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Передмова
Метою
розроблення
Методологічних
положень
державного
статистичного спостереження "Кількісний та якісний склад державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" (далі – Методологічні
положення) є визначення особливостей його організації та проведення.
Документ містить опис основних характеристик державного статистичного
спостереження, загальних принципів і критеріїв формування сукупності звітних
одиниць, порядку розробки й поширення результатів.
Спостереження "Кількісний та якісний склад державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування" проводиться раз на рік. Результати
спостереження використовуються для відстеження основних показників щодо
кількості, руху, підвищення кваліфікації та якісного складу державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Держстат є розробником методології та інструментарію (форма звітності
та інструкція щодо її заповнення) для проведення цього спостереження.
Інформація збирається за єдиною методологією й узагальнюється за
категоріями посад і регіонами.
Під час розробки методології та інструментарію спостереження
враховано положення національної законодавчої бази.
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Визначення термінів і основних понять
Державні службовці – це особи, які займають посади в державних
органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави
та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Посадові особи місцевого самоврядування – це особи, які працюють в
органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження
щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих
функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування – навчання з метою оновлення та набуття умінь,
знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов'язки, необхідні для
провадження професійної діяльності на державній службі та на службі в
органах місцевого самоврядування.
Підготовка державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування – здобуття освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
або магістра, а також навчання в аспірантурі, докторантурі, інших навчальних
закладах або наукових установах за спеціальностями, спрямованими на
провадження професійної діяльності на державній службі та на службі в
органах місцевого самоврядування.
Перелік скорочень
ГУРС – Головне управління регіональної статистики.
ГУС – Головне управління статистики в регіоні.
КЕОІ – комплекс електронної обробки інформації.
КОАТУУ – Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою
України.
КОДУ – Класифікація органів державного управління.
КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм господарювання.
Р(М)ВС – Районний (міський) відділ статистики.
РСО – Реєстр статистичних одиниць.
ТОДС – територіальні органи державної статистики.
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ці Методологічні положення описують мету й основні характеристики
державного статистичного спостереження "Кількісний та якісний склад
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", систему
статистичних показників (вхідних та основних вихідних), загальні принципи та
критерії формування сукупності звітних одиниць, основні методи організації та
проведення спостереження, а також розробки й поширення його результатів.
Метою державного статистичного спостереження "Кількісний та якісний
склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" є
отримання даних щодо кількісного та якісного складу державних службовців і
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посадових осіб місцевого самоврядування, його змін, руху кадрів, підготовки та
підвищення кваліфікації працівників цих категорій.
Користувачами статистичної інформації, отриманої в результаті
проведення спостереження, є державні органи, органи місцевого
самоврядування, наукові та інші установи, підприємства, організації, громадяни
тощо.
Методологічні положення ґрунтуються на нормах законів України "Про
державну службу" [1], "Про державну статистику" [2], "Про інформацію" [3],
"Про службу в органах місцевого самоврядування" [4], наказу Держкомстату
від 29.12.2009 № 498 "Про затвердження структури плану статистичного
спостереження та глосарія до нього" [5].
II.
МЕТОДОЛОГІЧНІ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

АСПЕКТИ

ПРОВЕДЕННЯ

2.1. Основні характеристики спостереження
Об’єктом спостереження є державні органи, органи місцевого
самоврядування, інші державні установи та організації, серед працівників яких
є державні службовці.
Результатом спостереження є первинна й узагальнена інформація, яку
використовують для відстеження основних показників щодо кількісного та
якісного складу державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування, їх руху, навчання і підвищення кваліфікації як у цілому по
країні, так і в розрізі регіонів і категорій посад.
Державне статистичне спостереження "Кількісний та якісний склад
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" має такі
основні характеристики:
а) вид:
1) за ступенем охоплення одиниць: суцільне;
2) за часом реєстрації даних: поточне;
б) організаційна форма: статистична звітність;
в) спосіб: документальний облік;
г) одиниця спостереження: підприємство;
д) звітна одиниця (респондент) спостереження: юридична особа;
е) органи, які здійснюють спостереження: Держстат України, ТОДС;
ж) місце проведення: усі регіони України;
и) національні класифікації, що використовуються при проведенні
державного статистичного спостереження: КОАТУУ, КОДУ, КОПФГ.
2.2. Програма та інструментарій спостереження
Програма державного статистичного спостереження "Кількісний та
якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування" передбачає отримання від респондентів такої інформації:
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облікова кількість державних службовців/посадових осіб місцевого
самоврядування за статтю, віковими групами, стажем, рівнями освіти (осіб);
кількість прийнятих державних службовців/посадових осіб місцевого
самоврядування за процедурами прийняття на службу (осіб);
кількість
державних
службовців/посадових
осіб
місцевого
самоврядування, прийнятих з випробувальним терміном (осіб);
кількість прийнятих державних службовців/посадових осіб місцевого
самоврядування, які мали статус державного службовця/посадової особи (осіб);
кількість вибулих державних службовців/посадових осіб місцевого
самоврядування за підставами вибуття зі служби (осіб);
кількість
державних
службовців/посадових
осіб
місцевого
самоврядування, які здобули вищу освіту (осіб);
кількість
державних
службовців/посадових
осіб
місцевого
самоврядування, які здобули рівень магістра у галузі знань "Державне
управління" (осіб);
кількість
державних
службовців/посадових
осіб
місцевого
самоврядування, які підвищили кваліфікацію за направленнями, в Україні та за
кордоном (осіб);
кількість
державних
службовців/посадових
осіб
місцевого
самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань державного управління
за направленнями, за видами підвищення кваліфікації (осіб);
кількість
державних
службовців/посадових
осіб
місцевого
самоврядування, які підвищили кваліфікацію в порядку надання міжнародної
технічної допомоги (осіб);
суми витрат на підвищення кваліфікації державних службовців/
посадових осіб місцевого самоврядування за напрямами витрат в Україні та за
кордоном (тис.грн.).
Усі вищезазначені показники отримуються в розрізі категорій посад.
Крім цього, програма спостереження включає показники:
середньооблікова кількість усіх штатних працівників і державних
службовців/посадових осіб місцевого самоврядування (осіб);
фонд оплати праці усіх штатних працівників і державних службовців/
посадових осіб місцевого самоврядування (тис.грн.);
фонд основної заробітної плати усіх штатних працівників і державних
службовців/посадових осіб місцевого самоврядування (тис.грн.).
Для проведення спостереження використовується форма № 9-ДС (річна)
"Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування" (далі – форма № 9-ДС).
Форма
№ 9-ДС
містить
показники,
передбачені
програмою
спостереження, і складається з п’яти розділів. Показники розділу І стосуються
кількості державних службовців/посадових осіб місцевого самоврядування за
статтю та віковими групами, розділу ІІ – кількості державних службовців/
посадових осіб місцевого самоврядування за стажем і рівнями освіти. У розділі
ІІІ вміщується інформація щодо прийняття на службу та вибуття зі служби
державних службовців/посадових осіб місцевого самоврядування, у розділі IV –
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щодо підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців/посадових
осіб місцевого самоврядування. Показники розділу V стосуються
середньооблікової кількості та оплати праці всього персоналу й окремо
державних службовців/посадових осіб місцевого самоврядування.
Форма № 9-ДС містить інформацію відповідно до первинних облікових
документів, зокрема:
наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (форма № П-1);
особова картка працівника (форми № П-2ДС і № П-2);
наказ (розпорядження) про припинення
трудового
договору
(контракту) (форма № П-4);
табель обліку використання робочого часу (форма № П-5);
розрахунково-платіжна відомість працівника (форма № П-6);
розрахунково-платіжна відомість (зведена) (форма № П-7);
інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
передбачені чинним законодавством.
Дані спостереження відносяться до року, який передує року подання
звітності.
2.3. Формування сукупності звітних одиниць
Формування сукупності звітних одиниць для державного статистичного
спостереження "Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування" здійснюється на державному рівні у ІV
кварталі року, який передує року подання звітності. Сукупність формується на
основі таких переліків:
перелік державних органів, установ та організацій, серед працівників
яких є державні службовці (отримується від Нацдержслужби України);
перелік органів місцевого самоврядування, тобто юридичних осіб, які
мають код організаційної форми суб’єкта економіки "420" (формується за
даними РСО).
Зазначені переліки об’єднуються в один, який надсилається в
електронному вигляді до ТОДС для опрацювання та надання пропозицій.
Пропозиції ТОДС надають самостійному структурному підрозділу Держстату
України, відповідальному за проведення спостереження.
Сформована та затверджена на державному рівні сукупність звітних
одиниць надсилається в електронному вигляді до ТОДС для проведення
спостереження.
Оскільки державне статистичне спостереження "Кількісний та якісний
склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" є
суцільним, важливим є забезпечення повноти охоплення звітних одиниць. З
цією метою затверджена сукупність звітних одиниць може бути уточнена в
установленому порядку на етапі збору даних. Потреба в уточненні сукупності
виникає у зв’язку з тим, що процеси реорганізації державних органів (зміна
кодів ЄДРПОУ і назв) можуть відбуватися наприкінці звітного року після дати
затвердження сукупності.
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2.4. Проведення спостереження
На основі затвердженої сукупності звітних одиниць ТОДС організовують
роботу з інформування респондентів про їх залучення до участі в державному
статистичному спостереженні "Кількісний та якісний склад державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування". Найчастіше
респондентові надсилається повідомлення про участь у спостереженні.
Одночасно респонденти забезпечуються звітно-статистичною документацією.
Інструментарій надається засобами зв’язку або безпосередньо. Також є
можливість отримати його з офіційного веб-сайту Держстату або веб-сайтів
ТОДС.
Звіти на паперових носіях органи державної статистики отримують за
місцезнаходженням юридичної особи. Приймання електронних звітів
здійснюється відповідно до встановленого порядку в термін, визначений на
бланку форми.
Одержану від респондентів первинну інформацію перевіряють на рівні
ТОДС: проводиться контроль на повноту введення інформації, арифметичний
та логічний контролі первинної інформації, контроль взаємозв’язків між
показниками різних розділів чи форм, контроль з попереднім періодом. У разі
виявлення помилок первинна статистична інформація опрацьовується з
респондентами, коригується та заноситься до бази даних.
Уведення даних, їх оброблення й агрегація здійснюються із
застосуванням програмного забезпечення у комплексі електронної обробки
інформації (КЕОІ).
Первинні дані, які надійшли на державний рівень, також проходять
автоматичний контроль.
Узагальнення інформації здійснюється на обласному та державному рівні
шляхом підсумовування первинних даних згідно з передбаченими варіантами
угрупувань у відповідному КЕОІ. Після формування електронних зведень
формуються вихідні таблиці.
Загальна схема організації та проведення спостереження наведена в
додатку до цих Методологічних положень.
IІІ.
РОЗРОБКА
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ТА

ПОШИРЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Вихідні показники
На основі інформації, отриманої в результаті проведення спостереження
"Кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування", на державному рівні розраховуються такі вихідні показники:
кількість державних службовців за статтю, рівнем освіти, віком, стажем;
кількість посадових осіб місцевого самоврядування за статтю, рівнем
освіти, віком, стажем;
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кількість працівників, які вибули з державної служби, за підставами
вибуття;
кількість працівників, які вибули з органів місцевого самоврядування, за
підставами вибуття;
кількість працівників, які прийняті на державну службу, за процедурами
прийняття;
кількість працівників, які прийняті в органи місцевого самоврядування, за
процедурами прийняття;
кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію, за видами
підвищення кваліфікації;
кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили
кваліфікацію, за видами підвищення кваліфікації.
Ці показники формуються в цілому по країні, за категоріями посад і за
регіонами.
3.2. Поширення результатів спостереження
При поширенні статистичних даних органи державної статистики
здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних згідно із
Законом України "Про державну статистику". Політика у сфері захисту
конфіденційної статистичної інформації забезпечується шляхом захисту
первинних даних, отриманих органами державної статистики від респондентів
у ході проведення державного статистичного спостереження, а також
статистичної інформації, на підставі якої можна визначити інформацію щодо
конкретного респондента.
У практичній роботі для цілей захисту конфіденційної інформації дані,
отримані на підставі проведення спостереження "Кількісний та якісний склад
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", надаються
користувачам у зведеному вигляді [6].
Результати спостереження оприлюднюються у таких статистичних
публікаціях:
бюлетені "Кількість державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування";
Статистичному бюлетені № 2;
збірниках "Праця України", "Жінки і чоловіки в Україні" і "Діти, жінки та
сім'я в Україні".
Зазначені статистичні публікації розміщуються на веб-сайті Держстату.
Інформація, отримана в результаті проведення спостереження, надається
на запити користувачів у паперовому вигляді, на електронних носіях, засобами
зв’язку у відповідності з чинним законодавством.
За результатами спостереження складаються звіти з якості відповідно до
національних та міжнародних рекомендацій.
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Додаток
СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ "КІЛЬКІСНИЙ ТА
ЯКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

Респонденти

ТОДС

підготовка та подання
первинних звітів у
встановлені терміни

інформування
респондентів щодо
необхідності подання
звітності

Департамент
статистики праці
Держстату
формування переліку
звітних одиниць

Паперові або електронні звіти

Р(М)ВС
отримання первинних
звітів, уведення в базу
даних, аналіз, контроль
первинної інформації,
уведення в базу даних,
передача до ГУС

ГУС
отримання бази даних
від Р(М)ВС, отримання
первинних звітів від
респондентів і
уведення їх в базу
даних, аналіз, контроль
первинної інформації,
передача до ГУРС,
формування вихідних
таблиць

ГУРС
отримання бази даних, контроль
отриманої інформації, формування
вихідних таблиць, передача бази даних і
вихідних таблиць до департаменту
статистики праці Держстату

Департамент статистики праці
Держстату
отримання бази даних і вихідних
таблиць, поширення інформації за
результатами спостереження у
визначені терміни

