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На запит, що надійшов на адресу Держстату 19.03.2021 (вх. № ЗПІ/Р-414-21), 
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 плану на 2021 рік та Методологічних положень з організації державного 
статистичного спостереження щодо діяльності підприємств наземного транспорту 
(затверджені наказом Держстату від 09.06.2020 № 169) формування інформації щодо  
протяжності вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що знаходяться у відданні органів 
місцевого самоврядування, не здійснюється. Інформація щодо протяжності доріг загального 
користування у цілому в розрізі областей на кінець 2020 року, згідно з планом на 2021 рік, 
буде оприлюднена 29.10.2021 на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у 
розділі "Статистична інформація"/"Публікації"/"Економічна статистика"/"Економічна 
діяльність"/"Транспорт"/"Статистичний збірник "Транспорт України за 2020 рік" та може бути 
надана за додатковим запитом.

Принагідно повідомляємо, 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 ОС Android і безкоштовно доступний для завантаження 

на Google Play (https://play.google.com/st888ore/apps/details?id=com.statinsmartphone). 

Запрошуємо долучитися до використання додатка "Статистика в смартфоні".
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