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На запит, який надійшов до Держстату 22.11.2021 (вх. № ЗПІ/Б-1438-21), 
щодо інформації про облікову кількість штатних працівників ТОВ "Винзавод" 
(код ЄДРПОУ 35133780) у межах повноважень повідомляємо.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади, їх 
посадові особи повинні діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно зі статтею 18 Закону України "Про інформацію" правовий режим 
державної статистичної інформації визначається Законом України "Про державну 
статистику" (далі – Закон).

Водночас повідомляємо, що положеннями частини першої статті 21 Закону 
встановлено, що первинні дані, отримані органами державної статистики від 
респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також 
адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики 
від органів, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та 
використанням адміністративних  даних, є  конфіденційною  інформацією,  яка  
охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у 
зведеному знеособленому вигляді.

Згідно з частиною другою статті 21 Закону поширення статистичної 
інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну 
інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Частина третя цієї статті Закону передбачає, що статистична інформація, 
отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, 
не може вимагатися державними органами, органами місцевого самоврядування, 
іншими юридичними особами, об’єднаннями громадян, посадовими та іншими 
особами з метою використання для прийняття рішень до конкретного 
респондента.

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, згідно із 
частиною третьою статті 1863 Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення, тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб від десяти 
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ураховуючи викладене, органи державної статистики не мають правових 
підстав для надання запитуваної інформації. 

Водночас повідомляємо, що, згідно з планом державних статистичних 
спостережень, інформація щодо облікової кількості штатних працівників 
формується за результатами державного статистичного спостереження 
"Обстеження підприємств із питань статистики праці" за формою № 1-ПВ 
(квартальна) "Звіт із праці". ТОВ "Винзавод" (код ЄДРПОУ 35133780) не було 
відібрано для участі в зазначеному спостереженні та протягом 2019–2021 років не 
звітувало до органів державної статистики за цією формою.
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