
# корисна інформація 

ДАЙДЖЕСТ 
РЕСПОНДЕНТАМ 

#8 

серпень 2021 

# графік звітності 
Індекс та назва форми 

Телефон 
для         

довідок 

2 серпня 
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 

4 серпня 

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

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

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 

5 серпня 

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

50 08 32 

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

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 

6 серпня 

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

50 08 25 

продовження 

Індекс та назва форми 
Телефон 

для        
довідок 

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

3-борг (місячна) «Звіт про  
заборгованість з оплати праці» 50 08 38 

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

50 08 27 

12 серпня 

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

50 08 25 

16 серпня 

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

50 08 25  

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

50 08 38 

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

50 08 41 

 
  В безкоштовному месенджері 

«Тelegram» успішно функціонує Чат-бот 
«Пошук за ЄДРПОУ» і дозволяє отримати 
інформацію щодо форм статистичної 
звітності, за якими респондент залучений  
до звітування.  



РОЗПОРЯДОК РОБОТИ «ЄДИНОГО ВІКНА»  

# актуальне 
ЗАПРОШУЄМО  ДО  ЕЛЕКТРОННОГО             

ЗВІТУВАННЯ У «КАБІНЕТІ РЕСПОНДЕНТА»! 

  Безкоштовне програмне забезпечення 
дозволяє звітувати за формами 
державної статистичної звітності в 
електронному вигляді.  

Доступ відкрито за посиланням:  

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. 

Сервіс підтримує електронний 
цифровий підпис одного з 23 
кваліфікованих надавачів електронних 
довірчих послуг, перелік яких наведено 
на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) 
у розділі «Для респондентів / 
Електронна звітність». 

Інструкція користувача розміщена 
безпосередньо у програмному 
забезпеченні.  

Звітування в електронному вигляді має 
ряд переваг, зокрема:  

 оперативність та гарантія 
доставки,  

 економія часу,  

 контроль наявності помилок       
при заповненні,  

 захист звітів тощо.  

На 01.08.2021 у ПЗ «Кабінет 
респондента» зареєстровано          
4048 респондентів області, 
якими подано майже 23 тис. 
статистичних звітів. 

# реліз # режим роботи 

  Вебсайт Головного управління статистики 
www.mk.ukrstat.gov.ua пропонує Вашій увазі 
корисну інформацію з питань: 
– консультативної допомоги по складанню 
статзвітності у форматі відео-презентацій; 
– проведення нарад; 
– термінів подання звітності у 2021р. 
(оновлюється щомісячно); 
– актуальних оголошень тощо. 

ПРО ВИПУСК КОМПЛЕКСНОГО СТАТИСТИЧНОГО 
ЗБІРНИКА «МИКОЛАЇВЩИНА У ЦИФРАХ                         
У 2020 році» 
    

  В умовах дії протиепідемічних заходів з ме-
тою запобігання поширення COVID-19 прий-
мання державної статистичної звітності  
здійснюється переважно в електронному  
вигляді. 
Інформаційну та консультативну допомогу з 
питань подання звітності можна отримати 
дистанційно: 

у телефонному режимі 
(0512)375151; +38(099)4110185; 
+38(067)5175236; 
електронною поштою 
gus@mk.ukrstat.gov.ua; 
у чаті сервісу електронного звітування 
«Кабінет респондента» 
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. 

Бережіть себе та оточуючих! 

Дні тижня Часи роботи 
Обідня  

перерва 
понеділок -  
четвер  
та 28 серпня 

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 

субота–неділя, 
23, 24 серпня вихідні дні  

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:  

Видання представлено у             
вигляді інфографіки та         
пропонує наочну              
статистичну оцінку           
соціально-економічних  
процесів у регіоні у 2020р.  
порівняно з попередніми 
роками.  
З відеопрезентацією           
можна ознайомитись на 
сайті. 

# анонс 
СЕРПЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2021 
  Пропонуємо отримати індивідуальну 

консультаційну допомогу за формою  
№ 1-ціни (пром) «Звіт про ціни виробників 
промислової продукції» із керівником ДСС 
Істратенко Катериною Володимирівною 
(K.Isratenko@ukrstat.gov.ua).  
За результатами узагальнення питань, 
отриманих під час консультацій 15.09.2021, 
буде проведена онлайнпрезентація 
«Статистика цін виробників. Від теорії до 
практики», на якій ви ознайомитесь з 
основними етапами та особливостями 
проведення ДСС.  

http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/menu.htm

