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На запит, який надійшов до Держстату 14.01.2021 (вх. № ЗПІ/Г-51-21), 

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 на відповідний рік (далі – план) або окремим 

рішенням Кабінету Міністрів України, та методологічними положеннями з проведення 

державних статистичних спостережень. 
Формування статистичної інформації щодо смертності здійснюється в рамках 

державного статистичного спостереження "Природний рух населення (народження, 
смерті, шлюби, розірвання шлюбів)" (далі – ДСС).

Згідно з Методологічними положеннями з організації державного статистичного 

спостереження щодо природного руху населення (народження, смерті, шлюби, 
розірвання шлюбів), затвердженими наказом Держстату від 31.12.2019 № 455 

(розміщені на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі 
"Методологія та класифікатори"/"Статистична методологія"/"Населення та міграція"), 
статистична інформація щодо смертності формується на основі даних актових записів 

про смерть і 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 не пізніше 10 числа місяця наступного за 

звітним надходять від територіальних органів Міністерства юстиції до територіальних 

органів Держстату 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".
Отримані адміністративні дані перевіряються на наявність помилок. У разі 

виявлення помилок здійснюються відповідні запити до територіальних органів 

Міністерства юстиції, медичних установ та проводиться відповідне коригування.
Адміністративні дані підлягають кодуванню та введенню до електронного 

середовища для подальшої обробки інформації.
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Під час обробки адміністративних даних в електронному середовищі проводиться 

арифметичний і логічний контроль цих даних, здійснюється міжтабличний контроль 

програмними засобами та аналіз вихідних таблиць.
Формування статистичної інформації щодо смертності здійснюється органами 

державної статистики щомісячно (за період із початку року) і в цілому за рік.
Збір, обробка, аналіз і поширення інформації за результатами ДСС здійснюються 

у такі терміни:

Збір даних Обробка даних Аналіз даних

Перше 

оприлюднення 

статистичної 
інформації

Місячна інформація
до 10 дня після 

звітного місяця
до 32 дня після 

звітного місяця
до 48 дня після 

звітного місяця
48 день після 

звітного місяця
Річна інформація

до 28.01 І декада травня І декада червня ІІ декада червня

План визначає формати статистичних продуктів (збірники, бюлетені, експрес-
випуски та статистична інформація) та строки їх оприлюднення на офіційних вебсайтах 

у мережі Інтернет Держстату та його територіальних органів.
Зокрема, планом державних статистичних спостережень на 2021 рік, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1258-р 

(розміщений на офіційному вебсайті Держстату в розділі "Діяльність"/"Плани та 

графіки роботи"), передбачено оприлюднення інформації щодо смертності 
територіальними органами Держстату за підсумками щомісячної розробки даних (за 

період з початку року) щомісячно у форматі експрес-випуску 19–21 числа другого 

місяця після звітного періоду, у форматі статистичної інформації – 21–24 числа, а за 

підсумками річної розробки даних – після оприлюднення відповідних даних 

Держстатом (у 2021 році – після 14 червня 2021 року). 
Принагідно повідомляємо, що з метою інформування користувачів стосовно 

основних критеріїв та показників якості результатів ДСС складається стандартний звіт 

з якості спостереження, який містить загальну інформацію, яка не залежить від 

результатів ДСС за конкретний період, а визначена чинною методологією, 
процедурами обробки даних і методами вимірювання якості статистичних даних та 

процесів. 
Звіт із якості ДСС "Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, 

розірвання шлюбів)" розміщений на офіційному вебсайті Держстату в розділі 
"Діяльність"/"Статистичні спостереження"/"Звіти з якості"/"Населення та міграція" та 

оновлюється в міру змін ключових метаданих ДСС (методології, процедур, процесів 

статистичного виробництва, класифікацій, основних статистичних показників тощо). 
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