
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
                       до проекту рішення Київської обласної ради 

«Про звернення до Верховної Ради України щодо підтримки        
проекту Закону України №7344 Про внесення змін до статті 3 Закону           
України «Про Всеукраїнський перепис населення»(щодо визначення      
періодичності проведення перепису населення України та проведення       
Всеукраїнського перепису населення в 2018 році 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення   

Необхідність прийняття рішення зумовлена необхідністю звернення до       
Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону України №7344         
Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про Всеукраїнський перепис           
населення»(щодо визначення періодичності проведення перепису населення      
України та проведення Всеукраїнського перепису населення в 2018 році). 

Перший і єдиний перепис населення України був проведений в 2001          

році. Таким чином, пройшло вже 17 років з того часу, коли українців            

останній раз обліковували. Це був перший і, поки що, єдиний національний           

перепис населення, оскільки попередній було проведено у 1989 році -          

напередодні набуття Україною незалежності. 

Згідно з рекомендаціями ООН, переписи населення у більшості країн         

світу проводять раз на десять років. 

Як результат, на сьогоднішній день в Україні відсутні чіткі статистичні          

дані щодо кількості громадян, що проживають на території України, їх          

освіти, міграційної активності, статі, сімейного стану тощо. Як наслідок –          

відсутність реальних соціально-демографічних даних населення України для       

ефективного управління державою. 

Урядом щороку відбуваються підготовчі дії щодо проведення       

планового перепису населення на які витрачаються державні кошти, саме         

тому є необхідним на законодавчому рівні закріпити положення про         

проведення перепису населення не рідше, ніж один раз в десять років з            

метою унеможливлення щорічного перенесення дати перепису та ухилення        

від його проведення Кабінетом Міністрів України. 



Крім того є вкрай важливим провести Всеукраїнський перепис        

населення в цьому 2018 році. 

 

2. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення, є необхідність звернення до Верховної Ради         
України щодо підтримки проекту Закону України №7344 Про внесення змін          
до статті 3 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення»(щодо         
визначення періодичності проведення перепису населення України та       
проведення Всеукраїнського перепису населення в 2018 році). 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону          
України «Про Всеукраїнський перепис населення» (щодо визначення       
періодичності проведення перепису населення України та проведення       
Всеукраїнського перепису населення в 2018 році) наддасть змогу провести         
Всеукраїнський перепис населення у 2018 році та отримати реальні         
соціально-демографічні дані населення України, ефективно управляти      
державою, надасть органам державної влади необхідні статистичні данні        
щодо демографічної ситуації населення для виважено прийняття рішень які в          
подальшому безпосередньо впливатимуть на громадян України. 

3. Загальна характеристика та основні положення Рішення 

Звернення до Верховної Ради України щодо підтримки проекту Закону         
України №7344 Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про           
Всеукраїнський перепис населення»(щодо визначення періодичності     
проведення перепису населення України та проведення Всеукраїнського       
перепису населення в 2018 році). 

4. Стан нормативно-правової  бази у даній сфері правового    
регулювання Відповідно до Конституції України, Закону України “Про       
місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про статус депутатів          
місцевих рад”, Закону України “Про Всеукраїнський перепис населення”. та         
іншими законами України. 

5. Фінансово-економічний розрахунок 

Реалізація рішення не потребує додаткових фінансових вкладень 

  



 

Депутат Київської обласної ради І.І. Ступак 


