Що потрібно знати про
ПРОБНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
2019 РОКУ

ПРОБНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ (ППН-2019)
Підстави для проведення:
• Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення», ст. 7

• Розпорядження КМУ «Про проведення пробного перепису
населення у 2019 році» від 18.07.2018 № 504-р
• Принципи і Рекомендації ООН щодо переписів населення та
житлового фонду
• Рекомендації Конференції європейських статистиків щодо
проведення переписів населення та житлового фонду
2020 року

Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення», ст. 7
• Проект програми Перепису населення,
• переписний інструментарій,
• метод Перепису населення,
• основні організаційні заходи щодо його здійснення, а також
• Концепція технології оброблення даних Перепису населення
опрацьовуються у процесі проведення пробних переписів населення в одній або
декількох адміністративно-територіальних
одиницях
у терміни, встановлені
Кабінетом Міністрів України.

Після обговорення результатів пробних переписів населення і досягнення
узгодженості із центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, відповідними науковими установами, організаціями
програма Перепису населення і переписний інструментарій, календарний план
підготовки і проведення Перепису населення, метод Перепису населення, Концепція
технології оброблення даних Перепису населення та програма розроблення
матеріалів Перепису населення

затверджуються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері статистики

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 липня 2018 р. № 504-р
Київ
"Про проведення пробного перепису населення"

1. Державній службі статистики провести у грудні 2019 р. в Оболонському
районі м. Києва та Бородянському районі Київської області пробний перепис
населення з використанням інноваційних технологій збирання даних про
населення.
2. Київській міській, Київській обласній, Оболонській районній в м. Києві та
Бородянській районній держадміністраціям надавати в межах своїх
повноважень органам державної статистики сприяння і допомогу в
підготовці та проведенні пробного перепису населення.
3. Національній поліції забезпечити в межах повноважень публічну безпеку і
порядок під час проведення пробного перепису населення.

Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення»

Стаття 1. Визначення термінів

Перепис населення - періодичне суцільне державне статистичне спостереження, що
включає в себе збирання демографічних і соціально-економічних даних, які на
встановлену дату характеризують чисельність та склад населення країни, а також
оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів
Стаття 4. Суб’єкти Перепису населення

Всеукраїнський
перепис
населення

Респонденти - громадяни України, в тому числі ті, що на встановлену дату Перепису
населення перебувають за її межами, а також іноземці та особи без громадянства,
які на встановлену дату Перепису населення перебувають на території України

Стаття 6. Методи Перепису населення
Заповнення переписної документації здійснюється на підставі повідомлень, отриманих
від респондентів без їх документального підтвердження
Стаття 16. Захист первинних (персональних) та інших даних, отриманих
у процесі проведення Перепису населення

Первинні (персональні) та інші дані, отримані у процесі проведення Перепису
населення, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом. Записи у
переписній документації, що cтосуються респондента, не підлягають поширенню без
його згоди і використовуються лише для статистичних цілей у зведеному
знеособленому вигляді.
Первинні (персональні) дані Перепису населення не можуть вимагатися судом,
органами прокуратури, іншими органами для вивчення та використання у вигляді
доказів під час розгляду цивільних справ та кримінального провадження.

ППН-2019 – підготовчий етап до проведення
Всеукраїнського перепису населення 2020 року (ВПН-2020)
Проводиться в одній або кількох адміністративно-територіальних одиницях

КОЛИ: з 1 по 26 грудня 2019
ДЕ: частина Оболонського район у м. Києва та
Пісківська об'єднана територіальна громада (ОТГ)
Бородянського району Київської області

Відповідальні за:
проведення - Державна служба статистики
забезпечення публічної безпеки і порядку - Національна поліція

Для чого проводити ППН-2019
Не ставить за мету –
визначити кількість населення на обраних територіях
Основне завдання – підготовка до ВПН-2020:
1. Апробація програми та переписного інструментарію

2. Визначення методів та основних організаційних заходів

3. Апробація застосування інноваційних технологій

Для чого проводити ППН-2019
Основне завдання – підготовка до ВПН-2020:

4. Визначення оптимальних дат і тривалості проведення

5. Визначення концепції технології оброблення даних

6. Визначення механізмів взаємодії органів державної
статистики з місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування

Як взяти участь
(тільки для мешканців на території проведення ППН-2019)

«С а м о п е р е п и с »
ІНТЕРНЕТ

1-10 ГРУДНЯ

Заповнити анкету на
спеціальному порталі
в мережі інтернет
(ПК, ноутбук, остання
версія браузера
Google Chrome),
потрібно мати
електронний підпис

Обхід
переписувачами

14-23 ГРУДНЯ

14-23 ГРУДНЯ

Прийти до
переписного відділу
або інструкторської
дільниці та дати
відповіді на питання
анкети переписному
персоналу
(на планшеті)

Надати відповіді
переписувачу,
який завітає
до помешкання і
заповнить анкету
(переписний лист)
на планшеті

Дякуємо за увагу!

