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На Ваш запит, який надійшов до Держстату 11.01.2022 (вх. № ЗПІ/П-33-22) листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 11.01.2022 № 743/0/2-22, у межах повноважень 
повідомляємо.

Відповідно до Закону України "Про державну статистику", органи державної статистики 
здійснюють збирання, опрацювання та поширення статистичної інформації 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, а також методологічними положеннями з організації державних статистичних 
спостережень (далі – методологічні положення). 

Збір і формування інформації щодо проведених у 2020–2021 роках і запланованих на 
2022 рік скорочень персоналу, кількості членів зареєстрованих профспілок, їх організацій, що 
діють на кожному з підприємств, відомостей про відрахування коштів профспілкам з боку 
підприємств за 2014–2021 роки (із зазначенням членських внесків працівників та інших 
відрахувань за призначенням), відомостей про наявність на балансі підприємств, установ і 
організацій комунальної форми власності житлових приміщень для забезпечення житлом 
працівників із зазначенням кількості, виду (квартири, гуртожитки тощо), місцезнаходження і 
стану (наприклад, аварійний, житловий, новий тощо) і заселеності  планом і методологічними 
положеннями не передбачено. 

Разом з тим надаємо в електронній формі статистичний збірник "Праця України у 2020 
році", який містить кількісні та якісні характеристики найманих працівників підприємств, 
установ, організацій та інформацію щодо основних тенденцій, які відбулись у сфері соціально-
трудових відносин у 2020 році порівняно з минулими роками.

Водночас повідомляємо, що відповідно до плану термін підготовки аналогічного 
збірника за 2021 рік – 03 серпня 2022 року. Зазначений збірник буде оприлюднений на 
офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична 
інформація"/"Публікації"/Демографічна та соціальна статистика"/"Ринок праці"/"Оплата 
праці та соціально-трудові відносини" та може бути наданий за додатковим запитом. 

Додаток: файл "zb_Pracia2020.zip".
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