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Головним управлінням статистики в 

областях та м. Києві

На запит, який надійшов до Держстату 24.07.2020 (вх. № ЗПІ/М-987-20), 
повідомляємо.

Відповідно до Закону України "Про державну статистику", органи 

державної статистики здійснюють збирання, опрацювання та поширення 

статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в 

терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень (далі – 

план) на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України, та 

методологічними положеннями з проведення державних статистичних 

спостережень.
Згідно з методположеннями та планом дані щодо смертності формуються 

щомісячно наростаючим підсумком із початку року (по тижнях інформація не 

розробляється).
Формування статистичної інформації щодо причин смерті здійснюється 

відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених 

проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10).
Ураховуючи наведене, надаємо в електронному форматі наявну 

статистичну інформацію за щомісячними даними державного статистичного 

спостереження "Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, 
розірвання шлюбів)"): 

"Природний рух населення" за 2003–2019 роки та "Кількість 

живонароджених, померлих по регіонах" із січня по січень–травень 2020 року, 
яка містить дані щодо кількості померлих по Україні та регіонах;

"Кількість померлих за окремими причинами смерті" по Україні за 

2012–2019 роки та із січня по січень–травень 2020 року.
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Відповідно до плану на 2020 рік, термін оприлюднення даних щодо 

кількості померлих по регіонах та померлих за окремими причинами смерті в 

Україні на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі 
"Статистична інформація"/"Населення та міграція" за січень–червень 2020 року 

– 20.08.2020, січень–липень 2020 року – 22.09.2020. Інформація може бути 

надана після оприлюднення за додатковим запитом. 
Також інформуємо, що в розділі "Статистична інформація" для зручності 

користувачів розміщено календар оприлюднення статистичної інформації 
Держстату у 2020 році.

Статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті по 

регіонах формується в головних управліннях статистики в областях та м. Києві.
Відповідно до пункту 3 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.
  

Додатки: 1. Файли "Природний рух населення 2003–2019.7z", "2012.7z", 

"2013.7z", "2014.7z", "2015.7z", "2016.7z", "2017.7z", "2018.7z", 

"2019.7z", "kjp.7z", "kpops.7z";

2. Файл "Запит.pdf" на другу адресу.

Директор департаменту 

поширення інформації та комунікацій Олена ВИШНЕВСЬКА

Оксана Назарок 287 63 63
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