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На запит, що надійшов 25.08.2021 (вх. № ЗПІ/П-1048-21), у межах 
повноважень повідомляємо.

Відповідно до Закону України "Про державну статистику", органи 
державної статистики здійснюють збирання та опрацювання статистичної 
інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що 
передбачені планом державних статистичних спостережень (далі – план) на 
відповідний рік, а також методологічними положеннями із проведення 
державних статистичних спостережень.

Інформація щодо середньомісячної заробітної плати штатних працівників 
формується за результатами державного статистичного спостереження 
"Обстеження підприємств із питань статистики праці" (далі – спостереження), 
яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Згідно із планом та методологічними положеннями спостереження 
зазначена інформація узагальнюється на державному рівні в розрізі регіонів та 
видів економічної діяльності, а на рівні територіальних органів державної 
статистики – у розрізі видів економічної діяльності, районів та до 2020 року 
також за містами обласного підпорядкування. При цьому дані за районами в 
розрізі видів економічної діяльності не формуються, зважаючи на рівень 
надійності основних показників спостереження та забезпечення 
конфіденційності статистичної інформації. 

Ураховуючи наведене, надаємо в електронній формі наявну інформацію 
щодо середньомісячної заробітної плати штатних працівників по місту Києву та 
Дніпровському району у 2018–2021 роках (додається).
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Також повідомляємо, що аналогічна  інформація за ІІ квартал буде 
оприлюднена 06 вересня цього року в статистичному бюлетені "Соціально-
економічне становище регіону", який розміщується на офіційному вебсайті 
Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична 
інформація"/"Публікації"/"Регіональна статистика".

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). Запрошуємо 
долучитися до використання додатка "Статистика в смартфоні".

Додаток: файл "зарплата.docx".

Директор департаменту поширення
інформації та комунікацій                                                   Олена ВИШНЕВСЬКА

Тетяна Павлова 235 00 82
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