
# графік звітності 

Індекс та назва форми 
Телефон 

для         
довідок 

2 грудня 
24-сг (місячна) «Звіт про  
виробництво продукції  
тваринництва та кількість  
сільськогосподарських тварин» 

50 08 32 

37-сг (місячна) «Звіт про збирання 
врожаю сільськогосподарських  
культур»  

50 08 32 

6 грудня 

1-торг (місячна) «Звіт про  
товарооборот торгової мережі» 50 08 37 

1-опт (місячна) «Звіт про обсяг  
оптового товарообороту» 50 08 37 

1-виноград (річна) «Звіт про  
перероблення винограду на  
виноматеріали» 

50 08 32 

21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію 
продукції сільського господарства» 50 08 32 

1-зерно (місячна) «Звіт про  
надходження культур зернових  
і зернобобових та олійних на  
перероблення та зберігання» 

50 08 32 

4-мтп (місячна) «Звіт про  
використання та запаси палива» 50 08 37 

1-торг (нафтопродукти) (місячна) 
«Про продаж світлих  
нафтопродуктів і газу» 

50 08 37 

1-П (місячна) «Звіт про виробництво 
промислової продукції за видами» 50 08 25 

2-етр (місячна) «Звіт про роботу  
міського електротранспорту» 50 08 25 

51-авто (місячна) «Звіт про  
перевезення вантажів та пасажирів 
автомобільним транспортом» 

50 08 25 

51-вод (місячна) «Звіт про роботу 
підприємства водного транспорту» 50 08 25 

51-ца (місячна) «Звіт про основні 
показники роботи авіаційного  
підприємства» 

50 08 25 

продовження 

Індекс та назва форми 
Телефон 

для        
довідок 

7 грудня 

1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» 50 08 38 

3-борг (місячна) «Звіт про  
заборгованість з оплати праці» 

50 08 38 

10 грудня 
2К-П (місячна) «Обстеження  
ділової активності промислового  
підприємства» 

50 08 27 

13 грудня 

1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні 
показники короткострокової  
статистики промисловості» 

50 08 25 

15 грудня 

1-кб (місячна) «Звіт про виконання 
будівельних робіт» 

50 08 25  

22 грудня 

1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про 
ціни виробників промислової  
продукції» 

50 08 41 

28 грудня 

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) 
«Звіт про оплату населенням  
житлово-комунальних послуг» 

50 08 38 

У ІІІ кварталі п.р. майже 98% 
загальної кількості статистичних 
звітів надано респондентами в 
електронному вигляді.  
У «КАБІНЕТІ РЕСПОНДЕНТА» 

зареєстровано близько 4,2 тис. 
підприємств, установ та 
організацій області. 

           
                          Більше інформації : 

# інфо 

грудень 2021 

#12 

ДАЙДЖЕСТ 
РЕСПОНДЕНТАМ 



# реліз 

Дні тижня Часи роботи 
Обідня  

перерва 

понеділок -  
четвер  з 8-00 до 17-00 з 12-00 до 12-45 

п'ятниця з 8-00 до 15-45 з 12-00 до 12-45 

24, 31 грудня з 8-00 до 14-45 з 12-00 до 12-45 

субота - неділя;  
27 грудня вихідні дні  

# режим роботи 
  УВАГА!  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ У «ЧЕРВОНІЙ» ЗОНІ 
КАРАНТИНУ!  

Приймання державної статистичної звітності                
та кореспонденції здійснюється                                             

в електронному вигляді: 
звітності – через «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА»                 

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ 
або інше комерційне програмне забезпечення; 

запитів – на e-mail gus@mk.ukrstat.gov.ua, 
факс (0512) 50 08 48, 

 Viber +38 (067) 517 52 36. 

Довідки за телефонами: 
(0512) 37 51 51, +38 (099) 411 01 85,  

+38 (067) 517 52 36 
Дякуємо за співпрацю! 

Бережіть себе та оточуючих! 

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ «ЄДИНОГО ВІКНА»  
у грудні 

Більше корисної інформації   на 
www.mk.ukrstat.gov.ua 

 у розділі «Респондентам» 
 

(0512) 50 08 23 

© Головне управління статистики у Миколаївській області, 2021 

ШУКАЙТЕ ГОЛОВНЕ  
УПРАВЛІННЯ  
СТАТИСТИКИ  
У МЕРЕЖАХ:  

 

  Запрошуємо до участі  у ZOOM-НАРАДАХ: 
 

 15 грудня 2021р. о 10-00 «Організаційні та 
методологічні особливості складання 
державного статспостереження за формою 
№ 6-сільрада (річна) «Звіт про об’єкти 
погосподарського обліку» на 1 січня 2022р. 

  
 

 21 грудня 2021р. о 10-00 «Організаційні та 
методологічні особливості складання 
державного статспостереження за формою 
№ 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові 
збори сільськогосподарських культур, 
плодів, ягід і винограду» у 2021р.  

 
У зв’язку з обмеженою кількістю підключень 
до Zoom-нарад просимо до 10 грудня п.р. 
підтвердити свою участь та надати контактні 
дані учасника (ім'я та прізвище, назва та код 
ЄДРПОУ підприємства, електронна пошта). 
 
Ідентифікатор конференції та код доступу 
будуть відправлені заздалегідь на вказаний         
e-mail. Довідки за тел. (0512) 50 08 32. 

# актуально 

«СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК МИКОЛАЇВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ» за 2020 рік          

     

Найбільш інформативне 
комплексне видання  
надає можливість 
здійснити поглиблений 
аналіз соціального і 
економічного становища 
області у 2020 році 
порівняно з попередніми 

Щорічник розрахований на широке коло читачів 
і буде корисним для представників державних 
органів, підприємців, викладачів, студентів 
тощо. 

# корисні сервіси 

 
  Для мінімізації ризику виникнення проблем 

зі звітуванням в електронному вигляді, 
зокрема у період річної кампанії, 
рекомендуємо, за необхідності, 
актуалізувати електронні підписи та 
договори з кваліфікованими надавачами 
електронних довірчих послуг 
(акредитованих центрів сертифікації ключів 
– АЦСК). 

 

  Для отримання актуальної інформації щодо 
форм державної статистичної звітності, за 
якими респондент залучений до звітування, 
пропонуємо до використання: 

 сервіс «Пошук за кодом ЄДРПОУ», 
розміщений на сайті Головного  
управління статистики у Миколаївській 
області (www.mk.ukrstat.gov.ua); 

 чат-бот «Пошук за ЄДРПОУ», який 
працює у безкоштовному месенджері 
«Тelegram»; 

 календар подання звітності в особистому 
профілі «Кабінету респондента». 

  
 

Запрошуємо до участі у ВАЙБЕР-СПІЛЬНОТІ 
«МИКОЛАЇВСТАТ РЕСПОНДЕНТАМ»! 
У спільноті здійснюється оперативна 
комунікація з учасниками, надаються 
відповіді на запитання, що стосуються 
методології та порядку проведення 
державних статистичних спостережень, 
здійснюється своєчасне інформування щодо 
проведення комунікаційних заходів, змін у 
порядку та термінах подання звітності тощо. 
Приєднуйтесь:  
https://cutt.ly/0EQNR8J  

До зустрічі у спільноті!  
Чекаємо на Вас!  


