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Завдання презентації

1. Нормативно-правовая база

2. Управління статистикою відходів

3. Поточні заходи  

4. Плани та перспективи



1. Закон України «Про офіційну статистику»

від 16 серпня 2022 року № 2524-ІХ (набрав чинності з 1 січня 2023 року)

офіційна статистика -

централізована система збирання, 

збереження, оброблення, аналізу, 

захисту та поширення офіційної

державної статистичної інформації

виробники офіційної статистики - органи

державної статистики та інші державні

органи, уповноважені законом здійснювати

виробництво і поширення офіційної

державної статистичної інформації відповідно

до основних принципів офіційної статистики,

визначених статтею 4 цього Закону, які

складають національну статистичну системуофіційна державна статистична

інформація - задокументована

кількісна та якісна, агрегована та

репрезентативна інформація,

отримана за результатамив

проведених органами державної

статистики та іншими виробниками

офіційної статистики державних

статистичних спостережень або

сформована на основі

адміністративних даних

Звітно-статистична

документація надається

респондентам виключно в

електронній формі.

Статистична звітність подається

респондентами виключно в

електронній формі



1. Стаття 8 «Джерела офіційної державної статистичної 

інформації» Закону України «Про офіційну статистику»

3. У разі якщо розпорядник 

адміністративних даних, дані якого 

використовуються для виробництва 

офіційної державної статистичної 

інформації, передбачає зміну складу 

адміністративних даних, він не пізніше 

ніж за два місяці повідомляє про це 

виробника офіційної статистики, що 

використовує відповідні 

адміністративні дані.

2. Розпорядники адміністративних даних не 

можуть відмовити у наданні узагальнених та 

індивідуальних даних, у тому числі

пов’язаних з ними метаданих, посилаючись на 

положення про конфіденційність, крім

випадків, якщо законом прямо заборонено 

надання і використання даних у статистичних

цілях.

1. Розпорядники адміністративних

даних безоплатно надають на запит 

центрального органу виконавчої влади

з питань статистики або іншого

виробника офіційної статистики 

узагальнені та індивідуальні дані, у 

тому числі пов’язані з ними метадані.

4. Для забезпечення автоматизованої 

обробки адміністративних даних, 

отриманих від розпорядників 

адміністративних даних, Держстат може 

створювати статистичні інформаційні 

системи отримання, накопичення, 

оброблення та візуалізації адміністративних 

даних з метою підтримки прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень 

державними органами та органами 

місцевого самоврядування.



1. Закон України «Про управління відходами» 

від 20 червня 2022 року (набуває чинності з 9 липня 2023 року) 

Стаття 46. Інформаційна система управління відходами

1. З метою забезпечення належного обліку, звітності, узагальнення та аналізу інформації

у сфері управління відходами центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері управління відходами, створює та адмініструє інформаційну систему

управління відходами, яка ведеться у вигляді електронної бази даних.
……

5. Доступ до інформації, що міститься в інформаційній системі управління відходами,

здійснюється через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері управління відходами, відповідно до законодавства.

Стаття 47. Облік відходів

1. Обліку підлягають усі відходи, утворені, зібрані, перевезені та оброблені на території 

України.

……

6. Порядок державного обліку відходів, порядок подання звітності затверджуються

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у

сфері охорони навколишнього природного середовища. (завдання-затвердити до 10 липня

2023 року)



1. Збірник статистичних вимог ЄС (2022)

Плани Держстату: запровадження або удосконалення показників

(за кожним нормативним документом ЄС із цього збірника)



2. Структура управління статистикою відходів 

Для забезпечення держави та суспільства офіційною державною статистикою відходів

Держстат спільно з іншими виробниками офіційної статистики щороку розробляє

план державних статистичних спостережень, який затверджується Кабінетом

Міністрів України

Об’єкт і

одиницю

спостереження

Джерела та методи

отримання

інформації

спостереження

Дані, що 

виробляються; 

показники, що 

поширюються 

Опис 

формування 

сукупності 

спостереження

Методологічні положення з організації державного статистичного

спостереження щодо утворення та поводження з відходами
(затверджені наказом Держстату від 26 січня 2023 року № 27) 

https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2023/27/27.pdf

визначають:

Методи обробки

й аналізу даних

спостереження

Порядок поширення 

результатів 

спостереження

https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2023/27/27.pdf


2. Форма № 1-відходи (річна) 

"Звіт про утворення та поводження з відходами"

Термін подання: не пізніше

28 лютого 
Подають: юридичні особи

https://ukrstat.gov.ua/albom/albom_2023/3_1.htm

Для заповнення форми № 1-відходи (річна), крім переліків використовуються:              

1) Державний класифікатор відходів (КВд)

2) Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010)

3) Кодифікатор адміністративно територіальних одиниць та територій

територіальних громад (КАТОТТГ)

https://ukrstat.gov.ua/klasf/zm_kls.htm

Роз’яснення щодо

заповнення показників

форми № 1-відходи (річна)

Перелік категорій

відходів за

матеріалом

Перелік операцій з

утилізації та

видалення відходів

Бланк форми

№ 1-відходи

(річна)

https://ukrstat.gov.ua/albom/albom_2023/3_1.htm
https://ukrstat.gov.ua/klasf/zm_kls.htm


2. Схема подання електронного звіту 

за формою № 1-відходи (річна)



2. Первинні дані форми № 1-відходи (річна)

Наказ Держстату від 28 грудня 2022 року № 416,       

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2023 року

за № 62/39118

«Про затвердження Переліку первинних даних, отриманих органами

державної статистики від респондентів під час проведення державних

статистичних спостережень щодо стану навколишнього природного

середовища, на які не розповсюджується заборона щодо їх поширення»

Усі первинні дані форми № 1-відходи (річна) є

не конфіденційними  

https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/416/416.pdf

На виконання статті 30 «Офіційна державна статистична

інформація, на яку не розповсюджується заборона щодо її

поширення органами державної статистики»  Закону України «Про 

офіційну статистику»

https://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2022/416/416.pdf


3. Національні заходи з удосконалення статистики відходів 2023 року 

1) Зміна редакції показників статистичного спостереження щодо відходів, у

тому числі редакції первинних даних форми № 1-відходи (річна)

2) Внесення змін до переліків, що використовуються для збору даних за

формою № 1-відходи (річна) (зокрема, серед іншого, до категорії операцій

R5)

3) Піготовка та затвердження відповідних змін до Методологічних

положень з організації державного статистичного спостереження щодо

утворення та поводження з відходами, затверджених наказом Держстату від

26 січня 2023 року № 27

1. Приведення термінології державного статистичного спостереження щодо

відходів у відповідність із Законом України «Про управління відходами»:

2. Удосконалення переліку показників статистичного спостереження щодо відходів 

у відповідності з Регламентом Комісії (ЄС) № 2150/2002 Європейського

Парламенту та Ради від 25 листопада 2002 року зі статистики відходів (зі змінами) 

та Регламентом Комісії (ЄС) № 782/2005 від 24 травня 2005 року [24] що

встановлює формату передачі результатів статистики відходів для країн ЄС:

1) Впровадження виробництва показника «Утворення відходів без

урахування основних мінеральних відходів»



Форма № 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами»

(для збору даних за 2022, 2023 рік)

: 

А Найменування відходів

Б

Код виду відходів за ДК 005–
96 на рівні 11 знаків 
XXXX.X.X.XX

В
Код категорії відходів за 
матеріалом

Г Клас небезпеки відходів

А Найменування відходів

Б

Код виду відходів за 
Національним переліком 
відходів 

було

буде

Форма № 1-відходи (річна) «Звіт про відходи» 

(для збору даних за 2024 рік)

4. Проєктування змін для виробництва 

національної  статистики відходів



4. Плани з удосконалення статистики відходів 

на 2024-2025 роки 

1. Удосконалення методології збору, обробки даних, складання показників у сфері

відходів для формування національної статистики відходів, гармонізованої зі

стандартами ЄС щодо статистики відходів.

2. Розробка та затвердження національної статистичної класифікації відходів

гармонізованої з Європейською статистичною класифікацією (EWC-Stat), порядку

(таблиці) її відповідності Національному переліку відходів.

3. Вивчення досвіду країн ЄС щодо виробництва та поширення статистики відходів з

метою подальшого запровадження в Україні.

Перспективи національної статистики відходів 

залежать від результатів виконання положень, визначених 

Законом України «Про управління відходами», 

з урахуванням відповідності Закону України «Про 

офіційну статистику»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


