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На запит від 16.03.2021 (вх. № ЗПІ/К-393-21) Державна служба статистики 
надає в електронному форматі наявну статистичну інформацію щодо:

чисельності постійного населення жіночої статі у віці 15–30 років 
(за оцінкою) в Україні станом на 01.01.2020 (за даними державного статистичного                                      
спостереження "Чисельність та природний рух населення");

етнічного походження (національності) жінок (статистичний збірник                  
"Національний склад населення України та його мовні ознаки", підготовлений за 
результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року);

кількості зайнятих жінок у віці 15–29 років у січні–вересні 2020 року 
(за даними державного статистичного спостереження "Обстеження робочої 
сили").

Надану статистичну інформацію оприлюднено на офіційному вебсайті 
Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація": "Ринок 
праці"/"Зайнятість та безробіття"/"Зайнятість населення за статтю, типом 
місцевості та віковими групами"; "Публікації"/"Населення та міграція"/                                  
статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та 
віком", а також у розділі "Населення України": "Банк даних", "Всеукраїнський 
перепис населення"/"Банк даних"/"Національний склад населення, мовні ознаки,                               
громадянство" та "Населення України"/"Всеукраїнський перепис населення"/                    
"Перепис 2001".
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2

Разом із тим зазначаємо, що, 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. Дані щодо етнічного походження 
(національності) населення органи державної статистики отримують тільки за 
результатами проведення переписів населення. Останній перепис населення на 
території України було проведено у 2001 році.

Збір даних та формування інформації щодо кількості вихованців дитячих 
інтернатних закладів і центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, а також 
щодо кількості вихованців дитячих будинків та шкіл-інтернатів планом і 
методологічними положеннями з організації державних статистичних 
спостережень не передбачено.

Водночас повідомляємо, що, 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 
Міністерства освіти і науки й Міністерства соціальної політики.

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 www.data.gov.ua (наразі доступна інформація з 
2015 року). Інформація згрупована за темами (галузями статистики): населення, 
ринок праці, ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, 
торгівля та інші. Додаток працює на ОС Android і безкоштовно доступний для 
завантаження на Google Play 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.statinsmartphone). Запрошуємо 
долучитися до використання додатка "Статистика в смартфоні".

Додаток: "запит_393.pdf" на другу та третю адреси.

Директор департаменту
поширення інформації та комунікацій                              Олена ВИШНЕВСЬКА
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