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# режим роботи 

ДАЙДЖЕСТ 
РЕСПОНДЕНТАМ 

# інструменти комунікації 

Сторінка «Головне           
управління статисти-
ки  у Миколаївській               

області» 

www.mk.ukrstat.gov.ua 
gus@mk.ukrstat.gov.ua 

Канал «Головне           
управління  статистики 
у Миколаївській обл.» 

(067) 517 52 36 
(067) 952 65 56 

   у телефонному режимі (+380679526556); 
 електронною поштою 

(edvikno@mk.ukrstat.gov.ua);  
 у чаті сервісу електронного звітування              

«Кабінет респондента»  
    (https://statzvit.ukrstat.gov.ua/). 

Дні тижня Часи роботи 

понеділок - четвер  з 8-00 до 17-00 

п'ятниця з 8-00 до 15-45 

субота - неділя  вихідні дні 

 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. 

Для залучення до спільноти  
використовуйте посилання:  
https://cutt.ly/0EQNR8J  

До зустрічі у спільноті!  

Чекаємо на Вас!  

Приєднуйтеся до  

ВАЙБЕР-СПІЛЬНОТИ 

«МИКОЛАЇВСТАТ РЕСПОНДЕНТАМ»! 

ІНФОРМАЦІЙНУ ТА КОНСУЛЬТАТИВНУ ДОПОМОГУ       
з питань подання звітності можна отримати: 

Головне управління статистики  
у Миколаївській області 
працює в дистанційному режимі та  
продовжує здійснювати свої функції 

# у допомогу респонденту 

# реліз 
    У ЛИСТОПАДІ планується до випуску 

  «СТАТИСТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК    
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» за 2021 рік 

    Видання буде вміщати наявні 
дані про соціально-економічне 
становище області у 2021 році  
у порівнянні з попередніми 
роками. Висвітлено показники 
матеріального виробництва та 
соціальної сфери, населення, 
найважливіші статистичні 
показники України та її регіонів.  

З відеопрезентацією           
можна  ознайомитись                      
на нашому YouTube-каналі. 



# графік звітності 

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

24-сг (місячна) «Звіт про виробництво продукції 
тваринництва та кількість сільськогосподарських 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» 

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

51-пас (два рази на рік) «Обстеження фізичної особи
-підприємця, що здійснює пасажирські перевезення 
на  маршруті»  

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

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

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

# до відома 
  Відповідно до Закону України «Про 

захист інтересів суб’єктів подання 
звітності та інших документів у період дії 
воєнного стану або війни» статистична                          
та фінансова звітність в документальній     
та (або) електронній формі подається до 
органів державної статистики протягом 
трьох місяців після припинення                      
чи скасування воєнного стану або війни        
за весь період неподання звітності. 

# важливо 

# корисні сервіси 
  Для отримання актуальної інформації   

щодо форм державної статистичної 
звітності, за якими респондент залучений  
до звітування, пропонуємо до використання: 
 

  сервіс «Пошук за кодом ЄДРПОУ», 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». 

  Відповідно до Закону України  
"Про офіційну статистику" (від 16.08.2022 
№ 2524-IX),  з 1 січня 2023р. подання 
респондентами статистичної та фінансової 
звітності передбачено ВИКЛЮЧНО В 
ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.  
 
З огляду на це, рекомендуємо до кінця   
поточного року вжити усіх  заходів для    
забезпечення звітування до органів             
державної статистики в електронному      
вигляді. 

  Для подання статистичної звітності в  
електронному вигляді радимо  
використовувати безкоштовне програмне  
забезпечення «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА», 
доступ до якого відкрито за посиланням:  
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. 
 
Сервіс підтримує електронний цифровий  пі-
дпис одного з 25 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.  

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

