Структурні підрозділи
Головного управління статистики у Запорізькій області
та їх основні функціональні обов’язки
Посада

Прізвище, ім’я, по батькові
керівника підрозділу

Контактний
телефон

Номер
кабінету

787-65-29

601

2. Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
Завідувач сектору

Балановська Ольга Василівна

Основні функції: організовує планування діяльності Головного управління статистики, здійснює координацію та
моніторинг роботи структурних підрозділів з питань статистичної діяльності.
3. Управління збирання та підготовки даних статистичних спостережень
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

Алтинова Наталія Миколаївна

63-38-38

111

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
63-87-87

103

3.3. Відділ збирання та введення даних статистики цін
Заступник начальника управління –
начальник відділу

вакансія

Заступник начальника відділу

Сусер Неля Володимирівна

63-12-15

102

Лаєвська Олена Миколаївна

63-67-93

200

3.4. Сектор переписів
Завідувач сектору

Основні функції: організовує збирання, первинний контроль та введення державної статистичної та фінансової
звітності відповідно до плану державних статистичних спостережень; здійснює актуалізацію реєстру
респондентів статистичних спостережень; забезпечує збір та опрацювання статистичних даних для подальшого
розрахунку індексу споживчих цін, індексу цін виробників та середніх цін на ринку житла; забезпечує організацію
і проведення заходів з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення.
4. Управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень населення
Начальник управління

вакансія

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
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 робочої сили та
сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості; здійснює опрацювання, формування та
передачу інформації для подальшої обробки статистичних даних на основі вибіркових обстежень населення.
5. Сектор ведення реєстру статистичних одиниць
Завідувач сектору
Болучевська Наталя Вікторівна
63-48-43
103-a
Основні функції: забезпечує ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) по Запорізькій області, здійснює інформаційно-довідкове обслуговування даними ЄДРПОУ
користувачів; надає консультативну допомогу з питань застосування національних класифікаторів та здійснення
кодування за ними.

Прізвище, ім’я, по батькові
Контактний
Номер
керівника підрозділу
телефон
кабінету
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 –
Паукова Тетяна Олександрівна
63-28-20
903
начальник відділу
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
907
Заступник начальника відділу
Панасенко Олена Борисівна
787-48-95
907
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики промислового
виробництва, будівництва, капітальних інвестицій, основних засобів, транспорту, науки, інновацій, послуг,
зв’язку та інформаційно-комунікаційних технологій.
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
Начальник відділу
Щербина Людмила Станіславівна
787-64-12
709
7.3. Відділ обробки даних статистики енергетики
Заступник начальника управління –
Рожко Антоніна Миколаївна
63-40-05
702
начальник відділу
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,
ділової активності підприємств, статистики енергетики, роздрібної та оптової торгівлі, фінансів та фінансової
звітності; забезпечує організацію збору, опрацювання, узагальнення і аналізу даних зі статистики зовнішньої
торгівлі товарами та послугами, статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності.
8. Управління обробки даних статистики 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 –
Кравченко Ольга Іванівна
63-28-18
805
начальник відділу
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики сільського,
лісового, рибного господарства, мисливства та навколишнього середовища.
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 –
Тронь Неля Юріївна
63-58-58
405
начальник відділу
Заступник начальника відділу
Євтушенко Наталія Миколаївна
63-58-58
405
9.2. Відділ обробки даних демографічної та соціальної статистики
Начальник відділу
Пінігіна Марина Миколаївна
787-54-69
408
Заступник начальника відділу
Наумова Наталія Вікторівна
787-54-69
408
Основні функції: здійснює обробку даних державних статистичних спостережень зі статистики праці,
демографічної та соціальної статистики.
Посада

Прізвище, ім’я, по батькові
керівника підрозділу
10. Управління аналізу даних статистичних спостережень
Начальник управління
Максимова Юлія Володимирівна
Посада

Контактний
телефон

Номер
кабінету

787-66-79

1003

10.1. Відділ аналізу даних економічної статистики
Заступник начальника управління –
Борисовська Олена Олександрівна
63-23-73
501
начальник відділу
Заступник начальника відділу
вакансія
10.2. Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
Начальник відділу
Гонтаренко Наталя Володимирівна
787-66-79
1001
Заступник начальника відділу
Лазарєва Вікторія Вікторівна
63-58-18
1003
Основні функції: забезпечує проведення аналізу статистичних даних щодо соціально-економічного та
демографічного становища регіону.
11. Управління поширення інформації та комунікацій
Начальник управління
Москвіна Ольга Григорівна
787-62-88
802
11.1. Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи
Заступник начальника управління –
Ходцова Віта Вікторівна
787-66-25
807
начальник відділу
11.2. Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю
Начальник відділу
Остроухова Ольга Михайлівна
787-66-25
807
Основні функції: здійснює підготовку та поширення комплексних статистичних публікацій та інформаційноаналітичних продуктів, визначених планом державних статистичних спостережень, надання комплексних
відповідей на запити користувачів, в т.ч. згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».
12. Управління інформаційних технологій
Начальник управління
Проскурова Олена Анатоліївна
787-57-66
306
12.1. Відділ інформаційних систем
Начальник відділу
Богомол Олександр Васильович
787-57-66
306
Заступник начальника відділу
Білогуб Олена Євгенівна
787-57-66
306
12.2. Відділ технічного забезпечення та телекомунікацій
Заступник начальника управління –
Гуляєв Сергій Олександрович
787-54-16
307
начальник відділу
Заступник начальника відділу
Чорний Андрій Олександрович
787-54-16
307
Основні функції: забезпечує функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Головного управління
статистики.
13. Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
Начальник управління – головний бухгалтер Германюк Марина Олексіївна
63-54-72
508
13.1. Відділ фінансово-економічної та договірної роботи
Начальник відділу
Музика Олена Володимирівна
787-60-41
504
13.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Заступник начальника управління –
начальник відділу – заступник головного
вакансія
бухгалтера
Основні функції: забезпечує ведення бухгалтерського обліку та договірної роботи, здійснює аналіз основних
показників фінансово-економічної діяльності Головного управління статистики.
14. Відділ управління персоналом
Начальник відділу
Овчинникова Олена Анатоліївна
787-61-51
710
Заступник начальника відділу
Гордєєва Ніна Миколаївна
787-61-51
710
Основні функції: забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної
служби в Головному управлінні статистики.
15. Відділ документального забезпечення та контролю виконання
Начальник відділу
Нарижня Ірина Василівна
63-43-63
707
Заступник начальника відділу
Савченко Світлана Анатоліївна
63-43-63
707
Основні функції: організовує ведення діловодства та роботу зі зверненнями громадян в Головному управлінні
статистики.

Прізвище, ім’я, по батькові
Контактний
Номер
керівника підрозділу
телефон
кабінету
16. Управління господарського забезпечення, експлуатації будівель і споруд
Начальник управління
Торопов Сергій Олександрович
787-65-19
402
16.1 Відділ господарського забезпечення
Начальник відділу
вакансія
Заступник начальника відділу
Трач Володимир Анатолійович
787-65-19
401
16.2 Відділ експлуатації будівель і споруд
Заступник начальника управління Боженко Сергій Володимирович
787-65-19
401
начальник відділу
Заступник начальника відділу
Полуніна Ольга Миколаївна
787-65-19
401
Основні функції: забезпечує господарське обслуговування та підтримку в справному стані будівлі, інженерних
мереж та технологічного обладнання Головного управління статистики; здійснює роботи по матеріальнотехнічному забезпеченню діяльності установи; забезпечує дотримання внутрішньооб’єктового режиму,
організацію заходів з питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.
17. Сектор режимно-секретної роботи
Завідувач сектору
Таджельянц Ніна Михайлівна
787-58-06
810
Основні функції: здійснює проведення заходів по забезпеченню збереження державної таємниці в Головному
управлінні статистики.
18. Сектор правової роботи
Завідувач сектору
Кузьменко Олександр Олександрович
63-69-77
801
Основні функції: здійснює організацію роботи щодо правового забезпечення в Головному управлінні
статистики.
19. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
787-65-29
601
Головний спеціаліст
Гонтар Ірина Миколаївна
Основні функції: здійснює організацію, проведення заходів та контроль за дотриманням вимог
антикорупційного законодавства.
20. Головний спеціаліст з питань захисту інформації
Головний спеціаліст
вакансія
Основні функції: здійснює забезпечення технічного захисту інформації в Головному управлінні статистики.
Посада

