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ВІДКРИТІ ДАНІ І МІСЦЕВА СТАТИСТИКА: ПОГЛЯД ЗНИЗУ 

 27 липня 2022 року з ініціативи керівництва Львівської 

обласної військової (державної) адміністрації в приміщенні 
адміністрації відбувся круглий стіл «Відкриті дані та місцева 
статистика». Зустріч проходила у змішаному форматі (он/оф-лайн). 
До роботи були залучені представники різних інституцій - як 

державних органів влади та місцевого самоврядування, так і 
недержавних (громадських та ін.) організацій. Порядок денний включав презентацію 
проєкту «Портал місцевої статистики і відкритих даних громад Львівщини» (Юрій 
Іващенко); представлення досвіду Дрогобицької міської ради у впровадженні індикаторів 

для управління на основі даних (Володимир Кондзьолка); ознайомлення з досвідом роботи 
Львівської міської ради під назвою «Панель міста» (Олена Гунько).  

  
 Розпочав зустріч заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації (CDTO) Олександр Кулепін. Наголосивши на гострій потребі 
прискорення в Україні робіт зі створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу 

статистичних та адміністративних показників територіальних громад, він  вказав, що 
Львівщина має добрі передумови для формування та реалізації державної та регіональної  
політики у сфері запровадження цифрових технологій. Робота повинна активізуватися на 
рівні територіальних громад (в області - 73 об’єднані територіальні громади). У кожній з них 

повинні вирішуватися проблеми інформатизації та цифровізації суспільного життя, 
розвитку цифрової місцевої економіки, запровадження електронних послуг (сервісів), 
захисту цифрових прав громадян, безпеки персональних даних, розвитку електронних 
інформаційних ресурсів зв’язку тощо. У продовження теми Юрій Іващенко виголосив 
доповідь «Етапи впровадження порталу місцевої статистики та відкритих даних громад 
Львівщини», у якій не тільки визначив інституційні рамки реалізації реформ1, але й розказав 

 
1 Йдеться про Закон України «Засади регіональної політики», до визначено основні засади моніторингу та 
оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, про Стратегію регіонального розвитку 
2021-2027, у якій наголошено на потребі створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення, системи 

проведення статспостережень та збору інформації, системи багаторівневого моніторингу ЦСР, про Рішення 
Ради нацбезпеки та оборони України «Про заходи державної політики на підтримку децентралізації влади», 

  



про дорожню карту майбутньої діяльності (опрацювання запитів щодо переліку показників, 
необхідних для прийняття управлінських рішень, визначення переліку наборів даних та їх 
розпорядників та відповідальних осіб, робота щодо оприлюднення даних в ТГ, ОДА, ЦОВВ, 

запуск локальної платформи відкритих даних Львівської області, запуск порталу візуалізації 
та презентація порталу місцевої статистики та відкритих даних громад Львівщини). Спікер 
розказав про результати аналізу анкетного опитування, проведеного ГУС у Львівській 
області на тему «Визначення потреб територіальних громад Львівщини у соціально-

економічних показниках», про дослідження Мінрегіону з обґрунтуванням 102 показників, 
затребуваних ТГ, про розподіл показників між їх розпорядниками (ЛОДЛА, ЦОВВ,ГУС та 
ОТГ), про запуск порталу візуалізації згідно технічного завдання та його тестування і т.ін. 
 З великим інтересом були сприйняті доповіді Володимира Кондзьолки, який детально 

зупинився на різних рівнях та проблемах організації обліку та статистики актуальних для 
ОТГ показників, і які були б орієнтовані на європейські практики, а також Олени Гунько, яка 
на прикладі міста Львова розказала про велике значення для аналітичної роботи Порталу 
відкритих даних Львова, про статистику населення, про панель міста тощо. 

  

  
Не менш плідною була дискусія з питань запуску Порталу місцевої статистики і відкритих 
даних громад Львівщини. Президент ГО Агенція Європейських Інновацій Іван Кульчицький 

особливо наголосив на потребі таких зустрічей і обміні думками. 

 
яким Міністерству розвитку громад та територій та ДСС визначено завдання створення інформаційно-

аналітичної системи моніторингу статистичних та адміністративних показників територіальних громад 
(починаючи з 01.01.2022р.), про «Національну економічну Стратегію до 2030 року», де конкретизовано цілі у 
кількох зрізах (Напрям 16. Регіональний розвиток Стратегічна ціль 2 . «Підвищення інституційної 

спроможності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та агенцій регіонального 
розвитку для ефективного забезпечення розвитку регіонів та територіальних громад» 



  

  

  
Професор кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана 

Франка Ольга Гринькевич зупинилася на методологічних та інституційних аспектах 
організації обліку показників місцевої статистики, професор кафедри теоретичної та 

прикладної економіки НУ «Львівська політехніка» вказала на потребу використання 
існуючого досвіду на Львівщині в плані організації таких досліджень, а також висновків та 
рекомендацій польських колег, котрі були надані українській стороні у попередні роки після 
реформи національної системи обліку та статистики Польщі. Начальник Управління з питань 

цифрового розвитку Столярчук Максим Леонідович  закликав усіх присутніх до активної 
співпраці у проведенні подібних досліджень. На завершення зустрічі Олександр Кулепін 
сказав, що такі зустрічі – це ключ до порозуміння й допомоги ОТГ, до вироблення планів та 
стратегій на майбутнє. Це інструмент прийняття ефективних управлінських рішень, за якими 

добробут людей буде оцінюватися у позитивних оцінках. 

 


