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До Дня працівників 
статистики

"Як правило, найбільшого успіху досягає той, хто володіє кращою інформацією"

Бенджамін Дізраелі
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У Харкові відкрився перший 
статистичний відділ,

який складався з діловода,
його помічника,

обліковця і трьох реєстраторів. 

1892 р.

Історія статистики

У Харкові відбувся 
загальноземський з’їзд, 
присвячений питанням 

статистики народної 
освіти. 

Оцінювально-статистичний відділ 
Харківської губернської земської 
управи перетворено у Харківське 

губернське статистичне бюро.

Відбулися Всеукраїнські 
конференції статистиків та 

економістів у Харкові.

січень 1912 р.
Статистичний відділ 

почав випускати 
"Статистичні зведення 

по м. Харкову".

1919 р.

Затверджено положення "Про місцеві статистичні 
установи України", згідно з яким ведення статистики в 

губерніях і містах покладалося на губернські 
статистичні бюро та органи, що утворювалися у повітах 

та містах Києві, Харкові та Одесі.

При Харківському губернському статистичному 
бюро було створено Виконавче бюро Ради 

статистиків, на яке тимчасово було покладено 
функції ще неіснуючого Центрального 

Статистичного Бюро УСРР (Всеукрстатбюро). 

На підставі постанови 
Центрального виконавчого комітету СРСР було 

створено обласне управління народногосподарського 
обліку Центрального управління 

народногосподарського обліку Держплану СРСР.

червень 1920 р. 1920–1923 рр. 1932 р.

12 березня 1919 р.1913 р.

Харківщини
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Обласне управління 
народногосподарського обліку 

перейменовано у статистичне управління 
Харківської області Центрального 
статистичного управління СРСР.

1941 р.
Статистичне управління 

Харківської області відновило 
свою діяльність у Куп’янську 

Харківської області.

Управління статистики уповноваженого 
Держплану СРСР виділилось в самостійне 

статистичне управління Харківської області.

жовтень 1941 р.
У зв’язку з Другою світовою війною 
статистичне управління Харківської 

області припинило свою 
діяльність.

1948 р.
Статистичне управління Харківської області 

об’єднано з апаратом уповноваженого Держплану 
СРСР по Харківській області під назвою 

"Уповноважений Держплану СРСР по Харківській 
області".

У статистичному управлінні 
Харківської області створено додаткову 

машинорахункову станцію.

1957 р.15 грудня 1943 р.

квітень 1943 р.

Історія статистики

Харківщини
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Організаційна структура
Головного управління статистики у Харківській області

Начальник Головного управління

Заступник начальника 
Головного управління

Управління збирання та 
підготовки даних

Управління адміністративно-
господарського забезпечення

Відділ планування, координації та 
моніторингу статистичної 

діяльності

Управління фінансово-
економічного забезпечення, 

бухгалтерського обліку та звітності

Відділ управління персоналом

Відділ правової роботи

Сектор режимно-секретної 
роботи

Головний спеціаліст з питань 
запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань 
захисту інформації

Заступник начальника 
Головного управління

Управління обробки даних

Управління аналізу статистичних 
даних

Управління інформаційних 
технологій

Сектор забезпечення реалізації 
платних послуг

Відокремлені підрозділи

Заступник начальника 
Головного управління

Управління поширення інформації
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Управління збирання та підготовки даних

Основними завданнями управління є: 

 забезпечення функціонування процесу збирання форм
державних статистичних спостережень і фінансової
звітності та отримання адміністративних даних в регіоні;

 збирання, опрацювання, збереження, захист та
використання статистичної інформації щодо масових
економічних, соціальних, демографічних, екологічних
явищ і процесів, які відбуваються в регіоні;

 участь у реалізації державної політики у сфері ведення
реєстру статистичних одиниць та Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України.
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Управління обробки даних

Основними завданнями управління є:

 забезпечення функціонування процесу обробки даних;

 забезпечення якості і достовірності статистичних даних; формування та
передача первинної інформації для подальшої інтеграції на державний рівень;

 забезпечення реалізації єдиних технологічних підходів до оброблення та
передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних
інформаційних технологій.



Управління аналізу статистичних даних

Основними завданнями управління є:

 участь в актуалізації сукупностей одиниць і переліків
респондентів для проведення державних статистичних
спостережень;

 забезпечення дотримання конфіденційності вихідних даних;

 участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та
поширенні науково обґрунтованої статистичної методології;

 підготовка оглядових листів та листів зворотного зв’язку для
респондентів щодо якості наданих звітів;

 проведення нарад з респондентами щодо методології
заповнення статистичних формулярів;

 вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності,
проведення перевірок достовірність первинних та
статистичних даних, поданих респондентами.
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Управління поширення інформації та комунікацій

Основним завданням управління є:
 підготовка статистичних публікацій і поширення
статистичної інформації щодо масових економічних,
соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів,
які відбуваються в області;

 підготовка відповідей на запити користувачів
статистичної інформації (у тому числі відповідно до
Закону України "Про доступ до публічної інформації");

 інформаційне наповнення офіційного вебсайту
Головного управління статистики, його актуалізація та
удосконалення;

 взаємодія з користувачами статистичної інформації,
громадськістю та засобами масової інформації;
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Організація та проведення ДСС 
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Станом на 01.10.2019 
через "Кабінет 

респондента" звітувало 
739 респондентів, було 

подано 3009 звітів.

Респонденти, які звітували засобами електронної звітності



Інформаційно-публікаційна діяльність
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за 9 місяців 2019 року

підготовлено

180

експрес-випусків

337

статистичних 
бюлетенів

65

економічних 
доповідей

532 

матеріали розділу 
"Статистична 
інформація"

6

статистичних збірників, 
у тому числі 

статистичні щорічники
"Харківська область у 
2018 році" та "Міста та 

райони Харківської 
області у 2018 році" 

Із загальної кількості статистичних матеріалів,
для користувачів районного рівня підготовлено

Статистичних бюлетенів 330

Економічних доповідей 65

Експрес-випусків 38

Статистичних збірників 6

Крім того, за 9 місяців 2019 
року в форматі інфографіки
(до пам’ятних та святкових 
дат, до випуску статистичних 
видань та ін.) представлено 
210 матеріалів.



Інформаційне забезпечення вебсайту
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Кількість відвідувань вебсайту за січень-вересень 2019 року 
склала майже 317 тис.

Для зручності користувачів 
підтримується інформаційна робота
у соціальній мережі "Facebook".

У 2019 році на офіційному вебсайті:

 у новому графічному форматі представлені 
макроекономічні показники області, які оновлюються 
щомісячно 

 створений новий розділ "Жінки та чоловіки", в якому 
розміщено  інформаційно-аналітичні матеріали щодо 
статистичних показників за ознакою статі

 для підвищення рівня статистичної грамотності  та 
інформування громадськості з актуальних питань, що 
стосуються діяльності органів державної статистики, 
створено рубрику "Для користувачів"

 у вересні–листопаді проводиться онлайн-опитування 
користувачів статистичної інформації – відвідувачів 
офіційного вебсайту Головного управління статистики



Підготовлено 
7 буклетів та 16 листів 

рекламного характеру 
щодо підготовки

та оприлюднення 
статистичних видань. 

Організовано та проведено 
10 семінарів з науковцями, учнівською 

молоддю та студентами та 1 круглий 
стіл із викладачами та студентами 2-го 

курсу Вовчанського коледжу 
Харківського національного технічного 

університету ім. Петра Василенка

Взаємодія з користувачами статистичної інформації

© Головне управління статистики у Харківській області, 2019

У січні – вересні 2019 року надано відповідей на запити

обласній державній адміністрації 164

міським радам 80

районним державним адміністраціям 44

сільським та селищним радам 16

ОТГ 12

правоохоронним та контролюючим органам 80

органам виконавчої служби 15

органам судової влади 39

Запитувачі публічної інформації

47 запитів

33 запити

15 запитів

1 запит

громадяни

юридичні особи

громадські організації

ЗМІ

З метою вивчення уподобань, попиту та 
задоволення потреб користувачів статистичної 
інформації, спільно з Держстатом проведено 
5 анкетних опитувань, до яких було залучено 
181 користувач статистичної інформації.

Популяризація статистичної діяльності 



Взаємодія із засобами масової інформації
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Підготовлено 9 повідомлень 

по Харківській області та 
261 – по м. Харкову, містах обласного 

значення та районах області

Підготовлено 185 пресвипусків

за різними галузями статистики, 
з них 29 – пресрелізів

до пам’ятних та святкових дат 

Здійснено 
17 виступів 

на радіо та телебаченні

Оприлюднено у ЗМІ 
109 повідомлень про соціально-
економічне становище області, міст 

обласного значення і районів області, 
532 інших інформаційних повідомлення

 інтернет-портал "Депо Харків"
 інтернет-портал "Город Х"
 інтернет-портал "Городской Дозор"
 інтернет-портал “Bardak. Харьков"
 інформаційне агентство "Status Quo"
 газета "Слобідський край"
 газета "Вечірній Харків"
 газета "Харьковские известия"

ЗМІ, у яких найчастіше оприлюднюється 
статистична інформація

Співпраця із засобами масової інформації (ЗМІ) 
за 9 місяців 2019 року 

 телерадіокомпанія Красноградщини "Центр"
 Лозівська радіокомпанія
 газета "Голос Лозівщини"
 газета "Коломацький Край"
 газета "Колос"
 газета "Вісті Балаклійщини"
 газета "Хлібороб"
 радіокомпанія "Радіо-Ізюм"
 газета "Обрії Ізюмщини"
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Здійснено 
14 виступів 

на радіо

Основними пріоритетами роботи органів державної статистики
є забезпечення доступності статистичних даних, задоволення
сучасних потреб суспільства в об’єктивній, достовірній, надійній
та своєчасній статистичній інформації.

Сьогодні перед нами постають нові завдання, які завдяки
професіоналізму, самовідданій та наполегливій праці працівників
статистики успішно вирішуються.

Головне управління статистики у Харківській області
щиро вітає колег, респондентів та користувачів статистичної
інформації з Днем працівників статистики.

Бажаємо успіхів, плідної професійної діяльності, міцного
здоров’я, особистого щастя, миру, добра та благополуччя!

• вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків,                           
61002, Україна

• тел.: (057) 706-26-16
• факс: (057) 706-25-88

• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• вебсайт: www.kh.ukrstat.gov.ua

• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 61002, 
Ukraine       

• tel.: (057) 706-26-16
• fax: (057) 706-25-88
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua

mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
http://www.kh.ukrstat.gov.ua/
mailto:gus@kh.ukrstat.gov.ua
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