ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
від 24.11.2015 № 339
ПОЛІТИКА ПОШИРЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
Політика поширення статистичної інформації органами державної
статистики (далі – Політика) розроблена відповідно до законів України "Про
державну статистику", "Про інформацію", "Про доступ до публічної
інформації", Положення про Державну службу статистики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481,
Принципів діяльності органів державної статистики, затверджених наказом
Держкомстату України від 14 червня 2010 р. № 216, Концепції забезпечення
статистичної конфіденційності, затвердженої наказом Держстату від 28 липня
2015 р. № 180, Етичного кодексу працівників органів державної статистики,
затвердженого наказом Держстату від 18 червня 2013 р. № 183, та з
урахуванням основних вимог Фундаментальних принципів офіційної
статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, інших стандартів
Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного
валютного фонду та кращої зарубіжної практики. Ця Політика призначена для
використання органами державної статистики.
1. Статистична інформація виробляється відповідно до плану державних
статистичних спостережень і має задовольняти поточні та потенційні потреби
користувачів і відповідати основним стандартам виробництва статистичної
продукції: бути точною та надійною, своєчасною та пунктуальною,
послідовною та порівнянною, зрозумілою та доступною для широких кіл
користувачів.
2. Статистична інформація поширюється з
конфіденційності, визначених чинним законодавством.

дотриманням

вимог

3. Усі користувачі мають рівний і одночасний доступ до статистичної
інформації.
4. Для поширення статистичної інформації використовуються сучасні
інформаційні та комунікаційні технології. Сайти Держстату та його
територіальних органів є основним засобом (інструментом) для першого
оприлюднення статистичних даних. Водночас для зручності користувачів
також можуть видаватися друковані видання.
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5. Статистична інформація, яка виробляється відповідно до плану
державних статистичних спостережень, є відкритою для широкої
громадськості. Вона оприлюднюється на сайтах Держстату та його
територіальних органів і надається користувачам безкоштовно, крім випадків,
передбачених чинним законодавством.
6. Статистична
інформація
оприлюднюється
відповідно
до
затверджених і відкритих для загального доступу планів (календарів), які
містять дату та/або час її оприлюднення. Про будь-яке відхилення від плану
(календаря) користувачам повідомляється заздалегідь із відповідним
поясненням щодо затримки та оголошенням нової дати та/або часу
оприлюднення даних.
7. Помилки, виявлені в оприлюдненій статистичній інформації,
виправляються якнайшвидше. Користувачів інформують про внесення змін.
8. Метадані щодо статистичних показників, методів, процедур їх
виробництва, у т.ч. про використання адміністративних даних, і якості
статистичної інформації, а також статистична методологія доступні широкій
громадськості. Про важливі зміни у методології повідомляється заздалегідь.
9. Для постійного вдосконалення системи виробництва статистичних
продуктів і послуг та поширення статистичних даних якість і доступність
статистичної інформації систематично контролюються шляхом проведення
опитувань громадської думки.
10. Підготовка статистичної інформації, що не передбачена планом
державних статистичних спостережень, здійснюється на платній основі.
11. Для науково-дослідних цілей може надаватися доступ до наборів
мікроданих із дотриманням спеціальних вимог, процедур і правил та без
ризику порушення високого рівня захисту, якого потребує конфіденційна
інформація.
12. Підготовка статистичних публікацій здійснюється за встановленими
процедурами та стандартами, які визначають єдиний дизайн. Логотип органу
державної статистики, який видає публікацію, має бути впізнаваним.
13. Статистичні публікації не містять оцінок політичного курсу та/або
впроваджуваної державної політики.
14. У разі використання даних органів державної статистики посилання
на джерело є обов'язковим.
15. Органи державної статистики мають право коментувати невірне
використання або тлумачення статистичної інформації. Для запобігання
неправильного використання статистичних даних органи державної статистики
можуть проводити заходи, спрямовані на підвищення статистичної грамотності
користувачів.

