Відповіді надано у визначені 
законодавством терміни.  

Продовжила своє функціонування бібліотека статистичних публікацій, яка містить 
інформаційну базу щодо різноманітних сфер життя регіону. Для зручності користувачів на 
інформаційних стендах Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів 
розміщувались актуальні інформаційні матеріали щодо основних показників діяльності.  
 

Надання відповідей на звернення громадян  
 

Протягом 2018 року Головне управління статистики забезпечувало неухильне виконання 
статті 40 Конституції України, Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента 
України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування», що гарантують реалізацію права громадян на письмове звернення, 
особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, а також здійснювало 
контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян. 

Упродовж звітного періоду до Головного управління статистики надійшло 79 звернень, в 
тому числі на особистих прийомах керівництва зареєстровано 27 звернень, 51 звернення 
надійшло поштою від громадян, 1 – від інших органів, установ, організацій. Особистий прийом 
громадян здійснювався відповідно до затвердженого графіка. Продовжувала діяти «пряма 
телефонна лінія» для громадян із вирішення питань, що відносяться до компетенції органів 
державної статистики. 
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IІ. Управління людськими ресурсами 
 

Кадровий склад державних службовців 
 

Протягом звітного року робота з персоналом здійснювалась відповідно до затвердженого 
начальником Головного управління статистики річного плану роботи з кадрами, спрямованого 
на реалізацію законодавчих актів про державну службу та законодавства про працю, 
забезпечення виконання актів і доручень  Президента України та Кабінету Міністрів України, 
інших нормативних документів з питань управління персоналом державної служби. 

Станом на 01.01.2019 року штатним розписом Головного управління статистики 
передбачено 351 посаду, статус державного службовця мають 80,5% працюючих, із них 29,5% 
обіймають посади керівників категорії «Б», 70,5% – спеціалістів категорії «В». За віковим складом 
близько 20% держслужбовців працює у віці до 35 років, 36,6% – від 46 до 55 років, ще 4,1% –  
досягли віку, що дає право на призначення пенсії.  

Прийом на роботу нових працівників до Головного управління статистики та звільнення з 
роботи здійснювалися в установленому порядку згідно із КЗпП України (для службовців та 
робітників), Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VІІІ та Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженою постановою КМУ від 
25.03.2016 №246 (для державних службовців). Усього на посади державної служби у 2018 році 
було призначено 20 осіб на конкурсній основі. Плинність кадрів за 2018 рік в цілому серед 
державних службовців склала 4,2% .  

З метою сприяння новим працівникам в адаптаційному періоді, а також фахового 
підвищення кваліфікації працівників, які переведені на інші посади державної служби або 
повернулися до виконання своїх посадових обов’язків після перебування у довготривалих 
(соціальних) відпустках, в Головному управлінні статистики застосовувалося наставництво.  
 

Освітній рівень та професійний розвиток персоналу,  
результати службової діяльності  

 

Професійний розвиток працівників Головного управління статистики забезпечувався 
шляхом їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Задля сприяння самореалізації і саморозвитку працівників визначалась їх потреба у 
підвищенні кваліфікації, проводився моніторинг рівня освіти, а також напрямів, які б найбільш 
відповідали кваліфікаційним вимогам за займаними посадами.  

 Станом на 01.01.2019 вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мали 95,1% державних 
службовців, дві або більше вищих освіти – 30,2%. Три працівника у 2018 році вступили до вищих 
навчальних закладів з метою здобуття вищої освіти відповідного професійного спрямування. У 
Головному управлінні статистики працює 19 держслужбовців – магістрів державного управління.  

Головним видом навчання державних службовців залишається підвищення кваліфікації. 
Працівники Головного управління статистики у 2018 році отримали 17 свідоцтв (сертифікатів, 
посвідчень) про підвищення кваліфікації у навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, 
спеціалізованих навчальних центрах за професійними програмами та програмами 
спеціалізованих короткострокових курсів та семінарів. Крім того, підвищення кваліфікації шляхом 
участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець» пройшли ще 9 
працівників. Власними силами проведено 12 внутрішніх навчань, у такий спосіб професійну  
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компетентність підвищили 122 особи. 
З метою оволодіння сучасними методами роботи, формування професійних  умінь та  

навичок в майбутній професії у 2018 році пройшли практику у Головному управлінні статистики 7 
студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», 
«Інформаційна діяльність підприємства».  

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про державну службу», Типового порядку проведення 
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 (зі змінами), та внутрішніх розпорядчих 
документів Головного управління статистики, що регламентують дане питання, у звітному році 
було проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців категорій 
«Б» і «В» (далі – оцінювання). Оцінюванню підлягало 228 державних службовців, із них 76 
державних службовців категорії «Б» та 152 державних службовця категорії «В».  

За його результатами 6 державних службовців отримали оцінку відмінно, 221 – позитивну 
оцінку, негативних оцінок немає. У грудні звітного року були затверджені результати оцінювання, 
визначені завдання на 2019 рік та складені індивідуальні програми підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців з урахуванням висновків щодо результатів оцінювання їх 
службової діяльності.  
 

ІІІ. Інші аспекти діяльності Головного управління статистики 
 

Запобігання та протидія корупції 
 

Згідно з Планом заходів, затверджених на 2018 рік, в Головному управлінні статистики 
виконувалась робота, спрямована на запобігання та виявлення корупції.  

З метою оцінки можливої наявності корупційних ризиків під час здійснення господарських 
операцій або перед укладанням договорів з потенційними партнерами розроблено та 
впроваджено Положення «Про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів 
Головного управління статистики».  

На етапі підготовки або погодження внутрішніх організаційно-розпорядчих та інших 
документів Головного управління статистики проводилась їх антикорупційна експертиза з метою 
виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 

У Головному управлінні статистики працює пряма телефонна лінія на тему «Боротьба з 
корупцією». Додатково, на веб-сайті функціонує розділ «Запобігання проявам корупції».  

Протягом року в структурних та відокремлених підрозділах Головного управління 
статистики проведено 46 навчальних занять за тематикою антикорупційного спрямування, під 
час особистих звернень працівникам надавалась консультаційна допомога.  

На робочому сервері Головного управління статистики у каталозі «Антикорупційна 
діяльність» розміщено актуальну інформацію, пов’язану з проведенням антикорупційної роботи. 
Питання ефективної організації роботи щодо попереджень корупційних правопорушень 
регулярно розглядалися на щотижневих оперативних нарадах та засіданнях колегії.  

На виконання Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» 
Головним управлінням статистики постійно вживались системні заходи щодо посилення роботи, 
спрямованої на запобігання та протидію проявам корупції, забезпечення безумовного 
дотримання усіх вимог антикорупційного законодавства працівниками Головного управління 
статистики. 
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Результати фінансової діяльності 
 

На 2018 рік Головному управлінню статистики було затверджено кошторис доходів і 
видатків по загальному фонду на суму 55754,3 тис. грн 

Сума касових видатків за загальним фондом склала 55692,6 тис. грн 
Заробітна плата в Головному управлінні виплачувалась відповідно до чинного 

законодавства. Заборгованість з виплати заробітної плати за 2018 рік відсутня. 
Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня. 
Бюджетних правопорушень у звітному періоді не виявлено, протоколи про бюджетні 

правопорушення не складалися. 
 

Перемоги та здобутки колективу 
 

На високому рівні залишається професійний, спортивний та творчий потенціал колективу.  
У Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом», оголошеному 

Національним агентством України з питань державної служби, управління персоналу та 
документального забезпечення Головного управління статистики перемогло в номінації «Краща 
практика формування корпоративної культури у державному органі» (ІІІ місце). 

В обласній спартакіаді «Держслужбовець-2018» працівники Головного управління 
статистики здобули перемогу у змаганнях із шашок (І місце) та посіли призові місця (ІІ місце               
з шашок серед жінок-державних службовців та ІІІ місце з шахів).  

Традиційно у березні була проведена щорічна виставка виробів декоративно-вжиткового 
мистецтва. До творчої експозиції увійшли дивовижні роботи майстринь – фахівців Головного 
управління статистики, виконані в різних жанрах: живопис на полотні, вишивка хрестиком, 
гладдю та бісером, виготовлення дитячих іграшок, одягу та інше. 

Реалізовуючи функцію соціальної відповідальності, працівники Головного управління 
статистики опікувались вихованцями Гуляйпільської спеціалізованої школи-інтернату Запорізької 
області: забезпечували їх канцелярським приладдям, одягом та іншими речами першої 
необхідності. 

Не залишилось поза увагою зміцнення трудової та виконавчої дисципліни в колективі, 
забезпечення необхідних умов для високопродуктивної праці та стимулювання професійного 
розвитку. У звітному році 23 працівника Головного управління були нагороджені 
заохочувальними відзнаками: Грамотою Державної служби статистики України – 1, Подякою 
Державної служби статистики України – 6, Почесною грамотою Професійної спілки працівників 
державних установ України – 1, Почесною грамотою Запорізької обласної профспілкової 
організації працівників державних установ України – 6, Почесною грамотою Головного 
управління статистики у Запорізькій області – 3, Подякою Головного управління статистики у 
Запорізькій області – 6. 


