
 

 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

(Держкомстат) 
НАКАЗ 

 
16.08.2010        Київ № 330 

Про підготовку та проведення 
пробного перепису населення 

На виконання положень статті 7 Закону України "Про 
Всеукраїнський перепис населення", розпоряджень Кабінету Міністрів 
України від 9 квітня 2008 р. № 581-р "Про проведення у 2012 році 
Всеукраїнського перепису населення" (у редакції розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 28 липня 2010 року № 1565-р) та від 28 липня      
2010 р. № 1566-р "Про проведення пробного перепису населення" з метою 
відпрацювання проекту програми Всеукраїнського перепису населення 
2012 року, організаційних і методологічних положень його проведення та 
технології оброблення отриманих матеріалів 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести на території Дергачівського району Харківської області 
пробний перепис населення станом на 1 грудня 2010 року. 

2. Затвердити Календарний план підготовки і проведення пробного 
перепису населення 2010 року (далі - Календарний план), що додається. 

 

3. Департаменту статистики населення та адміністративно-
територіального устрою (Тимошенко Г.М.), Головному управлінню 
статистики у Харківській області (Никифоров О.С.) забезпечити виконання 
робіт, пов'язаних із підготовкою і проведенням пробного перепису 
населення та обробленням його матеріалів у строки, визначені 
Календарним планом. 

4. Департаменту статистики населення та адміністративно-
територіального устрою (Тимошенко Г.М.) надавати допомогу Головному 
управлінню статистики у Харківській області у здійсненні всіх підготовчих 
робіт до пробного перепису населення, його проведенні та підготовці 
матеріалів до автоматизованого оброблення. 



5. ГМУС у м. Києві (Кокурін А.І.): 

5.1. Подати до 1 вересня 2010 року департаменту статистики 
населення та адміністративно-територіального устрою пропозиції 
стосовно технології оброблення даних Всеукраїнського перепису 
населення 2012 року. 

5.2. Забезпечити оброблення матеріалів пробного перепису 
населення. 

6. Головному управлінню статистики у Харківській області 
(Никифоров О.С): 

6.1. Розробити заходи щодо забезпечення виконання у встановлені 
строки першочергових підготовчих робіт до пробного перепису населення 
разом із відділом статистики в Дергачівському районі Харківської області. 

6.2. Забезпечити підбір та навчання переписних кадрів всіх категорій 
та створення їм належних умов праці у строки, передбачені Календарним 
планом. 

6.3. Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з 
метою своєчасного інформування населення з питань пробного перепису 
населення. 

6.4. Встановити особистий контроль за ходом підготовки та 
проведення пробного перепису населення, постійно інформувати 
Держкомстат про хід виконання робіт. 

7. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній 
Республіці Крим, областях, м. Києві, Управління статистики                  
у м. Севастополі та ГМУС у м. Києві відрядити у встановлені Календарним 
планом строки начальників структурних підрозділів, на які покладено 
виконання робіт з підготовки та проведення Всеукраїнського перепису 
населення 2012 року, в Дергачівський район Харківської області для 
безпосередньої участі у проведенні пробного перепису населення та 
підготовці його матеріалів до автоматизованого оброблення. 

8. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку 
та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із 
підготовкою і проведенням пробного перепису населення та обробленням 
його матереалів у межах видатків на зазначені цілі. 

9. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.): 

9.1. Підготувати та провести закупівлю товарів, робіт і послуг для 
підготовки та проведення пробного перепису населення згідно з чинним 
законодавством у сфері державних закупівель. 



9.2. Забезпечити контроль за своєчасним виготовленням і доставкою 
переписної документації до Головного управління статистики у 
Харківській області. 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Власенко Н.С. 

Голова                                                                                                        О.Г.Осауленко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету 
статистики України 
16.08.2010      №  330 

Календарний план підготовки і проведення 
пробного перепису населення 2010 року 

 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Розроблення основних 
організаційних та методологічних 
положень проведення пробного 
перепису населення 2010 року 
(далі − ППН-2010) 

серпень Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

2. Розроблення програми ППН-2010 з 
іншими зацікавленими 
структурними підрозділами 
Держкомстату, міністерствами, 
відомствами, науковими 
установами тощо 

серпень Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою;
самостійні структурні 
підрозділи та 
територіальні органи 
Держкомстату; 
інші зацікавлені 
міністерства, відомства, 
наукові установи тощо 

3. Розроблення пропозицій 
Держкомстату про умови оплати 
праці осіб, які тимчасово 
залучатимуться до виконання робіт 
із підготовки та проведення      
ППН-2010 та передача їх Мінпраці 
для затвердження в установленому 
порядку 

серпень Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою; 
департамент  
фінансового 
забезпечення, 
бухгалтерського обліку 
та звітності; 
департамент кадрово- 
організаційного 
забезпечення; 
сектор правового 
забезпечення та зв'язків  
з Верховною Радою 
України 



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

4. Розроблення порядку та 
відповідних форм для складання 
квартальних списків будинків у 
міських поселеннях, великих селах 
та списків сільських населених 
пунктів для проведення ППН-2010 

серпень Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

5. Розроблення вказівок та 
відповідних форм для складання 
організаційного плану проведення 
ППН-2010 

серпень Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

6. Підбір та навчання реєстраторів для 
складання квартальних списків 
будинків у міських поселеннях та 
великих селах 

серпень Головне управління 
статистики у   
Харківській області; 
відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 

7. Складання квартальних списків 
будинків у міських поселеннях, 
великих селах та списків сільських 
населених пунктів для проведення 
ППН-2010 

серпень-
вересень 

Головне управління 
статистики у   
Харківській області; 
відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 

8. Проведення навчання фахівців 
Головного управління статистики у 
Харківській області та відділу 
статистики у Дергачівському   
районі Харківської області щодо: 
- складання квартальних списків 

будинків та житлових 
приміщень у міських 
поселеннях і великих сільських 
населених пунктах та складання
списків сільських населених 
пунктів; 

- складання організаційного 
плану проведення ППН-2010 

серпень-
вересень 

Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

9. Проведення першочергових 
підготовчих робіт до ППН- 2010 
року (виготовлення та актуалізація 

серпень-
листопад 

Головне управління 
статистики у 



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

 картографічних матеріалів, 
перевірка адресного господарства, 
повноти та правильності обліку 
населення) 

 Харківській області; 
відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 

10. Проведення моніторингу за ходом 
ППН-2010: 
- підготовка до ППН-2010; 
- проведення ППН-2010; 
- здавання матеріалів ППН-2010 

серпень-
грудень 

Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

11. Розроблення макетів переписних 
листів для проведення ППН-2010 

вересень ГМУС у м. Києві; 
департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

12. Розроблення інструкції щодо 
проведення ППН-2010 і 
заповнення переписної 
документації 

вересень Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

13. Розроблення іншої переписної 
документації для ППН-2010 

вересень-
жовтень 

Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

14. Складання та затвердження 
організаційного плану проведення 
ППН-2010 

вересень-
жовтень 

Головне управління 
статистики у  
Харківській області; 
відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 

15. Проведення інформаційно-
роз'яснювальної роботи з питань 
ППН-2010 

вересень-
грудень 

Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою; 
Головне управління 
статистики у  
Харківській області; 
відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

16. Розроблення інструкції щодо 
підготовки матеріалів ППН-2010 до 
автоматизованого оброблення 

вересень-
грудень 

Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою; 
ГМУС у м. Києві 

17. Розроблення проекту Концепції 
технології оброблення даних 
Всеукраїнського перепису 
населення 2012 року 

вересень-
грудень 

ГМУС у м. Києві; 
департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

18. Підготовка вказівок щодо підбору 
та навчання тимчасового 
переписного персоналу, який буде 
залучений до проведення        
ППН-2010 

жовтень Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

19. Підготовка програми розроблення 
матеріалів ППН-2010 

жовтень-
листопад 

Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою, 
ГМУС у м. Києві 

20. Проведення навчання фахівців 
головних управлінь статистики в 
Автономній Республіці Крим, 
областях, м. Києві, управління 
статистики у м. Севастополі та 
відділу статистики у 
Дергачівському районі Харківської 
області щодо порядку проведення 
ППН-2010 і заповнення переписної 
документації 

листопад Департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою 

21. Виготовлення переписного 
інструментарію та доставка до 
Головного управління статистики у 
Харківській області 

жовтень-
листопад 

Адміністративно- 
господарський 
департамент 

22. Підбір приміщень для переписних 
відділів та інструкторських 
дільниць 

ДО  
1 листопада 

Головне управління 
статистики у  
Харківській області; 
відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

23. Підбір та затвердження 
тимчасового переписного 
персоналу: 
 
 
 
 
- завідувачів та помічників 
завідувачів переписних відділів 
 
 
- інструкторів-контролерів 
 
- обліковців 

 
 
 
 
 
 
 

до 
1 листопада 

 
 

до 10 
листопада 
до 22 

листопада 

Головне управління 
статистики у  
Харківській області; 
відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 

24. Проведення інструктажів із 
вивчення програми ППН-2010, 
інструкції щодо проведення     
ППН-2010 і заповнення переписної 
документації та перевірка знань: 
 
- завідувачів та помічників 
завідувачів переписних відділів 
 
- інструкторів-контролерів 
 
 
- обліковців 

 
 
 
 
 
 

1-4 
листопада 

 
10-14 

листопада 
 

22-26 
листопада 

Головне управління 
статистики у 
Харківській області; 
відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 

25. Забезпечення переписним 
інструментарієм: 
 
- завідувачів та помічників 
завідувачів переписних відділів 
 
 
- інструкторів-контролерів 
 
 
- обліковців 

 
 

 
до 

4 листопада 
 

 
до 14 

листопада 
 

до 27 
листопада 

 
 
 
Начальник відділу 
статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 
 
Завідувачі переписних 
відділів 
 
Інструктори-контролери



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

26. Проведення попереднього обходу 
житлових приміщень переписних 
дільниць, передпереписної 
перевірки та уточнення 
квартальних списків будинків у 
міських поселеннях, списків 
сільських населених пунктів, 
картографічного матеріалу та 
організаційного плану проведення 
ППН-2010 

27-30 
листопада 

Начальник відділу 
статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області; 
всі працівники, які 
тимчасово залучаються 
до проведення ППН-
2010 

27. Проведення опитування населення і 
заповнення переписної   
документації 

1-14 грудня Всі працівники, які 
тимчасово залучаються 
до проведення        
ППН-2010 

28. Проведення контрольних заходів 15-20 
грудня 

Всі працівники, які 
тимчасово залучаються 
до проведення        
ППН-2010 

29. Приймання переписної 
документації: 
 
- від обліковців 
 
 
- від інструкторів-контролерів 
 
 
- від завідувачів переписних 
відділів та їх помічників 

 
 
 

21-23 
грудня 

 
24-25  
грудня 

 
4-14 січня 
2011 року 

 
 
 
Інструктори-контролери 
 
 
Завідувачі переписних 
відділів та їх помічники 
 
Начальник відділу 
статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 

30. Створення ПС для району 
пробного перепису 

листопад-
грудень 

НДІ геодезії та 
картографії;  
департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою; 
ГМУС у м. Києві 



№ 
п/п 

Найменування робіт 
Термін 

виконання 
Виконавці 

31. Придбання програмно-технічних 
засобів для оброблення матеріалів 
пробного перепису (сканер, сервер, 
ЗПК та відповідне системне ПЗ) 

грудень департамент статистики 
населення та 
адміністративно-
територіального устрою; 
ГМУС у м. Києві; 

32. Доставка заповненої переписної 
документації до Головного 
управління статистики у 
Харківській області 

січень  
2011 року 

Відділ статистики в 
Дергачівському районі 
Харківської області 

 
 


