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На запит, що надійшов до Держстату 11.01.2022 (вх. № ЗПІ/К-31-22) 
листом Державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони 
здоров'я України" від 11.01.2022 № 01/7, у межах повноважень надаємо в 
електронній формі статистичну інформацію щодо кількості померлих за 
причинами смерті в Україні із січня 2016 року по січень–жовтень 2021 року     
(за даними державного статистичного спостереження "Чисельність та 
природний рух населення"). 

Водночас повідомляємо, що, відповідно до плану державних статистичних 
спостережень (далі – план) 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 кількості 
померлих (у т.ч. за причинами смерті) формується щомісячно наростаючим 
підсумком із початку року.

Розробка інформації за причинами смерті здійснюється відповідно до 
Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем 
охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10).

Надана інформація розміщена на офіційному вебсайті Держстату 
(www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Населення України"/"Банк 
даних"/"Демографічні процеси і відтворення населення"/таблиця 0308М 
"Кількість померлих за причинами смерті по регіонах".

Згідно з планом термін оприлюднення на згаданому вебресурсі в розділі 
"Населення України"/"Банк даних" статистичної інформації щодо кількості 
померлих за причинами смерті в Україні та регіонах за січень–листопад        
2021 року – 20.01.2022, за 2021 рік – 22.02.2022 (попередні дані), 15.06.2022 
(остаточні дані). Інформація може бути надана після оприлюднення за 
додатковим запитом.
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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).

У зазначеному мобільному додатку інформація, що запитується, міститься 
в темі "Населення", набір даних "Кількість померлих за окремими причинами 
смерті". Запрошуємо долучитися до використання додатка "Статистика в 
смартфоні".

Додатки: файли "Померлі за причинами 2016-2021.xlsx".
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