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Федерац1я професшних
спшок Украши
фзи@1р8и.ог§.иа

На лист Федераци професшних спшок Украши вщ 13.01.2016
№ 05/01-16/16 Державна служба статистики надае роз’яснення щодо
МОЖЛИВОСТ1 отримання шформацп (додаються).
Кр1м того, шформуемо, що частиною першою стати 21 Закону Украши
"Про державну статистику" встановлено, що первинш даш, отримаш органами
державно!' статистики в1д р е с п о н д е н т пщ час проведения статистичних
спостережень, е конфщенцшною шформащею, яка охороняеться Законом 1
використовуеться . виключно для статистичних цшей у зведеному
знеособленому виглядг
Порушення порядку використання даних державних статистичних
спостережень тягне за собою вщповщальнють, що встановлена статтею 1863
Кодексу Украши про адмшютративш правопорушення.
Принапдно щиро дякуемо за увагу до д1яльност1 Держстату та надаш
пропозицн. Спод 1ваемося на подалыиу плщну ствпрацю .
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
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Додаток
до листа Держстату
В1Д 18.02.2016 № 15.1-13/28-16

Роз’яснення щодо можливосН отримання Федеращею професшних
сшлок УкраУни статистичноТ шформацп
Щодо забезпечення безкоштовного отримання ФПСУ (профстлковими
оргашзацгями) перелт в тдприемств, якг маютъ заборговашсть перед
працгвниками з выплати заробгтног плати.
Вщповщно до статп 22 Закону УкраУни "Про державну статистику"
заборона стосовно поширення конфщенцшноУ статистичноУ шформащУ не
розповсюджуеться на шформащю щодо загальних сум заборгованост 1 з виплати
заробтюУ плати. Ураховуючи зазначене положения, Держстат може надати
ФПСУ наявну статистичну шформащю, а саме перелки тдприемствборжниюв, яю е респондентами державного статистичного спостереження
"Стан виплати заробкноУ плати" та надали звгг про наявшсть заборгованость
Для уточнения запиту просимо звернутися до департаменту статистики пращ
(контактна особа - Когут Оксана Павл 1вна, тел.: 287-66-22).
Щодо чиселъностг осгб, яким установлено твал1дтстъ.
Держстат не збирае та не розробляе шформащю щодо кшькост1 ос1б, яю
вперше визнаш швалщами. Розпорядником зазначених адмшютративних даних
е МОЗ УкраУни. Наявш адмшютративш дан 1 щодо юлькосп вперше визнаних
1нвал1дами у звкному роц1 за причинами 1нвал1Дност1, трупами швал1дност1 та
класами хвороб Держстат оприлюднюе на своему офщшному веб-сайт 1
(\^ш.икх81:а1.§оу.иа) у роздш 1 "Публ1кац1У'7"Демограф1чна та сощальна
статистика. Соц1альний захист"/ статистичний зб1рник "Сощальний захист
населения УкраУни".
Щодо динамти ргвня захворюваностг в Украгт.
В1дпов 1дно до постанови правлшня Фонду сощального страхування з
тимчасовоУ втрати працездатност 1 вщ 30.05.2014 № 17 (дал1 - Фонд) виконавча
дирекщя Фонду до 1 с1чня 2015 року мала створити Сдиний електронний
реестр листк 1в непрацездатност 1 в закладах охорони здоров’я. У раз1 надання
Фондом вщповщноУ 1нформац1У щодо тимчасовоУ втрати працездатносп
Держстат готовий оприлюднювати ГУ у статистичному зб1рнику "Сощальний
захист населения УкраУни".
Щодо чиселъностг безробтних в Укрсйт.
На
офщшному
веб-сайт1
Держстату
в
роздш
"Статистична
шформащя'У'Ринок прац1" оприлюднюеться така шформащя:
- щоквартально - щодо кшькост1 безробкних (за методолопею МОП);
- щом1сячно та щоквартально - щодо к1лькост1 безроб1тних,
зареестрованих
в
органах
ДержавноУ
служби
зайнятост1,
та
Ух
працевлаштування.

Кр 1м того, у зб1рнику "Економ 1чна активнють населения УкраУни", який
оприлюднено
в
роздш
"Публ1кацн"/"Демограф1чна
та
сощальна
статистика"/"Ринок пращ", щор1чно розмщуеться шформащя щодо кшькоеп
безробНних (за методолопею МОП) за способами пошуку роботи. Серед них
видшено ос1б, як 1 зверталися до державно!' служби зайнятост 1 та тих, яю
шукали роботу самостшно, зокрема через особисН зв’язки, пресу, 1нтернет або
шляхом звернення безпосередньо до адмшштрацп П1дприемств тощо.
Щодо кшъкостг нещасних випадкгв на виробництвг, у
т.ч.
профзахворюванъ.
Держстат не збирае та не розробляе шформащю щодо професшних
захворювань. Розпорядником зазначених адмшютративних даних е МОЗ
УкраУни. Так, вщповщно до п. 96 Порядку проведения розслщування та ведения
обл1ку нещасних випадк1в, профес1йних захворювань 1 аварш на виробництв 1,ч
затвердженого постановою Кабшету М1н1стр1в УкраУни вщ 30.11.2011 № 12326,
форми державно!' статистичноУ зв1тност1 щодо профес1йних захворювань
(отруень) затверджуються МОЗ УкраУни. У раз1 надання адмшютративних
даних щодо професшних захворювань (отруень) Держстат готовий
оприлюднювати Ух у статистичному бюлетеш "Заклади охорони здоров’я та
захворюван1сть населения УкраУни".
Щодо можливостг отримання профстлковгши оргашзагцями первинних
даних щодо фтансових резулътатгв окремих тдприемств.
Статистичш показники про фшансово-економ1чний стан тдприемств
розраховуються на шдстав1 фшансовоУ зв1тност1, яка використовуеться лише в
статистичних цшях, тобто первинш дан1 про фшансов1 результата окремих
п1дприемств е конфщенцшною 1нформац 1ею.

