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Головним управлінням статистики 

в областях та м. Києві

На запити, які надійшли до Держстату 06.07.2020 (вх. № № ЗПІ/Т-892-20, 
ЗПІ/Т-893-20), повідомляємо. 

Відповідно до Закону України "Про державну статистику", органи державної 
статистики здійснюють формування статистичної інформації згідно з переліком 

робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних 

статистичних спостережень (далі – план) на відповідний рік або окремими 

рішеннями Кабінету Міністрів України.
Надаємо в електронному форматі статистичну інформацію "Кількість 

померлих за окремими причинами смерті" у січні–березні та січні–квітні                     
2020 року, яка вміщує дані щодо кількості померлих від COVID-19 та грипу і 
пневмонії в Україні.

Статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті по 

регіонах формується у головних управліннях статистики в областях та м. Києві.
Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації" запит направлено для розгляду за належністю та надання відповіді 
запитувачу в межах повноважень до головних управлінь статистики в областях та 

м. Києві.
Водночас зазначаємо, що статистична інформація щодо кількості померлих 

формується на основі даних актових записів цивільного стану й документів, що 

засвідчують випадки смерті (лікарські свідоцтва (фельдшерські довідки) про 

смерть, лікарські свідоцтва про перинатальну смерть та копії рішень суду про 

встановлення факту смерті) (далі – адміністративні дані). Зазначені 
адміністративні дані щомісячно надходять від територіальних органів 

Міністерства юстиції до органів державної статистики відповідно до наказу 

Міністерства юстиції від 24.01.2013 № 169/5 "Про затвердження форм звітності з 
питань державної реєстрації актів цивільного стану та Інструкції про ведення 

звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану". Держстат 
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здійснює розроблення статистичної інформації щодо смертності за місяцями 

реєстрації смерті в органах державної реєстрації актів цивільного стану.
Дані щодо смертності формуються наростаючим підсумком із початку року. 

Розподіл померлих за статтю та віком здійснюється раз на рік.
Згідно з планом термін оприлюднення статистичної інформації стосовно 

кількості померлих за причинами смерті на офіційному вебсайті Держстату 

(www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація"/"Демографічна та 

соціальна статистика"/"Населення та міграція"/"Кількість померлих за окремими 

причинами смерті" за січень–травень 2020 року – 22.07.2020, за січень–червень 

2020 року – 20.08.2020. Інформація може бути надана після оприлюднення за 

додатковим запитом.
Крім того інформуємо, що, згідно зі статтею 12 Закону України "Про 

державну статистику", завданнями органів державної статистики є збирання, 
опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання 

статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, 
екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах. Беручи до 

уваги вищезазначене, Держстат використовує адміністративні дані виключно для 

формування статистичної інформації щодо смертності у зведеному знеособленому 

вигляді й не здійснює розроблення інформації щодо конкретного випадку смерті 
(першого летального випадку в Україні від COVID-19 тощо). 

Додаток: файли "kpops0320_u.xlsx", "kpops0420_u.xlsx";

                            "Запити.zip" на другу адресу.
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