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Державний центр зайнятості
Міністерство соціальної політики 
Міністерство охорони здоров’я
Міністерство освіти і науки
Міністерство інфраструктури
Офіс Генерального прокурора
Пенсійний фонд

На запит, який надійшов 01.11.2021 (вх. № ЗПІ/L-1346-21), Державна служба 
статистики в межах повноважень повідомляє, 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. 

Відповідно до плану та Методологічних положень з організації державного 
статистичного спостереження щодо природного руху населення (народження, смерті, 
шлюби, розірвання шлюбів), затверджених наказом Держстату від 31.12.2019 № 455, 
статистична інформація щодо смертності формується на основі адміністративних 
даних територіальних органів Міністерства юстиції: актових записів про смерть і 
документів, що засвідчують випадки смерті (лікарських свідоцтв (фельдшерських 
довідок) про смерть, лікарських свідоцтв про перинатальну смерть та копій рішень 
суду про встановлення факту смерті), які не містять відомостей щодо інвалідності 
померлих.

Збір даних та формування інформації щодо кількості людей з інвалідністю, які 
завершили життя самогубством, планом та методологічними положеннями з 
організації державних статистичних спостережень не передбачено.
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Водночас повідомляємо, що, згідно з  пунктом 3 статті 22 Закону України "Про 
доступ до публічної інформації", запит направлено для розгляду за належністю та 
надання відповіді запитувачу в межах повноважень за пунктами: 1 – до Міністерства 
соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Пенсійного фонду; 2 – до 
Державного центру зайнятості; 3 – до Міністерства інфраструктури; 5, 6 – до Офісу 
Генерального прокурора; 7 – до Міністерства освіти і науки.

Ураховуючи зазначене, надаємо в електронній формі наявну статистичну 
інформацію, формування якої передбачено планом, щодо кількості померлих від 
навмисного самоушкодження за кодами (X60–X84) Міжнародної статистичної 
класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду 
(МКХ-10) в Україні за січень–серпень 2021 року (за даними державного 
статистичного спостереження "Чисельність та природний рух населення").

Термін оприлюднення даних щодо кількості померлих за причинами смерті в 
Україні за 2021 рік на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі 
"Статистична інформація"/"Населення та міграція"/"Кількість померлих за причинами 
смерті" – 14.06.2022. Інформація може бути надана після оприлюднення за 
додатковим запитом.

Надані статистичні дані також розміщено на вказаному вебресурсі в розділі 
"Статистична інформація": "Населення та міграція"/"Кількість померлих за 
причинами смерті". Методологічні положення наведено в розділі "Методологія та 
класифікатори"/"Статистична методологія".

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".

Додатки: 1. Файл "додаток.zip" на першу адресу.
Додатки: 2. Файл "запит.pdf" (окрім першої адреси).
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