
 

Звіт про діяльність Громадської ради при Державній службі статистики України за 2020 рік 

№ 

п/п 
Зміст заходів відповідно до 

плану роботи  
Громадської ради при ДССУ 

на 2020–2021 роки 

 

Термін/строк 

виконання 
Відповід. за 
виконання 

заходів  

Відмітка про виконання 

(результат) 

1 2 3 4 5 

Розділ 1. Планові засідання Громадської ради 

 

1.1 Проведення засідання 
Громадської ради з порядком 
денним, відповідно до 
пропозицій членів ГР, ДССУ, 
експертів та голів комітетів з 
врахуванням  поточних 
актуальних питань та 
стратегічних завдань, зазначених 
в планах роботи комітетів 

Протягом 
2020-2021рр. 

Голова ГР 

(Струбчевська Т.) 
Голови комітетів 

 

Протоколи засідань: 

№ 6 (1)від 22.01.20 

№ 7 від 29.04.2020 

№ 8 від 04.05.2020 

№ 9 від 07.05.2020 

№ 10 від 02.10.2020 

№ 11 від 19.10 2020 

№ 12 від 26.10.2020 

Розділ 2. Робота комітетів Громадської ради 

(Складено на підставі інформації, що надали комітети) 

2.1 Удосконалення організаційної роботи Громадської ради, як дорадчого органу: 

 Визначення головної 
об'єднуючої мети  діяльності та 
співпраці членів ГР і експертів, з  
Держстатом та ГР при ЦОВВ та 
ОДА 

Червень 
2020р. 

Голова ГР, 
голови комітетів 

 

Об’єднуюча мета: забезпечення участі у всебічному формуванні 
активної державної політики в сфері розвитку служби національної 
статистики для сприяння державотворенню та 

суспільствобудівництву, розбудові системного миротворення в  
Україні  

 Обговорення  напрямів, планів 
та форматів системної роботи 
для формування пропозицій, 
розвитку  національної  якісної 
статистики  в Україні, як основи 
для реалізації  планів  та 
суспільних дій державних 
інституцій і активного свідомого 

 Голова ГР, 
голови комітетів 

Напрями роботи – протокол засідання ГР № 6 (1) від 22.01.2020 

 

Створення офісу експертних комітетів для підтримки і координації 
їхньої діяльності – організаційної системної роботи комітетів. 
 

Сформована пропозиція створення когнітивного центру при ВРУ як 
ефективної інституції для подолання перешкод активізації розвитку 

(пропозиція направлена експертом до ВРУ) 
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гармонійного громадянського 
суспільства 
 

Організація  взаємодії  та 
співпраці роботи між комітетами 
ГР за  більш дієвим  системним 
форматом   

 Переформатування роботи ГР за 
напрямами, з визначенням мети 
діяльності кожного комітету, 
відповідно до Глобальних Цілей 
сталого розвитку (далі – ЦСР) з 
метою сприяння досягненню їх в 
Україні (формуванням завдань, 
заходів, пропозицій для 
подолання бар’єрів розвитку), 
через призму офіційних 
показників системи статистики 

 

Липень 
2020р. 

Голова ГР, 
голови комітетів, 
секретар офісу 
експертних 
комітетів 
(Стацюра Н.) 

Комітети в єдиному форматі виклали своє бачення, підготували  
пропозиції в письмовому вигляді  та звернулись до ДССУ з метою 
дієвої співпраці з відповідними підрозділами (інф. про комітети на 
сайті ДССУ – розділ "Комітети ГР") 

 

Протокол № 8 від 04.05.20р., № 9 від 07.05 20р.  

 Сприяння імплементації в 
Україні "Керівних принципів 
щодо громадської участі у 
процесі прийняття політичних 
рішень". Застосування їх в  
діяльності ГР 

Протягом 
2020-2021рр. 

Стацюра Н., 
Семяновський В. 

Комітет співпраці та проєктів та Комітет з питань публічного 
управління та взаємодії влади з громадою: 
 

Запропонована громадська ініціатива (ідея), як  інноваційний 
інструмент реалізації цих принципів в Україні – викладена в 
презентації концепції (див. Протокол засідання ГР № 5 від 
06.11.2019р.): 

- Відбулось обговорення з трьома зацікавленими партнерами IT 
сфери створення інноваційного механізму взаємодії громадян з 
владою "Прозорість публічного управління – співпраця "влада –
громада" та "Відкритого вікна" для Барометру проблем народу 
України й шляхів їх  впровадження. 

 

До ДССУ направлений лист з пропозицією співпраці комітетів ГР з 
профільними підрозділами відповідно до завдань ЦСР в Україні 
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 Підтримка діяльності комітетів, 

сприяючих переведенню ДССУ в 
систему Національної статистики 

Протягом 
2020-2021рр. 

Голова ГР 

Струбчевська Т., 
Стацюра Н., 
Семяновський В. 

Офіс експертних комітетів ГР 

 

Допомога Комітету ГР з питань захисту постраждалих осіб від 
збройного конфлікту на сході України  у формуванні переліку 
проблем, мети завдань, проєктних пропозицій для комплексного і 
системного підходу вирішення проблем в Україні на основі 
статистичних даних (в т.ч. створення Центру комунікацій з 
профільного питання) 
 

Організація взаємодії (консультацій) комітетів ГР зі студентами 
провідних ВНЗ з питань досягнень ЦСР в Україні  

2.2 Надання пропозицій щодо формування активних державних політик в сфері статистики, відповідно до напрямів роботи комітетів 

 Сприяння ГР досягненню ЦСР в 
Україні 

Протягом 
2020-2021рр. 

Голова ГР 

Члени ГР 

Розробка науково обґрунтованого підходу до переведення ДССУ на 
принципово новий рівень активізації розвитку системи національної 
статистики України 

 Участь у обговоренні Нового 
системного закону про 
статистику в Україні  та 
удосконалення в сфері 
національної статистики 

Протягом 
2020-2021рр. 

Голова ГР 

Голови комітетів 

Участь у вебінарі "Новий закон про офіційну статистику в Україні – 

перспективи та міжнародний досвід" - 23 вересня 2020р. 
 

Після презентації проєкту нового системного закону про офіційну 
статистику в Україні підготовлені запитання (отримані частково 
відповіді) та надані пропозиції для подальшого обговорення. 
Поінформована громадськість, у т.ч. діяльність якої стосується 
сфери статистики 

 

Комітетами опрацьовані базові міжнародні матеріали та 
законодавство за тематикою  
 

Протокол № 12 від 26.10.2020 

Засідання Громадської ради при ДССУ - обговорення проєкту 
"Нового закону про офіційну статистику в Україні" за участю Голови 
Державної служби статистики України 

(засідання проводилося за допомогою Інтернет-зв’язку через 
програму Zoom) 
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 Сприяння досягненню ЦСР  Протягом 
2020-2021рр. 

Жук В. Комітет статистики сільських територій та аграрного 
підприємництва 

 

На реалізацію завдань щодо методологічного і методичного 
забезпечення формування статистики розвитку сільських територій 
та науково-методичного забезпечення інвентаризації національного 
багатства сільських територій та його капіталізації спільно з ННЦ 
"Інститут аграрної економіки":    

- розроблено  Методичні рекомендації з інвентаризації  активів та  
ресурсного потенціалу територіальних громад; 

- визначений комплексний порядок проведення суцільної 
розширеної інвентаризації активів територіальної громади та її 
ресурсного потенціалу; 

- узагальнений порядок інвентаризації фінансово-майнового, 
людського, економічного,  природного, соціально-

інфраструктурного та культурно-історичного видів потенціалу 
розвитку громади;  

- внесено пропозиції органам управління у  територіальних 
громадах для надання практичної допомоги у проведенні 
інвентаризації та формуванні інформаційної бази для виявлення, 
оцінки та подальшого управління ресурсним потенціалом 
громади 

 Залучення активної молоді задля  

сприяння досягненню ЦСР в 
Україні  

Протягом 
2020-2021рр. 

Голова ГР  
 

Голова комітету 

Стацюра Н. 

Комітет з питань публічного управління та взаємодії влади з 
громадою: 
- сформована та підготовлена група студентів "МІРА" для участі в 

процесах сприяння досягненню ЦСР в Україні, шляхом 
організації навчальної програми (Т.Струбчевська Н. Стацюра), 
та  консультацій голів комітетів ГР при ДССУ:   В.Жук, 
В.Cемяновський , Ю.Руль, Т.Струбчевська, Н.Стацюра, 
В.Чепіженко;  

 

- проведено 6 спільних засідань  з метою  обговорення 
необхідності впровадження якісно нових національних  та 
локальних індикаторів. 
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 Підготовка пропозиції до 
системних проєктів щодо 
стратегій розвитку, спираючись 
на доступну статистику, законів 
та НПА за напрямами діяльності 
комітетів 

Грудень 
2020р. 

Голова ГР 

Голови комітетів 

Підготовлена та надана до МОН концептуальна версія щодо 
випереджаючого безперервного багатоманітного здобуття освіти 
людей з інвалідністю.  
Повна версія проєкту стратегії в стадії підготовки 

(вик. І.Крошко) 
 

Проєкт концепції до МОЗ –  реформування первинної ланки 
невід'ємної складової цілісної системи охорони здоров'я України 
(вик. Р.Цимбалюк) 
 

 Підготовка пропозиції в сфері 
сприяння охороні та зміцненню 
здоров’я 

Грудень 
2020р. 

Руль Ю. Комітет зі сприяння охороні та зміцненню здоров’я населення 
України 

 

Розроблені та сформовані конкретні пропозиції щодо пріоритетних 
завдань зі сприяння збереження та зміцнення здоров’я мешканців 
України: 
 

1.Статистичний аналіз зв’язків між розладами психіки та іншими 
хворобами (психосоматика та соматопсихологія) (виконано на 20 %). 
2.Розроблення принципів та методики мультифакторної оптимізації 
при прийнятті рішень зокрема  у галузі охорони та зміцнення 
здоров’я (розроблено). 
3.Розроблення нових принципів розрахунку складу споживчого 

кошику (розроблено). 
4.Розроблення пропозицій державотворення, які б сприяли  
бурхливому економічному зростанню нації (розроблено). 
5.Розроблені новітні підходи до дистанційного навчання та просвіти 
(розроблено). 
6.Розроблені та апробовані організаційні форми залучення 
спільноти: учнів, студентів, молодих вчених до вирішення соціально 
значущих завдань у сфері охорони здоров’я. 
7.Розроблені конкретні цілі і завдання діяльності Комітету у зв'язку з 
доцільністю переведення ЦСР № 3 (охорона здоров'я) з третього на 
перше місце в якісно новій системі. 
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 Реагування членів ГР на виклики 
часу – участь ( сприяння ) у 
розв'язанні болючих питань.  

Протягом 
2020-2021рр. 

Мірошніченко І. 
Заливна Л. 

Комітет з питань захисту постраждалих осіб від збройного конфлікту 
на сході України. 
1. (за уч. Л. Заливна)  

Разом з  групою психологів Інституту  психології імені Г.С.Костюка 
НАПН України розгорнули роботу  по всій Україні волонтерської 
служби психологічної підтримки медичних працівників, що 
працюють з  COVID-19, по телефону "гарячої лінії" 0800 213 403 та 
надавали психологічну допомогу з метою попередження їх 
професійного вигоряння. На підставі спостережень, поставили 
питання перед спеціалістами у сферах психології, медицини, 
педагогіки, статистичної служби про організацію відповідного 
статистичного обліку і подальшого статистичного спостереження 
для розроблення системи реагування на виклики подібного плану. 
Оскільки протидія COVID-19 належить до глобального завдання – 

протидія пандемій на планеті.  

2. (за уч. Л.Заливна) 

На підставі соціального дослідження проблем ВПО,  які не знайшли 
свого розв'язання протягом семи років, запропоновано створення 
статистичної платформи вирішення проблем в державі, сформовано 
завдання розробити такий облік внутрішньо переміщених осіб, щоб 
він давав змогу приймати науково обґрунтовані довгострокові 
рішення – забезпечення ВПО житлом,  (обґрунтування активної 
житлової політики щодо ВПО та реалізацію їх значного трудового 
потенціалу в парадигмі соціально-економічного розвитку України, її 
інноваційного потенціалу).  

Надали висновки, що прийняття програм, орієнтованих виключно на 
т.з. "східні регіони", не оцінено з точки зору загальнодержавних 
інтересів, які зобов'язані бути науково обґрунтовані  з точки зору   
статистики. 

Члени Громадської ради безпосередньо зайняті у практичному 
розв'язанні  зазначених питань – тому вийшли з пропозиціями 
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відпрацювати статистичне обґрунтування прийняття таких рішень, 
які будуть  відповіддю на загрози і виклики, непередбачених  
ситуацій, швидку динаміку соціальних процесів. 

 У складі роботи при ВР надані пропозиції комітету ВР до проєкту 
закону. 

 Підготувати пропозиції в сфері 
удосконалення системи 
стратегічного менеджменту в 
державній службі. 

Протягом 
2020-2021рр. 

Кабаков Ю. Комітет з питань менеджменту організацій 

(Ю.Кабаков) 

На підставі досвіду комітету щодо відсутності якісної системи 
управління стратегічного менеджменту в державній службі, що 
істотно впливає на розвиток країни,   запропонований зручний 
формат у вигляді двох книжок з управління якістю, для 
впровадження в лавах старшої і передвищої школи та просвітництва 
в середовищі активного  громадянського суспільства, що сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності  організацій і України в 
цілому. 

Пропозиція надана в інститут модернізації освіти при МОН, 
Національну агенцію забезпечення якості освіти. 

Готуються пропозиції по формату  статистичних досліджень щодо 
необхідності запровадження в освітніх, навчальних та виховних 
процесах вищезазначеного предмету  

 Сприяння підвищенню 

ефективності державної політики 
у сфері статистичного 
моніторингу,  аналізу і 
управління громадським 
потенціалом України 

Протягом 
2020-2021рр. 

Чепіженко В. 
Чертков А. 
 

Комітет з питань громадського резерву 

Комітет зі сприяння розвитку державно-приватного партнерства та 
"діджиталізації" галузі статистики 

Комітетом розроблений (разом з членами ГР при Мінобороні) 
проєкт-пропозиція  нормативно-правових документів, механізмів 
впровадження державно-приватного партнерства в процесі 
формування та розвитку системи: систематизації обліку статистики 
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даних, стосовно громадського резерву. Підготовлено звернення для 
розгляду в Міністерстві оборони України.  

 Сприяння громадянському 
суспільству і державним 
інституціям розвивати і 
вдосконалювати систему заходів 
для забезпечення сталого 
людського розвитку 

Протягом 
2020-2021рр. 

Шморгун Л. Комітет по сприянню удосконалення системи статистики щодо 
розвитку демократичного врядування в Україні  
 

Ціль № 2: 

- підготовлено  проєкт Закону України "Про землеробство, сталий 
розвиток агросфери і екологічне природокористування"; 

- підготовлено "Рекомендації  про  організацію фермерських 
господарств на рівні району". 

 

Ціль № 3-6: 

- підготовлено проєкти Закону України "Про відновлення  басейнів  
малих річок" (базовий), супутні проєкти законів - "Про 
паспортизацію басейнів малих річок", "Про земельні відносини в  
процесі відновлення басейнів малих річок" та  "Про біорізноманіття  
басейнів малих річок"; 

- підготовлено "Технолоогію   створення  фермерських медійних 
господарств в зоні шельфа Чорного моря"; 

-  підготовлено  "Пропозиції про відновлення стариць і озер в басейні 
річки Десна  Пірнівської об’єднаної  територіальної громади 
Вишгородського району Київської області",  "Про відновлення групи  
озер річки Супій  на території Яготинської  територіальної громади 
Київської області" 

  

Розділ 3. Розвиток комунікації  ГР, партнерських відносин, робота з громадськістю  

 Створити в соціальній мережі 
групу для спілкування членів та 
експертів ГР 

Квітень 2020 Мірошніченко І. Група функціонує та активно спілкується у безкоштовному 

месенджері Viber  

 Організувати роботу ГР і 
експертного середовища в 
дистанційному режимі 

Травень 
2020 

Стацюра Н. Засідання та спільні зустрічі проводяться у дистанційному режимі 
(формат Zoom) 
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 Перемовини з зацікавленими 
сторонами для співпраці з метою 
впливу на розвиток якісної 
національної статистики в 
Україні та її впровадження в 
формування державних та 
міських політик 

 

 

Протягом 
2020-2021рр. 

Голова ГР 

Голови комітетів 

 

Сформували та подали 6 секторальних  пропозицій (КМДА, 
Мінветеранів, ВРУ, ОДА) з питань розвитку соціальної сфери 
населення 

 

Надали пропозиції до ККГРУ та ГР при ЦОВВ, ОДА та ін. 
 

(вик.Ю.Руль, О.Зюзіна, Т.Струбчевська, Н.Стацюра, 
В.Семяновський, І.Крошко, В.Жук, І. Мірошніченко) 

 Консультації зацікавлених 
сторін, як за допомогою 
статистики й аналітики можна 
розв'язувати питання соціального 
значення 

 

Протягом 
2020-2021рр. 

Члени ГР за 
власною 
ініціативою 

Комітет з питань захисту постраждалих осіб від збройного конфлікту 
на сході України 
 

(за уч. Ю.Зиков) 
На основі аналітики статистичних даних вирішено питання 
забезпечення житлом сімей,  які потребували його в першу чергу в м. 
Вінниці. 
 

При відсутності в державних реєстрах, самостійно пропрацювали 
2000 анкет в  області, обравши 105 сімей для задоволення житлових 
потреб за рахунок міста.  

 Робота з активною молоддю  Голова ГР 

Струбчевська Т., 

Голова комітету 
Стацюра Н. 

Сформована та підготовлена група студентів "МІРА" з метою 

залучення  молоді до участі у формуванні нових локальних 
соціальних індикаторів рівня життя населення, що відповідають 
запитам часу 

Розділ 4. Відкритість та прозорість діяльності ГР – інформування суспільства 

 Створити первинний контент для 
розділу на сайті ДССУ 
(інформація про діяльність, фото, 
відео тощо) 
 

Липень 2020 Голова ГР 

Голови комітетів 

Контент підготовлений, відсутня технічна можливість розміщення на 
сайті органу матеріалів у запропонованому форматі 

 Підготувати комунікаційну 
концепцію висвітлення 
діяльності ГР при ДССУ та 
актуальних питань в сфері 
статистики на інформаційних 

Серпень 
2020 

Голова ГР 

 

Концепція підготовлена – у вигляді завдання та пропозицій щодо 
функціоналу інформаційного порталу та соціальних мереж. 
Виконання в процесі реалізації ( відповідальний експерт комітету з 
питань інформатизації). Причина повільної роботи  – відсутність 
ресурсу   
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майданчиках (сайт, соціальні 
мережі)  

 Участь у відкритих комунікаціях 
з представниками системи влади 
та державних інституцій, що 
стосується актуальних питань 
розвитку сфери статистики в 
Україні. 

Протягом 
2020-2021рр. 

Голова ГР 

Голови комітетів 

- участь членів ГР більш ніж у 20 телепрограмах  "Зворотний відлік" 

на каналі UA Перший (підготовлені та задані питання учасникам – 

запрошеним спікерам від влади в прямому ефірі); 
 

- інтерв’ю голови ГР  на  Громадському волонтерському ТВ каналі 
Я-UAhttps://i-ua.tv/ 

(питання перепису населення, аргументи щодо необхідності 
переходу від державного до національного статусу служби 
статистики в Україні, актуальність якісної аналітики статистичних 
даних у відповідних державних інституціях для прийняття рішень і 
формування політик); 
 

- надані концептуальні рекомендації керівництву Міністерства з 
питань ветеранів, відносно всебічної соціалізації ветеранів війни, 
спираючись на статистику, як базис в прийнятті  рішень при 
формуванні комплексних якісних політик в забезпеченні потреб 
зазначених категорій; 

  

- рекомендації надані у вигляді проєкту для формування плану дій 

на державному рівні у співпраці з громадськістю 

 

 Підтримка створення дієвих 

форматів та систем комунікацій 
між владою і громадою в Україні 
 

На протязі 
2020-2021рр. 

Голова ГР, 
Стацюра Н., 
Семяновський В. 
 

Протокол засідання ГР № 1 від 11.01.2021 

 Презентація Голови Держстату щодо мобільного додатку 
"Статистика в смартфоні" 

 

ГР при ОДА та ЦОВВ, ККГРУ (шляхом надання презентації та 
залучення до обговорення на заходах  ГР при ДССУ), 
проінформовані по суті щодо ініціативи членами ГР при ДССУ 
створення інноваційного механізму взаємодії громадян з владою 
"Відкритого вікна" для Барометру проблем народу України 

Розділ 5. Заходи ГР при ДССУ 

 Обговорення проєкту "Нового 
закону про офіційну статистику в 

Листопад 

2020р. 
Голова ГР Протокол від 26.10.2020 
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Україні" - інформація, питання, 
зауваження. 
 

Засідання ГР  при ДССУ – обговорення проєкту "Нового закону про 
офіційну статистику в Україні" за участю Голови Держстату. 

Позиція ГР при ДССУ – Україні потрібен НАЦІОНАЛЬНИЙ статус 
служби статистики! 
 

 Розширені спільні засідання ГР 
при ДССУ з ГР при ЦОВВ, ОДА 
та іншими зацікавленими 
сторонами 

Лютий 
2020р. 

Голова ГР 

Струбчевська Т., 
Голова комітету 
Стацюра Н. 

Презентація концепції ініціативи членів ГР при ДССУ – створення 
інноваційного механізму взаємодії громадян з владою "Відкритого 
вікна" для барометру проблем народу України (обговорення) 
 

Спільне засідання за участю ГР при ЦОВВ та ОДА 20.02.2020р. та 
протягом першого та другого кварталів 2020р., присвяченим спільній 

діяльності через призму статистики 

 

Розділ 6. Участь у заходах, пов’язаних з діяльністю ГР, взаємодія з партнерами 

 

 Сприяння удосконаленню роботи 

Ради голів ГР при органах 
виконавчої влади, шляхом 
надання пропозицій та спільного 
з ГР та СКМУ обговорення змін 
до постанови КМУ від  20 червня 
2012р. № 658 (формати 
співпраці, план роботи Ради, 
створення суспільного простору) 

  Організовано, підготовлено та проведено спільне засідання 
20.02.2020р. голів ГР з метою підготовки до  чергового офіційного 
засідання Ради голів ГР при органах виконавчої влади 21.02.2020р.  
 

Протокол робочої зустрічі в клубі КМУ членів Ради голів 
громадських рад при органах виконавчої влади від 21.02.2020р. 

(озвучені зауваження до СКМУ, пропозиції щодо співпраці, 
звернення щодо забезпечення умов роботи, матеріали проєкту 
напрацювань по плану секції ГР при інших ЦОВВ та ОДА (надані 
Окші Н.)  

 Сприяння досягненню ЦСР в 
Україні 

  Участь у серії вебінарів, присвячених обговоренню проєкту 
Добровільного національного огляду щодо прогресу України у 
досягненні ЦСР, підготовленого Мінекономіки. Екологічний вимір 
(ЦСР6, ЦСР7, ЦСР13, ЦСР14, ЦСР15) (21.05.2020р) 
 

Участь у дискусії високого рівня щодо посилення ролі Верховної 
Ради України у досягненні ЦСР за участі Першого заступника 
Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. проводиться у 
рамках реалізації проєкту ЄС-ПРООН з парламентської реформи. 
(вересень 2020р)  
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 Інформування партнерів та їх 
залучення до співпраці щодо 
актуальних питань формування 
державних політик, яким сприяє  
діяльність ГР при ДССУ (ЦСР, 
Новий закон про офіційну 
статистику, інноваційні формати 
взаємодії щодо правдивої 
статистики в Україні, заповнення 
реєстрів) 

2020-2021рр.  16.12.2020р. Конференція ГС "Спілка жінок України" 

 Участь у засіданнях робочої 
групи з підготовки проєкту 

Національної стратегії сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2021–
2026 

Протягом 

обговорення 

 участь у обговоренні - 30.10.2020 р., 14.12.2020р., 
02.11.2020р. (зустріч голів громадських рад з Державним секретарем 
СКМУ) 

  

 

 Кращі практики участі у 
формуванні державних та 
місцевих політик (підготовка 
питань, обговорення) 

Протягом 

діяльності 
ГР 

 Онлайн-зустрічі з міжнародними експертами - Партисипація: 
виклики та трансформації: 
- 10.12.2020р. - Програма "Соціальне місто" та квартальний 

менеджмент у Берліні; 
- 11.12.2020р. - досвід впровадження громадського бюджету в 

Атланті, США 

 Перепис населення 
(міжнародний досвід, 
обговорення, формування питань 
та пропозиції) 

2020-2021рр.  Онлайн-форум "Перепис на основі реєстрів в Україні: виклики, 
можливості, дорога попереду" – серія заходів за участю 
представників європейських статистичних агенцій, політичного, 
експертного та наукового світу, а також громадянського суспільства 
України для обговорення тем, що стосуються можливого переходу 
України до проведення переписів населення за допомогою реєстрів 

адміністративних даних (організатор ДССУ та Фонд ООН у галузі 
народонаселення): 

- 4 вебінари, присвячені концепціям, інструментам, засобам та 
даним, необхідним для "електронного" перепису населення: 

- 04.11.2020р. "Концептуальні засади переписів на основі реєстрів" 

- 11.11.2020р. "Інструменти та засоби" 
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- 18.11.2020р., 25.11.2020р. - "Досвід та практики"; 

- 09.12.2020р. Конференція "Перепис населення на основі реєстрів в 
Україні: виклики, можливості, подальші кроки". 

 

  

 

Голова ГР при ДССУ                                                                                    Струбчевська Т.М. 


