


Додаток 

 

 

Інформація Держстату на запит  

інформаційно-аналітичного видання "КиевВласть" 

 

До п. 1 запиту 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018    

№ 504-р "Про проведення пробного перепису населення" у грудні 2019 року відбувся 

пробний перепис населення в Оболонському районі м. Києва та Бородянському 

районі Київської області.  

 

До п. 2-3 запиту 

Пробний перепис населення у грудні 2019 року був проведений у Пісківській 

об'єднаній територіальній громаді (далі – ОТГ) Бородянського району Київської 

області та на території окремих кварталів і в деяких будинках Оболонського району 

м. Києва.  

Під час відбору адрес ураховували те, щоб у ході перепису було забезпечене 

охоплення всіх категорій населення, визначених Основними методологічними та 

організаційними положеннями проведення пробного перепису населення 2019 року, 

затвердженими наказом Держстату від 30.10.2018 № 231 "Про затвердження 

переписного інструментарію пробного перепису населення 2019 року": 

- населення, яке проживає у звичайних житлових приміщеннях (квартира у 

багатоквартирному будинку, одноквартирний будинок (індивідуальний), кімната 

(частина кімнати) у гуртожитку, номер (кімната або частина кімнати) у готелі та 

інших установах для тимчасового перебування населення, де є постійно проживаючі 

тощо); 

- населення, яке тимчасово перебуває в установах із рухомим складом населення 

(лікарні, готелі тощо); 

- населення, яке постійно проживає на території садівничих товариств.  

Крім того, до переліку адрес для пробного перепису населення було включено 

будинки з різними формами управління та обслуговування у багатоквартирних 

будинках та умовами проживання населення.  

Під час відбору територій було враховано, що Пісківська ОТГ розташована на 

межі двох областей, має у своєму складі адміністративно-територіальні одиниці, які 

характерні для всіх регіонів України: середні за розміром селище міського типу 

Пісківка та село Мигалки і невелике село Раска. Також Пісківська ОТГ має 

інфраструктуру, яка є типовою для більшості районів, об’єднаних територіальних 

громад: окрім приватної забудови, є багатоквартирні будинки, гуртожитки, 

адміністративні будівлі тощо. 

 

До п. 4-5 запиту 

Під час пробного перепису населення 2019 року самостійно заповнили анкету 

(переписний лист) на спеціальному порталі в мережі Інтернет: в Оболонському районі 

м. Києва – мешканці 92 приміщень (0,8% від усіх відібраних приміщень в 

Оболонському районі); у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області – 

відповідно мешканці 36 приміщень (0,9% від усіх відібраних приміщень у Пісківській 

ОТГ). 
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До п. 6-7 запиту 

У переписних відділах або інструкторських дільницях надали відповіді на 

запитання анкети (переписного листа): в Оболонському районі м. Києва – мешканці 

394 приміщень (3% від усіх відібраних приміщень в Оболонському районі); у 

Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області – відповідно мешканці 

274 приміщень (7,4 % від усіх відібраних приміщень у Пісківській ОТГ). 

 

До п. 8 запиту  

Перелік визначених адрес для пробного перепису населення в Оболонському 

районі м. Києва: 

1. Квартал № 1 у межах:  

- просп. Героїв Сталінграда, буд. № 7‒21/38;  

- вул. Архипенка Олександра (колишня Мате Залки), буд. № 1/12‒7/5; 

- вул. Йорданська (колишня Гавро Лайоша), буд. № 14‒26; 

- вул. Малиновського Маршала, буд. № 28‒36. 

 2. Квартал № 2 у межах:  

- просп. Героїв Сталінграда, буд. № 2а‒10а; 

- Оболонська набережна, буд. № 3‒19. 

3. Проспект Героїв Сталінграда, буд. № 12-Д (ОСББ "Араван"). 

4. Вул. Резервна, буд. № 2а-20 (житлові будинки приватного сектору). 

5. Вул. Маршала Тимошенко, буд. № 2-з (гуртожиток педагогічного 

університету ім. Драгоманова). 

6. Вул. Північна, буд. № 2-д (гуртожиток МВС України). 

7. Вул. Пріорська (колишня Полупанова), буд. № 3-А (готель "Колос"). 

8. Будинки обслуговуючого кооперативу "Садове товариство "Космос" 

(юридична адреса: вул. Дніпроводська (уздовж р. Дніпро)). 

 

До п. 9 запиту 

Пробний перепис населення проводився на всій території Пісківської ОТГ 

Бородянського району Київської області (охоплене все населення громади). 

 

До п. 10-11 запиту 

За результатами пробного перепису населення чисельність наявного населення, 

що мешкає у відібраних для пробного перепису приміщеннях, становить: 

- в Оболонському районі м. Києва – 20,2 тис. осіб; 

- у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області – 7,3 тис. осіб. 

За результатами пробного перепису населення чисельність постійного 

населення, що мешкає у відібраних для пробного перепису приміщеннях, становить: 

- в Оболонському районі м. Києва – 19,3 тис. осіб; 

- у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області – 7,4 тис. осіб. 

 

До п. 12 запиту 

Відповідно до положень статті 7 Закону України "Про Всеукраїнський перепис 

населення" затверджено форми переписної документації та Інструкцію щодо 

проведення пробного перепису населення 2019 року та заповнення переписної 

документації тимчасовим переписним персоналом (наказ Держстату від 19.11.2019 
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№ 372 погоджено Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 

зареєстровано в Міністерстві юстиції 05.12.2019 за № 1208/34179). 

Під час апробації у ході пробного перепису населення перевірялись 

прийнятність і сприйняття респондентами запитань анкети (переписного листа), 

зручність і доцільність переписного інструментарію, відповідних методичних і 

інструктивних матеріалів.  

 

До п. 13-14 запиту 

Проведення пробного перепису, крім загальних завдань, мало за мету отримати 

досвід щодо взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування з питань підготовки та проведення  

перепису населення; сприйняття й розуміння місцевою владою важливості цього 

загальнодержавного заходу; надання всебічного сприяння і допомоги; реагування 

керівництва (виборних органів) об’єднаних територіальних громад на проведення 

пробного перепису та надання сприяння органам державної статистики; 

відпрацювання методів та організаційних заходів щодо забезпечення доступу 

тимчасового переписного персоналу в багатоквартирні будинки та окремі 

помешкання для проведення опитування населення; відпрацювання організаційних 

підходів для забезпечення перепису населення, яке має не одне місце проживання; 

отримання досвіду для організації перепису маятникових мігрантів (зайняте 

населення, студентська й учнівська молодь); забезпечення пересування тимчасового 

переписного персоналу, хронометраж його роботи та визначення оптимальних норм 

навантаження на всі категорії тимчасового переписного персоналу тощо. 

Під час проведення пробного перепису опрацьовувались інноваційні технології 

збирання даних про населення, а саме: отримання відповідей респондентів на 

запитання анкети (переписного листа) через Інтернет, а також заповнення тимчасовим 

переписним персоналом переписної документації за допомогою планшетних 

комп’ютерів на підставі відповідей, отриманих від респондентів під час обходу 

(безпосереднє відвідування) житлових будинків та житлових приміщень в інших 

будівлях. 

Пробний перепис населення 2019 року складався з таких етапів: 

- з 01 по 10 грудня респонденти самостійно заповнювали анкету (переписний 

лист) на спеціальному порталі в мережі Інтернет (онлайн); 

- з 14 по 23 грудня здійснювалось безпосереднє опитування населення 

переписувачами методом обходу та заповнення переписної документації за 

допомогою планшетів; 

- з 24 по 26 грудня переписувачі разом із інструкторами-контролерами провели 

вибірковий контрольний обхід окремих квартир і будинків із метою перевірки якості 

роботи переписувачів, а також повноти охоплення населення пробним переписом. 

Матеріали, зібрані під час пробного перепису населення, наразі вивчаються та 

аналізуються. 

 

До п. 15-16 запиту 

Дати, тривалість проведення, а також Концепція технології обробки даних 

Всеукраїнського перепису населення будуть визначені після опрацювання матеріалів 

й аналізу результатів пробного перепису населення. 
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До п. 17 запиту 

Проведенню пробного перепису населення передував значний обсяг робіт, 

виконаних Держстатом спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування. Зокрема, Оболонською районною в місті Києві 

державною адміністрацією, головою Київської обласної державної адміністрації було 

прийнято розпорядження про сприяння і допомогу Головним управлінням статистики 

у м. Києві та Київській області у підготовці та проведенні пробного перепису 

населення. Розпорядженням Бородянської районної державної адміністрації було 

створено комісію з питань сприяння проведенню пробного перепису населення у 

Бородянському районі. Зазначені місцеві органи виконавчої влади надали всебічну 

допомогу територіальним органам Держстату під час підготовки та проведення 

пробного перепису населення.   

 

До п. 18 запиту 

Увесь комплекс робіт, пов’язаних із підготовкою, проведенням та обробленням 

матеріалів пробного та Всеукраїнського переписів населення, виконується за рахунок 

асигнувань загального фонду державного бюджету. На підготовку та проведення 

пробного перепису населення було витрачено близько 45 млн грн. 

 

До п. 19-20 запиту 

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення" до 

підготовки і проведення пробного перепису населення було залучено тимчасовий 

переписний персонал (громадяни України, які досягли 18 років, із числа працюючого 

та непрацюючого населення) у кількості 107 осіб (завідувачі переписних відділів та їх 

помічники, інструктори-контролери та переписувачі). 

 Крім того, у виконанні робіт із підготовки та проведення пробного перепису 

населення брали участь близько 70 фахівців органів державної статистики (Держстату 

та Головних управлінь статистики у м. Києві та Київській області). 

 Фахівці інших структур до виконання робіт із підготовки та проведення 

пробного перепису населення не залучалися.   

 


