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На запит, який надійшов до Держстату 08.02.2021 (вх. № ЗПІ/Г-176-21) листом 

Міністерства охорони здоров’я від 06.02.2021 № 25-04/17/229/ЗПІ-21//387, у межах 

повноважень повідомляємо.
Згідно із Законом України "Про державну статистику", органи державної 

статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної інформації відповідно 

до методологічних положень з організації державних статистичних спостережень та 

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.
Відповідно до Методологічних положень з організації державного 

статистичного спостереження щодо природного руху населення (народження, смерті, 
шлюби, розірвання шлюбів), затверджених 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 (у тому числі щодо причин смерті) 
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 (далі – ТОД) 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".
Порядок проведення державної реєстрації смерті врегульовано Законом України 

"Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (далі – Закон) та Правилами 

державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом 

Міністерства юстиції від 18.10.2000 № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції 
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від 24.12.2010 № 3307/5), зареєстрованими в Міністерстві юстиції 18.10.2000                                

за № 719/4940. 

Державну реєстрацію смерті здійснюють районні, районні у містах, міські, 
міськрайонні, міжрайонні відділи державної реєстрації актів цивільного стану 

міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад (далі – органи державної реєстрації актів цивільного стану). 

Державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів 

цивільного стану в день звернення заявника на підставі медичного документа 

встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я чи судово-
медичною установою (лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки про 

смерть); рішення суду про встановлення факту смерті особи. Заповнення та видача 

медичних документів, що засвідчують випадки смерті, проводиться відповідно до 

наказу Міністерства охорони здоров'я від 08.08.2006 № 545 "Про впорядкування 

ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті".
Заява щодо державної реєстрації смерті повинна бути подана в термін не пізніше 

трьох днів із дня настання смерті або виявлення трупа, а в разі неможливості 
одержання документа закладу охорони здоров'я або судово-медичної установи – не 

пізніше п'яти днів. 
ТОД отримані адміністративні дані перевіряють на наявність помилок. У разі 

виявлення помилок здійснюють відповідні запити до територіальних органів 

Міністерства юстиції, медичних установ та після надходження виправлених даних 

проводять відповідне коригування.
Адміністративні дані підлягають кодуванню та введенню до електронного 

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

проводиться арифметичний і логічний контроль цих даних, здійснюється 

міжтабличний контроль програмними засобами й аналіз вихідних таблиць.
Після завершення обробки даних на регіональному рівні по корпоративній 

мережі зв’язку статистична інформація регіонального рівня передається до Головного 

управління регіональної статистики (ГУРС), зведені регіональні дані проходять 

первинний контроль на державному рівні. У разі виявлення помилок дані 
коригуються на регіональному рівні та після переформування відповідних таблиць 

передаються повторно на державний рівень.
Формування статистичної інформації щодо причин смерті здійснюється 

органами державної статистики щомісячно (за період із початку року) і в цілому за 

рік.
Збір, обробка, аналіз і поширення інформації за результатами державного 

статистичного спостереження (далі – ДСС) здійснюються у такі терміни:

Збір даних Обробка даних Аналіз даних Перше оприлюднення 
статистичної інформації

Місячна інформація
до 10-го дня після 

звітного місяця
до 32-го дня після 

звітного місяця
до 48-го дня після 

звітного місяця
48-й день після 

звітного місяця
Річна інформація

до 28.01 І декада травня І декада червня ІІ декада червня
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Терміни оприлюднення на офіційних вебсайтах Держстату та його 

територіальних органів, вихідні показники та їх розрізи (деталізація), а також 

статистичні продукти (збірники, бюлетені, експрес-випуски та статистична 

інформація), які поширюються за результатами ДСС, визначаються планом на 

відповідний рік. 
Зокрема, планом 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 

Держстатом інформації щодо кількості померлих за причинами смерті за підсумками 

щомісячної розробки даних (за період з початку року) щомісячно у форматі 
статистичної інформації 20–23 числа другого місяця після звітного періоду, а за 

підсумками річної розробки даних за 2020 рік – 14 червня 2021 року.
Дані щодо кількості померлих від COVID-19 за період із початку 2020 року 

розміщені на вебсайті Держстату в розділі "Статистична інформація"/"Населення та 

міграція"/"Кількість померлих за окремими причинами смерті".
Принагідно інформуємо, що з метою подальшого підвищення зручності доступу 

користувачів до офіційної державної статистичної інформації Держстат розробив 

мобільний додаток "Статистика в смартфоні". Додаток двомовний (українська та 

англійська) і надає можливість оперативно та зручно отримувати інформацію з 
наборів даних Держстату, розміщених на Єдиному державному вебпорталі відкритих 

даних data.gov.ua (наразі доступна інформація з 2015 року). Інформація згрупована за 

темами (галузями статистики): ВВП, населення, ринок праці, ціни, промисловість, 
сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля та інші. Додаток працює на 

OC Android і безкоштовно доступний для завантаження на Google Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.statinsmartphone).

У зазначеному мобільному додатку інформація щодо кількості померлих від 

COVID-19 міститься в темі "Населення", набір даних "Кількість померлих за 

окремими причинами смерті". Запрошуємо долучитися до використання додатка 

"Статистика в смартфоні". 

Директор департаменту поширення 

інформації та комунікацій                                                                Олена ВИШНЕВСЬКА

Раїса Загородня 287 63 63
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