
Звіт про діяльність Головного управління статистики 
у Київській області за 2021 рік 



І. Загальна інформація 
  
Про Головне управління статистики 
  
Головне управління статистики у Київській області (далі – ГУС 

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

ГУС у Київській області, що підпорядковане Держстату, є 
юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної 
системи органів державної статистики, 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, 
Положенням про Головне управління статистики у Київській 
області, затвердженим наказом Держстату від 30.09.2015 № 237 (у 
редакції наказу Державної служби статистики України від 02.01.2020 
№ 11). 

Мета діяльності ГУС у Київській області – надання всебічної та 
об’єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, 
демографічної та екологічної ситуації у Київській області та її 
районах і забезпечення нею органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та громадськості. 

  
Напрями діяльності 
  
У 2021 році відповідно до завдань, визначених Положенням 

про ГУС у Київській області, з урахуванням стратегічних напрямів 
розвитку державної статистики, на виконання Плану державних 
статистичних спостережень на 2021 рік (далі – План), затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020р. 
№1258-р, ГУС у Київській області здійснювало свою діяльність за 
такими пріоритетними напрямами: 



- організація і проведення державних статистичних 
спостережень за соціально-економічними й демографічними 
процесами, екологічною ситуацією в області; 

- реалізація політики Держстату у сфері взаємодії з 
респондентами та постачальниками адміністративних даних, 
забезпечення якості статистичних даних; 

- поширення статистичної інформації, моніторинг 
інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного 
доступу до статистичних даних; 

- ведення Єдиного державного реєстру підприємств і 
організацій України; 

- удосконалення та впровадження/участь у впровадженні 
інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі 
статистичної інформації; 

- розвиток людського капіталу, удосконалення системи 
підвищення кваліфікації персоналу. 

  
ІІ. Основні підсумки діяльності 
  
Організація та проведення державних статистичних 

спостережень 
 
Діяльність ГУС у Київській області у 2021 році була 

спрямована на виконання Плану. З метою якісного формування 
показників для поширення, своєчасного оприлюднення 
статистичних продуктів (інформації) за результатами державних 
статистичних спостережень ГУС у Київській області здійснювало 
комплекс заходів із збирання, обробки, аналізу даних статистичних 
спостережень за 66 державними статистичними спостереженнями. 

Збирання й опрацювання статистичних даних здійснювалось за 
99 формами статистичної і фінансової звітності та анкетами для 
проведення спеціально організованих статистичних спостережень. 

Загальна кількість опрацьованої статистичної та фінансової 
звітності, яка надійшла до ГУС у Київській області у 2021 році, 
склала 250,8 тис. первинних звітів. 



Для проведення державних статистичних спостережень також 
використовувались адміністративні дані зі статистики праці, 
населення, соціальних і нефінансових послуг, сільського 
господарства та навколишнього середовища. 

Крім того, проводився щоденний (в робочі дні) моніторинг цін 
на основні соціальнозначущі товари та щотижневий (щочетверга) на 
товари протиепідемічного призначення (засоби індивідуального 
захисту). 

З метою поліпшення організації державних статистичних 
спостережень та покращення якості статистичних даних ГУС у 
Київській області брало участь у роботах, пов’язаних із здійсненням 
інвентаризації держстатспостережень, які проводитимуться  
у 2022 році. Під час інвентаризації Держстату були надані пропозиції 
з удосконалення 5 державних статистичних спостережень. 

Проведено апробацію звітно-статистичної документації 
(бланків форм та роз’яснень щодо їх заповнення) за 6 формами 
державних статистичних спостережень. 

Продовжувалась робота з оновлення комплексів електронної 
обробки статистичної інформації (далі – КЕОІ) та подальшого 
впровадження інтегрованої системи статистичної інформації (далі – 
ІССІ). 

ГУС у Київській області прийняло участь у проведенні 
дослідної експлуатації 3 КЕОІ. 

 
Взаємодія з респондентами 
  
Встановлення партнерських взаємовідносин з респондентами 

залишається пріоритетним напрямом діяльності органів державної 
статистики. Налагодження та підтримка партнерських 
взаємовідносин з респондентами відбуваються на постійній основі 
шляхом реалізації Політики Держстату у сфері взаємодії з 
респондентами та постачальниками адмінданих. 

ГУС у Київській області приймало участь у проведенні 
анкетного опитування респондентів щодо вимірювання їх звітного 
навантаження, організованого Держстатом. Опитування 
здійснювалось за участі 370 респондентів. 



Для підвищення рівня інформованості респондентів, на 
офіційному вебсайті ГУС у Київській області у розділі «Для 
респондентів», постійно підтримувалась робота спеціального 
програмного сервісу «Пошук за кодом ЄДРПОУ», який дозволяє 
отримати перелік форм, за якими респондент має подати звіти та 
терміни їх подання. В актуальному стані підтримуються розділи 
«Звітна документація», «Електронна звітність», «Єдине вікно». 

Підготовлено та надіслано 17024 повідомлень (нагадувань, 
відповідей) респондентам про участь у державних статистичних 
спостереженнях (організаційного характеру) та 63 листи з питань 
запровадження нових/внесення змін до чинних державних 
статистичних спостережень. Крім того, для респондентів за 
результатами проведення державних статистичних спостережень 
було підготовлено 207 оглядових листів. Також були проведені 
заходи з надання допомоги (консультативної підтримки) 
респондентам. 

Упродовж року здійснювались заходи щодо ефективного 
функціонування системи електронної звітності, надавались 
консультації та роз’яснення респондентам щодо порядку та переваг 
подання звітності в електронному вигляді. 

  
Упровадження та використання сучасних інформаційних 

технологій 
  
Упровадження сучасних інформаційних технологій у галузі 

статистики у звітному році здійснювалося шляхом удосконалення 
системи збирання форм статистичної звітності в електронному 
вигляді, подальшого переведення державних статистичних 
спостережень до Інтегрованої системи статистичної інформації, 
оновлення комплексів електронної обробки інформації, 
забезпечення функціонування системи електронного 
документообігу.  

У 2021 році продовжувались роботи з подальшого 
впровадження та розвитку системи електронної звітності. 

Постійно проводились роботи по супроводженню системи 
електронної звітності органів державної статистики, надання 



консультацій та роз’яснень щодо роботи в системі електронної 
звітності респондентам, що сприяло зростанню кількості 
респондентів, які звітують в електронному вигляді. 

У результаті цієї роботи у 2021 році кількість статистичних 
звітів, поданих в електронному вигляді у загальній кількості 
отриманих звітів склала 96%.  

Протягом 2021 року в ГУС у Київській області здійснювались 
заходи із подальшого впровадження безпаперового документообігу 
з використанням кваліфікованого електронного підпису. До системи 
електронного документообігу органів державної статистики 
підключено 75% робочих місць користувачів від їх загальної 
кількості. 

  
Поширення інформації та комунікації 
  
Для забезпечення доступності, гласності та відкритості 

статистичної інформації активно використовувалися можливості 
офіційного вебсайту ГУС у Київській області, який залишається 
основним джерелом поширення інформації, де регулярно 
розміщувались повні й відкриті статистичні дані. 

Для зручності користувачів розміщувався річний орієнтовний 
календар оприлюднення інформації. Протягом 2021 року вебсайт 
відвідали 50611 користувачів. 

Відповідно до Плану підготовлено та розміщено 623 матеріали 
розділу «Статистична інформація», 134 експрес-випуски, а також 
щомісячно розміщувалось офіційне повідомлення про соціально-
економічне становище регіону. На основі адміністративних та 
статистичних даних було підготовлено 12 інфографік до визначних 
дат. 

Упродовж року систематично оновлювалася інформація на 
сторінці ГУС у Київській області у соціальній мережі «Facebook». 

Користувачі також мали можливість швидкого доступу до 
оперативної статистичної інформації завантажуючи додаток 
«статистика в смартфоні», розроблений Держстатом. Інформаційне 
посилання розміщене на вебсайті ГУС у Київській області. 



Для забезпечення органів державної влади, місцевого 
самоврядування та інших користувачів даними щодо соціально-
економічної, демографічної та екологічної ситуації в області, 
здійснювалась широка інформаційно-публікаційна діяльність. 
Зокрема, протягом 2021 року підготовлено 8 статистичних збірників, 
87 статистичних бюлетенів та 186 статистичних інформацій для 
користувачів. 

Загалом на запити користувачів підготовлено 1049 відповідей 
щодо отримання статистичної інформації та роз’яснень стосовно 
статистичної методології та проведення державних статистичних 
спостережень.  

З метою вивчення потреб користувачів статистичної 
інформації, надання роз’яснень щодо методології та організації 
проведення державних статистичних спостережень, формування та 
використання статистичних показників, популяризації статистики у 
ГУС у Київській області проводилася роз'яснювальна робота з 
користувачами статистичної інформації. Упродовж року проведено 
7 семінарів для користувачів. 

ГУС у Київській області приймало участь у 12 анкетних 
опитуваннях користувачів статистичної інформації, які були 
проведені Держстатом на державному рівні. Було опитано  
88 користувачів. 

 Здійснювалось інформаційно-довідкове обслуговування 
користувачів даними Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ). У 2021 році надано 574 відомості з 
ЄДРПОУ. 

 
Доступ до публічної інформації 
  
Запити на отримання публічної інформації відповідно до 

Закону України "Про доступ до публічної інформації" надходили 
поштою, телефоном, електронною поштою, що вказані на веб-сайті 
у розділі "Доступ до публічної інформації", або надавались особисто 
запитувачем. Реєстрація запитів на інформацію здійснювалась в 
журналі реєстрації запитів щодо публічної інформації. 



Протягом 2021 року в рамках забезпечення доступу до 
публічної інформації опрацьовано 87 запитів користувачів щодо 
надання статистичної інформації, у тому числі 45 запитів від 
фізичних осіб, 36 – від юридичних осіб, 1 – від громадської 
організації, 5 – від засобів масової інформації. Підготовка відповідей 
на запити щодо отримання публічної інформації не перевищувала 5 
робочих днів із дня реєстрації. 

Щомісячно на сайті розміщувався звіт, у якому надавалась 
інформація про кількість отриманих запитів на публічну 
інформацію, кількість наданих відповідей та кількість запитів, які 
знаходились в роботі відповідно до контрольного терміну 
виконання. 

 
Підготовка до Всеукраїнського перепису населення 
 
Відповідно до Закону України «Про Всеукраїнський перепис 

населення», розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 року №1542-р «Про проведення у 2023 році Всеукраїнського 
перепису населення» протягом 2021 року ГУС у Київській області 
здійснено комплекс заходів щодо підготовки і проведення 
Всеукраїнського перепису населення. 

У ході підготовки виконано наступні роботи: 
опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України 

"Про затвердження Порядку оплати праці та залучення тимчасового 
переписного персоналу та інших працівників, які залучаються до 
підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення, 
оброблення, узагальнення і поширення його результатів" з наданням 
пропозицій;  

опрацьовано проєкт постанови Кабінету Міністрів України 
«Про організацію проведення Всеукраїнського перепису населення» 
з наданням пропозицій;  

уточнено інформацію щодо затверджених в установленому 
порядку меж міських населених пунктів; 

здійснено збір та узагальнено інформацію щодо стану 
формування та ведення реєстру територіальних громад; стану 
адресного господарства;  



сформовано та уточнено переліки садівничих товариств, 
установ із рухомим складом населення та інституційних установ; 

здійснено актуалізацію електронної-цифрової карти регіону 
шляхом опрацювання інформації щодо дрібних поселень й окремо 
розташованих будинків; 

взято участь у підготовці пропозицій до проєкту «Друзі 
Перепису»; 

опрацьовано перелік громадських організацій регіону для 
формування інформаційної базової складової в частині можливого 
подальшого залучення до участі в проєкті «Друзі Перепису»; 

опрацьовано інформацію щодо можливості підключення до Wi-
Fi у приміщеннях ЦНАПів Київської області; 

підготовлено інформацію щодо розміщення базових веж 
мобільного зв'язку та швидкості мобільного інтернету; 

взято участь у пілотному тестуванні смс-розсилки в рамках 
апробації інтернет-раунду з використанням смс-коду на мобільні 
пристрої оператором мобільного зв’язку Vodafone;  

взято участь у дослідній експлуатації  модернізованої 
Автоматизованої системи для збору та оброблення даних пробного 
перепису населення (АС ППН) в частині заповнення переписної 
документації на планшетному комп’ютері з наданням пропозицій та 
зауважень; 

взято участь у тестуванні програмного комплексу в частині 
роботи адміністратора переписного районування та реєстратора при 
складанні квартальних списків будинків у міських поселеннях та 
великих сільських населених пунктах із чисельністю населення 2800 
осіб і більше; 

здійснено орієнтовний розподіл реєстраторів для складання 
квартальних списків будинків у міських поселеннях та великих 
сільських населених пунктах із чисельністю населення 2800 осіб і 
більше. 

 
Надання відповідей на звернення громадян 
  
На виконання Закону України “Про звернення громадян”, 

Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  №109/2008 “Про 



першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування” ГУС у Київській області 
постійно удосконалювало практику розгляду та аналізу звернень 
громадян. За 2021 рік від громадян надійшло  
116 звернень. Основні питання, порушені у зверненнях: праця і 
заробітна плата; кадрові питання; надання статистичної інформації; 
надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України. Всі звернення розглянуто в установлені 
терміни, заявникам своєчасно надано відповіді. 

 
ІІІ. Розвиток людського капіталу 
  
Кадровий склад та освітній рівень персоналу 
 
Робота з персоналом в ГУС у Київській області у 2021 році 

здійснювалась відповідно до чинного законодавства. 
Штатним розписом ГУС у Київській області станом на 

01.01.2021 року було передбачено 251 посада, з них: 183 посади 
державних службовців (69 керівників та 114 спеціалістів) та 59 
працівників, які виконують функції з обслуговування (у тому числі 
46 фахівців з інтерв’ювання). Наразі у структурі ГУС у Київській 
області 20 структурних підрозділів. Фактична кількість працівників 
– 208 осіб. З них: 139 державних службовців, 56 працівників, які 
виконують функції з обслуговування (44 фахівці з інтерв’ювання) та 
13 робітників. 

На посади державної служби у 2021 році було проведено два 
конкурсних відбори. Загалом, конкурс було оголошено на 20 посад 
державної служби. До участі у конкурсі було допущено 30 
кандидатів, 21 – взяли участь у конкурсі. Керівником було визначено 
19 переможців конкурсу, призначено на посади – 17 (один з 
переможців визнаний другим у рейтингу, один – відмовився від 
призначення на посаду). Переведено в межах органу: на вищу посаду 
13 державних службовців (за результатами конкурсу), на 



рівнозначну посаду – 4 державних службовці, на нижчу – 2 
державних службовці (у зв’язку з виходом на роботу основного 
працівника, який знаходився у відпустці для догляду за дитиною). На 
посади недержавних службовців прийнято 6 фахівців з 
інтерв’ювання та 1 робітник.  

Чергові ранги державним службовцям присвоювались 
відповідно до Закону України «Про державну службу». 
Дострокового присвоєння рангів у звітному періоді не відбулося. 

Упродовж 2021 року звільнено 15 працівників. Звільнення 
працівників за власним бажанням та угодою сторін (14 осіб або 
93,3% з числа звільнених) пов’язано із недостатнім рівнем заробітної 
плати, значним навантаженням, а також низьким рівнем 
матеріально-технічної бази та умов праці. У зв’язку з переведенням 
для подальшої роботи до інших установ звільнено 1 особу. 

Відповідно до пункту 49 Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 жовтня 2014 р. № 563 (зі змінами) у 2021 році 
відповідним органам надіслано 2 запити з метою проведення 
вищезазначеної перевірки. 

Укомплектованість кадрами підрозділів по категоріях посад 
становить: серед керівників – 81,4% (на 5,7 в.п. збільшилась у 
порівнянні з 2020 роком), серед спеціалістів – 80,2% (на 4,1 в.п. 
зменшилась у порівнянні з 2020 роком). 

Щодо вікового складу державних службовців, то 17,3% із них 
працюють у віці до 35 років, 31,7% – у віці від 36 до 45 років, 26,6% 
– у віці від 46 до 55 років, 15,8% – у віці від 56 до 60 років, 7,9% –   
у віці від 61 до 64 років, 0,7% – у віковій категорії від 65 до 70 років.  

Переважну більшість із числа працюючих державних 
службовців складають жінки – 93,5%, що на 0,7 в.п. більше, ніж у 
2020 році. 50 жінок займають керівні посади державної служби 
(72,5% від штатної чисельності посад керівників), посади 



спеціалістів державної служби – 80 жінок (70,2% штатної 
чисельності посад спеціалістів державних службовців). 

За стажем роботи в ГУС у Київській області 1 керівник 
державний службовець працює від 1 до 5 років, 9 керівників 
працюють від 5 до 10 років, 46 – більше 10 років, у тому числі  
28 керівників – більше 20 років. Серед спеціалістів державних 
службовців: 6 осіб працюють від 1 до 5 років, 28 – від 5 до 10 років, 
49 осіб – більше 10 років, у тому числі 26 спеціалістів працюють 
більше 20 років. У попередньому році найбільш чисельними були 
групи: серед керівників – ті, які працюють більше 10 років (86,5%), 
серед спеціалістів – ті, які працюють більше 10 років (57,5%).  

Серед працівників, які виконують функції з обслуговування:  
5 осіб працює менше 1 року, 12 – від 1 до 5 років, 5 – від 5 до 10 років, 
більше 10 років – 34 особи, у тому числі 12 – більше 20 років. 

Вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) мають  
154 працівники (або 74,0%), з них 129 – державні службовці. Вищу 
освіту ступеня магістра (спеціаліста) статистичного та економічного 
напрямку має 91 працівник, що становить 70,5% загальної кількості 
працівників із вищою освітою ступеня магістра (спеціаліста). Вищу 
освіту ступеня бакалавра та молодшого бакалавра має 45 працівників 
(або 21,6%), з них 10 осіб – державні службовці. Дві та більше вищих 
освіти мають 29 працівників, з них 9 магістрів державного 
управління. 

Протягом 2021 року наставництво було застосоване до двох 
осіб, уперше прийнятих на державну службу, трьох осіб, які 
перебували у довготривалих відпустках для догляду за дитиною. 
Вони вивчали вступний навчальний курс для нових працівників 
органів державної статистики України та пройшли тестування на 
засвоєння зазначеного курсу. Всі вони вважаються такими, що 
опанували програму зазначеного курсу. 

У жовтні-листопаді 2021 року було проведено оцінювання 
результатів службової діяльності державних службовців, які 
займають посади державної служби категорій «Б» і «В». Фактична 



чисельність державних службовців на момент видання наказу про 
початок проведення оцінювання становила 140 осіб. Оцінюванню 
підлягали 125 державних службовців. У грудні всім державним 
службовцям було підготовлено завдання, ключові показники 
результативності, ефективності та якості службової діяльності; за 
сприяння працівників відділу управління персоналом складено 
індивідуальні програми підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців. 

У 2021 році на базі ГУС у Київській області 14 студентів різних 
навчальних закладів проходили виробничу та переддипломну 
практику. А саме: 1 студентка Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та  
12 студентів Національної академії статистики, обліку та аудиту 
Державної служби статистики України пройшли виробничу 
практику, 1 студент Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» пройшов переддипломну практику. 

Працівники відділу управління персоналом надавали 
практичну допомогу керівникам та спеціалістам структурних та 
відокремлених підрозділів: оформляли надання відпусток, рахували 
страховий стаж для листів непрацездатності, готували довідки, 
надавали пояснення щодо оформлення кадрових документів 
відповідно до норм чинного законодавства, надавали інформацію 
щодо вступу до Національної академії статистики, обліку та аудиту 
працівникам та членам їх сімей. 

У серпні-вересні 2021 року було проведення стажування в 
структурних підрозділах ГУС у Київській області двох осіб із числа 
молоді, які не перебувають на посадах державної служби. 

Протягом 2021 року не виявлено випадків порушення 
працівниками ГУС у Київській області службової (трудової) 
дисципліни. 

З нагоди Дня працівників статистики було порушено 
клопотання про відзначення: 



- подякою Прем'єр-міністра України 1 працівника; 
- Грамотою Державної служби статистики України 1 

працівника; 
- Подякою Державної служби статистики України 3 

працівників. 
Нагороди отримані 05 грудня 2021 року. 
Протягом 2021 року службою персоналу розглянуто 8 звернень 

колишніх працівників щодо питань підтвердження трудового стажу, 
надання довідок про реорганізацію. Всі звернення розглянуті з 
дотриманням термінів, повторних звернень не надходило, скарги 
відсутні. 

 
IV. Інші аспекти діяльності ГУС у Київській області 
  
Результати фінансової діяльності, використання коштів 

державного бюджету 
Фінансово-господарську діяльність ГУС у Київській області 

здійснювало згідно із Бюджетним кодексом України, законами 
України  "Про Державний бюджет на 2021 рік", "Про державну 
статистику", іншими нормативно-правовими актами за бюджетними 
програмами: 

– "Керівництво та управління у сфері статистики"; 
– "Статистичні спостереження та переписи"; 
– "Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів 

доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження 
умов їх життя". 

Видатки Державного бюджету у 2021році були затверджені в 
обсягах 41976,95 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду 
становили 41817,40 тис.грн та спеціального – 159,55 тис.грн. 

Співвідношення видатків загального фонду у 2021 році склали: 
– оплата праці та нарахування на неї – 96,88%; 
– оплата енергоносіїв – 2,39%; 
– утримання ГУС у Київській області – 0,14%; 



– щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів 
доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження 
умов їх життя – 0,59%; 

Порівняно з 2020 роком видатки загального фонду Державного 
бюджету у 2021 році були зменшені на 5486,00 тис.грн, або на 
11,56%, у частині зменшення призначень на заробітну плату. 

Заробітна плата виплачувалась відповідно до законодавства. 
Заборгованості з виплати заробітної плати за 2021 рік немає. 

На початок і кінець 2021 року в ГУС у Київській області 
кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями 
відсутня. 

Упродовж 2021 року до спеціального фонду Державного 
бюджету надійшло 143,05 тис.грн – плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 13,71 
тис.грн – плата за оренду майна бюджетних установ. 

Також на балансі обліковувались 6 будівель загальною площею 
приміщень 5510,7 м², гаражі – 154,0 м², підсобне приміщення − 22,4 
м². сміттєзбірник − 13,5 м², пожежний резервуар − 5,0 м. Передано в 
оренду бюджетним установам 549,4 м², що становить 10,0% 
загальної площі приміщень. 

 
Запобігання та протидія корупції 
  
На виконання Закону України «Про запобігання корупції», 

нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції, 
робота щодо запобігання та виявлення корупції  в ГУС у Київській 
області проводилась відповідно до Плану заходів щодо запобігання 
корупції в Головному управлінні статистики у Київській області на 
2021 рік. Протягом 2021 року усі заходи, направлені на 
попередження та виявлення порушень вимог антикорупційного 
законодавства, підвищення особистої відповідальності працівників 
та неприпустимість вчинення корупції або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, виконано в установлені строки та в повному обсязі. 

Постійно проводилась роз’яснювальна робота серед державних 
службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства. 



Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення 
корупції погоджувалися (візувались) проєкти організаційно-
розпорядчих документів ГУС у Київській області. 

Для інформування громадськості на вебсайті ГУС у Київській 
області у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено 
нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань 
запобігання корупції. 

Упродовж 2021 року порушень вимог антикорупційного 
законодавства та спеціальних обмежень для державних службовців 
не зафіксовано, службові розслідування (перевірки) з метою 
виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 
порушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства 
не проводились. 
 
 
Начальник Головного управління 
статистики у Київській області                                   Ольга НОВИЦЬКА 



 


