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На запит, який надійшов до Держстату 04.05.2021 (вх. № ЗПІ/Д-616-21), 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.
За результатами обстеження робочої сили, кількість зайнятого населення за 

професійною групою "водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та 

установок" у 2019 році становила 1255,4 тис. осіб, з них жінок – 45,3 тис., чоловіків – 

1210,1 тис. (дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим,  м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та 

Луганській областях). 
Вищезгадані дані щорічно оприлюднюються у статистичному збірнику "Робоча 

сила", який розміщується на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в 

розділі "Статистична інформація"/"Публікації"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття" 

(доступний за посиланням: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020 

/zb/07/zb_r_s_2019.pdf). Відповідно до плану інформація щодо кількості зайнятого 

населення за професійними групами та статтю (на рівні підрозділу Класифікатора 

професій) за 2020 рік буде оприлюднена в зазначеному збірнику 22.07.2021 та може бути 

надана за додатковим запитом.
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 ОС 

Android  і  безкоштовно              доступний  для завантаження на Google Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com. statinsmartphone). 
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У зазначеному мобільному додатку інформація, що запитується, міститься у темі 
"Ринок праці", набір даних "Зайняте населення (річні дані)" та "Зайняте населення 

(квартальні дані). Запрошуємо долучитися до використання додатка "Статистика в 

смартфоні".

Директор департаменту 

поширення інформації та комунікацій                          Олена ВИШНЕВСЬКА
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