
Роз’яснення щодо окремих питань 

діяльності органів державної статистики 

Вінницької області у 2019р. 
 

 Головне управління статистики у Вінницькій області (далі – Головне 

управління статистики) в порядку інформування надає роз’яснення з окремих 

питань діяльності органів державної статистики Вінницької області у 2019 році. 
 

1. Планування роботи територіальних органів державної статистики 

 Обсяги та терміни розробки і оприлюднення статистичної інформації 

органами державної статистики регламентуються Планом державних 

статистичних спостережень на 2019р. (далі – План), який узгоджується 

Держстатом з усіма міністерствами та відомствами, зацікавленими в отриманні 

статистичної інформації, і затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів 

України. 

Відповідно до Плану, після закінчення розробки і затвердження даних по 

опрацьованих формах статистичної звітності на державному рівні, Головним 

управлінням статистики готуються статистичні продукти у вигляді експрес–

випусків та статистичної інформації, які розміщуються на офіційному веб-сайті 

Головного управління статистики. 

 Планові статистичні продукти надаються на безоплатній основі місцевим 

органам виконавчої влади та місцевого самоврядування області та міста, в тому 

числі і районного рівня, в оперативній формі, не пізніше тижневого терміну 

після закінчення розробки і затвердження даних по опрацьованих формах 

статистичної звітності на державному рівні. 

Крім цього, Головним управлінням статистики та його районними 

відокремленими підрозділами, на замовлення користувачів, виконуються 

додаткові, позапланові статистичні спостереження на договірній, платній 

основі відповідно до ст.24 Закону України «Про державну статистику». На 

районному рівні такі роботи проводяться в рахунок коштів, закладених в 

місцевих бюджетах на проведення додаткових статистичних спостережень. 

 

2. Формування кола звітуючих одиниць 

 У відповідності до Положення про Реєстр статистичних одиниць та 

формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за 

діяльністю підприємств, затвердженого наказом Держкомстату від 21.12.2009 

№ 481, перелік підприємств, які зобов’язані надавати дані для проведення 

державних статистичних спостережень формується виключно Державною 

службою статистики України, відповідно до мети та цілей державних 

статистичних спостережень та за окремими визначеними критеріями. 

Територіальним органам державної статистики вносити будь-які зміни до 

сукупностей, визначених Державною службою статистики України заборонено. 

Протягом року зміни до сукупності звітуючих одиниць можуть бути внесені 

лише в окремих випадках, з дозволу Держстату, за умови діяльності 

новостворених підприємств, які мають значний вплив на ті чи інші показники 

соціально-економічного розвитку регіону, або вилучення ліквідованих 

підприємств, зміни місця реєстрації. 
 



  

3. Про надання первинної статистичної інформації, отриманої  від 

суб’єктів статистичних спостережень 

Стосовно надання статистичної інформації в розрізі суб’єктів 

господарювання, інформуємо Вас про те, що згідно ст.21 Закону України «Про 

державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики 

від респондентів  під час проведення статистичних спостережень, а також 

адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної 

статистики від органів, що займаються діяльністю, пов’язаною із збиранням та 

використанням адміністративних даних є конфіденційною  інформацією, яка 

охороняється Законом  і поширення якої забороняється. При цьому, згідно ст.22 

вищевказаного Закону  статистична інформація, яка дозволяє прямо чи 

опосередкововано встановити конкретного респондента або визначити 

первинні данні щодо нього, може бути поширена за згодою цього респондента і 

відповідно до погоджених з них умов, або якщо вона отримана із 

загальнодоступних джерел. 

Заборона стосовно поширення статистичної інформації не 

розповсюджується:  

– знеособлену статистичну інформацію у незведеному вигляді, яка не 

дозволяє визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного 

респондента; 

– інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів, видів діяльності, 

загальних сум заборгованості із виплати (нарахування) заробітної плати 

підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством; 

– первинні дані, отримані органами державної статистики від 

респондентів під час проведення державних статистичних спостережень щодо  

стану навколишнього природного середовища, зокрема землі, води, 

атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, чинників, які впливають 

або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та 

здоров'я людей, за винятком обмежень, встановлених законодавством.   

Разом з цим повідомляємо, що згідно ст.22 Закону первинні статистичні 

дані щодо респондента можуть бути поширені за згодою цього респондента і 

відповідно до погоджених з ним умов. 

Таким чином, при необхідності отримання статистичної інформації з 

будь-якої галузі статистики, в розрізі звітуючих підприємств, Вам необхідно 

ініціювати надання згоди цих підприємств на оприлюднення статистичної 

інформації органами державної статистики. 

 

4. Методологічні особливості розрахунків, термінів та розрізів надання 

інформації з окремих галузей статистики 

 

4.1. Структурне обстеження підприємства 

       Метою збору даних державного статистичного спостереження є отримання 

статистичної інформації про економічний стан і господарську діяльність 

суб’єктів господарювання (крім банківських установ, страхових компаній і 

недержавних пенсійних фондів), яке використовується: 

 



  

1)  для аналізу структури економіки країни (регіону), відстеження 

тенденцій розвитку суб’єктів господарювання та динаміки основних 

показників їх діяльності: кількості підприємств, кількості працівників, 

обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), крім того, на 

державному рівні, показників   витрат на виробництво продукції 

(товарів, послуг), обсягу виробленої продукції (товарів, послуг), доданої 

вартості за витратами виробництва тощо; 

2)  забезпечення інформаційних потреб СНР, галузевих статистик і РСО  

(у тому числі для актуалізації (визначення) основного виду економічної 

діяльності підприємств та місцевих одиниць, актуалізації ознаки 

економічної активності підприємств, переліку місцевих одиниць тощо). 

3)  забезпечення інформаційних потреб національних користувачів і 

міжнародних організацій. 

Державне статистичне спостереження використовує два підходи для збору 

даних: первинний збір даних від респондентів стосовно підприємств та 

використання адміністративних даних щодо фізичних осіб-підприємців. 

У частині збору даних безпосередньо від респондентів державне 

статистичне спостереження проводиться за ф.№1-підприємництво(річна) та 

ф.№2-підприємництво(річна) «Структурне обстеження підприємства». 

У частині адміністративних даних щодо фізичних осіб-підприємців 

відомості щорічно отримуються Держстатом від ДФС у вигляді первинних 

знеособлених даних, відповідно до Угоди про інформаційне співробітництво 

між Державною фіскальною службою України та Державною службою 

статистики України від 01.02.2016р.  

Формування сукупності звітних одиниць для проведення структурного 

обстеження здійснюється Держстатом  щорічно  на підставі підготовленого 

в рамках Реєстру статистичних одиниць (далі – РСО)  загального списку 

одиниць статистичних спостережень, активних станом на 1 листопада звітного 

року, з якого формується  генеральна  сукупність звітних одиниць державного 

статистичного спостереження  «Структурні зміни в економіці України та її 

регіонів»,  яка  розподіляється на: 

 сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись на суцільній 

основі за ф.№1-підприємництво(річна) та сукупність одиниць, яка буде 

досліджуватись на вибірковій основі (основа вибірки) за                                   

ф.№2-підприємництво(річна) . 

Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватися на суцільній 

основі, формується таким чином: 

1) включаються великі та середні підприємства, визначені такими за рік, 

який передує звітному, які  мають забезпечити не менше 80% загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) відповідного виду економічної 

діяльності (для секцій В, C, D, E – на рівні класу за КВЕД, для інших секцій – 

на рівні розділу КВЕД) по кожному регіону за попередній рік; 

2) якщо встановлене охоплення по певних видах економічної діяльності не 

досягнуто, то перелік великих та середніх підприємств доповнюється окремими 

малими підприємствами з найбільшими значеннями обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) за попередній рік.  



  

Решта малих підприємств, які не увійшли до сукупності одиниць, що 

безпосередньо буде досліджуватись на суцільній основі                                        

за ф.№1-підприємництво (річна), включаються до основи вибірки, з якої  

методом стратифікованого випадкового відбору здійснюється формування 

вибіркової сукупності одиниць, відповідно до Методики формування 

вибіркової сукупності звітних одиниць у структурному обстеженні малих 

підприємств (загальний обсяг вибірки не має перевищувати 20%  від основи 

вибірки), для звітування  за ф.№2-підприємництво (річна). 

      Сформована та затверджена Держстатом  сукупність одиниць надсилається 

в електронному вигляді до територіальних органів Держстату для забезпечення 

процесу збирання статистичної інформації, крім того,  до територіальних 

органів Держстату надсилається сформована на підставі даних РСО сукупність 

місцевих одиниць підприємств для контролю даних щодо місцевих одиниць 

форми № 1-підприємництво (річна). 

Періодичність проведення обстеження  – річна. 

Форми №1-підприємництво (річна) та №2-підприємництво (річна) 

заповнюють юридичні особи, крім банківських установ, недержавних 

пенсійних фондів, громадських організацій та бюджетних установ. 

Для поширення даних річного  вибіркового структурного обстеження 

малих підприємств на генеральну сукупність та формування інформації  

використовуються показники  фінансової звітності підприємств. 

В разі неподання звіту по кожній одиниці сукупності  проставляються 

причини неподання звіту, заміна одних підприємств іншими не допускається. 

Оприлюднення інформації державного статистичного спостереження 

щодо структурних змін в економіці  здійснюється у два  етапи: 

–  у червні місяці року, наступного за звітним (попередні дані); 

– у листопаді місяці року, наступного за звітним (остаточні дані). 

Основні показники: 

– кількість суб’єктів господарювання  з розподілом на  підприємства та 

фізичні особи-підприємці за розмірами та за видами економічної діяльності; 

– кількість зайнятих та найманих працівників у суб’єктів господарювання  з 

розподілом на  підприємства та фізичні особи-підприємці за розмірами та за 

видами економічної діяльності; 

–   обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання  

     з розподілом на  підприємства та фізичні особи-підприємці за розмірами та 

     за видами економічної діяльності; 

–   кількість підприємств з розподілом на великі, середні, малі та  

     мікропідприємства та за видами економічної діяльності; 

–   кількість зайнятих та найманих працівників підприємств з розподілом на 

     великі, середні, малі та мікропідприємства та за видами економічної  

     діяльності; 

–  обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств з розподілом на   

    великі, середні, малі та мікропідприємства та за видами економічної  

    діяльності. 



  

Для районного рівня  передбачено формування вищевказаних   

показників в цілому по території без деталізації за видами економічної 

діяльності. 

 

4.2. Статистика фінансів підприємств (фінансова звітність).  
Метою збору даних фінансової звітності підприємств є отримання  

статистичної інформації про фінансовий стан підприємств. Відповідно  до 

Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000 № 419, зі змінами, внесеними   постановою   

Кабінету   Міністрів   України   від 11.07.2018  № 547, всі юридичні особи  

(за винятком банків та бюджетних установ) зобов’язані складати та надавати 

користувачам, зокрема, органам державної статистики, фінансову звітність.  

Державне статистичне спостереження  за фінансовою звітністю 

підприємств «Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати 

підприємств», відповідно до мети  використання інформації, умовно 

розподіляється на дві групи. Перша група включає підприємства, які увійшли 

до генеральної сукупності звітних одиниць державного статистичного 

спостереження «Структурні зміни в економіці України та її регіонів», друга – 

усі інші підприємства, щодо яких здійснюється моніторинг подання фінансової 

звітності для визначення  й актуалізації ознаки економічної активності 

підприємств у РСО. Критеріями відбору до першої групи підприємств                            

є організаційно-правова форма господарювання (за КОПФГ мають  коди  

110–310, 330–341, 510–590, 915–940) та основний вид економічної діяльності  

(за виключенням банків та громадських організацій).  

Перелік підприємств для узагальнення та розрахунку даних 

визначається  Держстатом  лише для першої групи підприємств (до якої 

входять великі, середні та малі підприємства). Тобто, генеральна сукупність для 

першої групи підприємств державного статистичного спостереження по 

фінансовій звітності   фактично  відповідає  генеральній сукупності звітних 

одиниць державного статистичного спостереження «Структурні зміни в 

економіці України та її регіонів», яка формується  на державному рівні  на 

основі підготовленого в рамках РСО  загального списку одиниць статистичних 

спостережень економічно активних станом на  1 листопада звітного року. 

Сформована сукупність на початок спостереження  використовується  для 

узагальнення  та розрахунку  річної інформації. 

По першій групі підприємств розробляються та узагальнюються всі 

показники фінансової звітності підприємств, на основі яких формується  

статистична інформація  про фінансовий стан підприємств. 

В разі неподання звіту підприємством першої групи по кожній одиниці 

сукупності  проставляються причини неподання звіту. 

По другій групі  підприємств перелік звітуючих одиниць Держстатом не 

наводиться, збір здійснюється на підставі даних ЄДРПОУ та обов’язку 

респондента звітувати  по фінансовій звітності органам державної статистики, 

відповідно до чинного законодавства України.  По другій групі  підприємств   

спостерігаються  показники  кількості працюючих, чистого доходу від 

реалізації продукції (товарів, послуг), які є підставою для актуалізації  ознаки 



  

активності підприємства в РСО, проте  не долучаються для узагальнення  

статистичної інформації  про фінансовий стан підприємств. 

Періодичність проведення обстеження  – річна, квартальна. 

Річну фінансову звітність  зобов’язані надати всі юридичні особи, які  

відносяться до першої та другої групи підприємств.  

Щоквартально  фінансову звітність органам державної статистики 

зобов’язані подавати юридичні особи (незалежно від того до якої умовної групи 

підприємств вони відносяться), крім мікропідприємств. Підлягають 

опрацюванню та узагальненню  за квартал великі та середні підприємства 

першої групи (за винятком  підприємств рослинництва, тваринництва та 

змішаного сільського господарства, діяльність яких обстежується лише в річній 

звітності). Для узагальнення  та розрахунку  квартальної інформації по  великих 

та середніх підприємствах використовується сукупність підприємств, 

сформована на початок спостереження. При цьому одноразово, перед 

обробкою даних фінансової звітності за I квартал, сукупність 

актуалізується з урахуванням ознаки розміру  підприємства, визначеної на 

підставі річних  даних підприємств. Зміни в сукупності для квартальної 

звітності  допускаються лише у випадку реорганізаційних  змін  та зміни  місця 

реєстрації юридичної особи-суб’єкта, діяльність  якого спостерігалася у              

I кварталі  звітного року. 

Підприємства другої групи (за винятком мікропідприємств) в кварталі 

спостерігаються, як і в річній звітності, з піврічною періодичністю подання 

інформації на рівень Держстату. Результати державного статистичного 

спостереження  по другій групі підприємств не узагальнюються (за винятком 

показників щодо кількості підприємств, які складали та надавали фінансову 

звітність за міжнародними стандартами  фінансової звітності), а передаються до 

РСО для визначення й актуалізації  ознаки економічної активності  підприємств 

у РСО.   

Оприлюднення  інформації: 

– по великих, середніх, малих та мікропідприємствах на підставі 

державного статистичного спостереження по  річній фінансовій звітності по 

першій групі підприємств здійснюється у два  етапи: 

–  у червні місяці року, наступного за звітним (попередні дані); 

– у листопаді  місяці року, наступного за звітним (остаточні дані); 

– по великих та середніх підприємствах на підставі державного 

статистичного спостереження по квартальній фінансовій звітності  в районному 

розрізі не передбачено Планом державних статистичних спостережень. 

Основні показники: 

– фінансовий результат підприємств до оподаткування по району, за 

видами економічної діяльності, за розмірами підприємств; 

– питома вага прибуткових та збиткових підприємств по району, за видами 

економічної діяльності, за розмірами підприємств; 

– рентабельність операційної діяльності та всієї діяльності підприємств 

району  та за видами економічної діяльності; 

–  дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств району всього 

та за видами економічної діяльності. 



  

  4.3. Зі статистики праці. 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2019 рік 

проводяться наступні статистичні спостереження:  

1. «Обстеження підприємств з питань статистики праці» (далі ОПСП) 

за формами №1-ПВ (місячна), №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», які 

подаються щомісячно та щоквартально не пізніше 7 числа після звітного 

періоду. 

   Формування сукупності звітних одиниць для проведення ОПСП 

здійснюється на державному рівні, згідно Методики формування сукупності для 

проведення обстеження підприємств із питань статистики праці, затвердженої 

наказом Державної служби статистики України №14 від 26.01.2016р. 

Відповідно до вищезазначеної Методики, з метою забезпечення 

користувачів актуальною, надійною інформацією, з урахуванням необхідності 

зменшення навантаження на респондентів, скорочення витрат на її збір і 

розробку, державне статистичне спостереження ОПСП здійснюється з 

використанням комбінованого підходу, а саме: 

– суцільному обстеженню підлягають усі підприємства з середньою 

кількістю працюючих (включаючи позаштатних) 50 осіб  і більше; 

– малі підприємства з кількістю працюючих від 10 до 49 осіб 

уключаються до сукупності обстеження на основі вибіркового методу; 

– підприємства з кількістю працівників менше 10 осіб не обстежуються.    

Сукупність звітних одиниць, що обстежуються на основі  вибіркового 

методу, формується з використанням стратифікованого випадкового відбору. 

При формуванні вибірки із її основи з використанням процедури 

систематичного відбору відбирається встановлена кількість звітних одиниць, 

які представляють усі регіони України та види економічної діяльності. 

Узагальнення інформації щодо обстеження підприємств з питань 

статистики праці здійснюється за наступними показниками: 

– основні показники з питань статистики праці у розрізі видів 

економічної та промислової діяльності Вінницької області – щомісячно; 

–   окремі показники з питань статистики праці, а саме: середньооблікова 

кількість штатних працівників, їх середньомісячна заробітна плата, 

відпрацьований робочий час, рух робочої сили у розрізі міст та районів області 

– щоквартально.  

Для районного рівня формування вихідних зведених таблиць та таблиць 

бюлетеню у розрізі видів економічної діяльності не передбачено. 

 Оприлюднення інформації щодо обстеження ОПСП здійснюється в 

таких статистичних публікаціях: 

 щомісячно: 

– експрес-випуски: 

«Заробітна плата Вінницької області»; 

«Кількість та заробітна плата штатних працівників Вінницької області за 

видами промислової діяльності»; 

– «Кількість та заробітна плата штатних працівників Вінницької області у  

сільському, лісовому та рибному господарствах»; 



  

– статистична інформація щодо основних показників з питань статистики 

праці; 

– бюлетень «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників 

області»; 

щоквартально: 

–  статистична інформація «Розподіл кількості штатних працівників за 

розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності»;  

– статистична інформація «Кількість, відпрацьований час та 

середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах 

області»; 

– бюлетень «Праця у Вінницькій області»; 

раз на рік: 

– бюлетень «Праця у Вінницькій області»; 

– статистичний збірник «Праця Вінниччини»; 

– економічна доповідь «Заробітна плата та стан її виплати». 

2. Державне статистичне спостереження «Стан виплати заробітної 

плати» (далі – СВЗП) здійснюється за показниками розділу ІІ «Заборгованість 

перед працівниками по заробітній платі та виплатах із соціального 

страхування» форми №1-ПВ (місячна) «Звіт з праці». 

Інформація згідно з показниками розділу ІІ форми № 1-ПВ (місячна) 

щодо заборгованості з виплати заробітної плати збирається та розробляється 

щомісячно за трьома категоріями підприємств: 

– економічно активні; 

– суб’єкти господарювання (юридичні особи), щодо яких реалізовуються 

процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом (підприємства-банкрути); 

– підприємства, які призупинили або припинили діяльність і не 

повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивні). 

Відповідно до Методологічних положень з організації державного 

статистичного спостереження СВЗП, перелік економічно активних підприємств 

(у частині підприємств із кількістю працюючих від 10 до 49 осіб), які 

приймають участь у статистичному спостереженні СВЗП за показниками 

розділу ІІ «Заборгованість перед працівниками по заробітній платі та виплатах 

із соціального страхування» ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» формується на 

державному рівні, раз на рік і протягом звітного року не змінюється.  

Такі підприємства звітують за показниками розділу ІІ «Заборгованість 

перед працівниками по заробітній платі та виплатах із соціального 

страхування» форми №1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»,  яка подається щомісячно 

не пізніше 7 числа після звітного місяця, лише у разі наявності 

заборгованості з виплати заробітної плати. 

Відповідно до вищезазначених Методологічних положень, звіти, надані 

підприємствами, які не потрапили до затвердженої на державному рівні 

сукупності, у підсумках обстеження СВЗП не враховуються. 

Додатково повідомляємо, що обстеженню СВЗП підлягають також 

суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення 

платоспроможності боржника або визнання їх банкрутами (підприємства-



  

банкрути). Перелік підприємств-банкрутів щоквартально актуалізується ГУС у 

Вінницькій області на підставі списків таких підприємств, які надає Головне 

територіальне управління юстиції у Вінницькій області. Відповідно до наданих 

списків та ухвал Господарського суду Вінницької області, підприємства-

банкрути додатково долучаються до кола обстеження СВЗП.   

Інформація по підприємствах-банкрутах розробляється на підставі звітів 

самих підприємств, якщо ті знаходяться у стадії розпорядження майном 

боржника, або звітів арбітражних керуючих (керуючого санацією, ліквідатора) 

в інших стадіях банкрутства. 

Додатково розробляється інформація щодо підприємств, які 

призупинили, або припинили діяльність, але не повідомили про погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати (економічно неактивні). Економічно 

неактивні підприємства фактично на момент проведення обстеження не 

являються респондентами державних статистичних спостережень, вони не 

надають звіти за формами державних статистичних спостережень з праці, а 

показник невиплаченої заробітної плати є оцінкою, яка здійснена на підставі 

останніх звітів, поданих у попередніх роках цими підприємствами. 

Перелік економічно неактивних підприємств для обліку в певному році 

формується, починаючи зі звіту за січень, і впродовж звітного року не 

доповнюється. Цей перелік базується на інформації на початок звітного року, 

яка доповнена суб’єктами, які впродовж року, що передує звітному, 

призупинили економічну діяльність (припинили подавати звіти, скоротили 

працівників, призупинили господарську діяльність тощо), проте не повідомили 

про погашення заборгованості з виплати заробітної плати.  

Оприлюднення інформації щодо обстеження СВЗП здійснюється в 

таких статистичних публікаціях: 

  

щомісячно: 

– експрес-випуск «Заборгованість із виплати заробітної плати 

працівникам Вінницької області»; 

– експрес-випуск «Заборгованість із виплати заробітної плати у 

Вінницькій області за видами діяльності у промисловості»; 

– статистична інформація щодо показників із виплати заробітної плати 

працівникам області; 

– бюлетень «Стан виплати заробітної плати працівникам області»; 

раз на рік: 

– статистичний збірник «Праця Вінниччини»; 

– економічна доповідь «Заробітна плата та стан її виплати»; 

 

4.4. Зі статистики освіти. 

Дані щодо діяльності дошкільних навчальних закладів відображаються у 

державному статистичному спостереженні за формою № 85-к (річна) «Звіт  

про діяльність закладу дошкільної освіти», мета якого – збирання, 

розроблення, узагальнення та поширення даних із дошкільної освіти. 

Для формування сукупності звітних одиниць для організації державного 

статистичного спостереження за формою № 85-к (річна) використовуються 



  

записи РСО та ЄДРПОУ. Формування сукупностей звітних одиниць 

здійснюється на рівні Державної служби статистики за встановленими 

критеріями для відбору, а також  узгоджується з адміністративними реєстрами 

ліцензіатів Міністерства освіти і науки України.  

Результати державного статспостереження за формою № 85-к на обласному 

рівні формують у таких обсягах і розрізах: зведена інформація по всіх 

показниках, уключених до форми звітності за видами навчальних закладів, які 

забезпечують отримання дошкільної освіти, по області в цілому та у розрізі 

районів, а також у розрізі органів державного управління, у підпорядкуванні 

яких знаходяться дошкільні навчальні заклади. 

Оприлюднення інформації зі статистики освіти, підготовленої за даними 

державного статистичного спостереження, здійснюється раз на рік в таких 

статистичних публікаціях: статистична інформація «Заклади дошкільної 

освіти» та збірник «Статистичний щорічник Вінниччині». 

 

4.5. Зі статистики населених пунктів і житла. 

Метою проведення державного статистичного спостереження за формою 

№1-житлофонд (річна) «Житловий фонд» є отримання даних щодо наявності, 

руху та характеристик житлового фонду області. Форма відображає інформацію 

про житловий фонд як сукупність житлових приміщень у житлових будинках, 

гуртожитках та нежитлових будівлях. 

У формі №1-житлофонд (річна) наведено показники, які характеризують 

загальну площу житлових приміщень, у тому числі житлову; кількість квартир; 

загальну та житлову площу квартир; питому вагу обладнаної загальної площі за 

видами обладнання (водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, опалення, 

газ); загальну площу житлових приміщень ветхого та аварійного житлового 

фонду. 

Оприлюднення інформації щодо характеристик житлового фонду області 

здійснюється раз на рік в статистичній інформації «Житловий фонд області» та 

статистичних збірниках «Соціальний рівень життя населення», «Статистичний 

щорічник Вінниччині». 
 

Метою проведення державного статистичного спостереження за формою 

№ 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про оплату населенням 

житлово-комунальних послуг» є отримання статистичної інформації про 

оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії. Дане 

статспостереження проводять на суцільній основі з місячною періодичністю. 

Воно передбачено для юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують 

житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні 

послуги. 

Формування сукупності звітних (облікових) одиниць статистичного 

спостереження щодо оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії 

здійснюється на основі використання сукупності за попередній період за          

формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) шляхом її актуалізації та 

доповнення новоствореними статистичними одиницями із РСО. 



  

У формі № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) наведено показники, які 

характеризують житлово-комунальні платежі (нарахування, оплату, 

заборгованість населення та кількість особових рахунків) за видами послуг, а 

також відображено стан погашення реструктуризованої заборгованості за 

житлово-комунальні послуги: кількість укладених договорів щодо погашення 

реструктуризованої заборгованості; сума, на яку укладені договори; сума 

внесених платежів із погашення реструктуризованої заборгованості.  

Оприлюднення інформації щодо оплати житлово-комунальних послуг та 

електроенергії здійснюється щомісячно в таких статистичних публікаціях: 

експрес-випуск «Про оплату населенням Вінницької області житлово-

комунальних послуг», статистичний бюлетень «Про оплату населенням області 

житлово-комунальних послуг». 

 

4.6. Зі статистики соціального захисту. 

Метою проведення ДСС за формою № 1-cубсидії (місячна) "Звіт про 

надання населенню субсидій" є формування інформації про надання населенню 

житлових субсидій структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення для інформаційного забезпечення моніторингу та оцінювання 

ефективності програм соціальної підтримки населення, складання допоміжного 

(сателітного) рахунку соціального захисту, потреб користувачів. 

Формування сукупності звітних одиниць для проведення статистичного 

спостереження здійснюється на державному рівні, до якої входять юридичні 

особи, структурні підрозділи із питань соціального захисту населення, перелік 

яких надається Держстату згідно з Угодою щодо взаємообміну інформаційними 

ресурсами між Держстатом та Мінсоцполітики від 15.06.2016 № 14. 

У формі № 1-cубсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій" 

наведено показники  про кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, 

суми та середній розмір призначених субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг,  а також на придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива. 

Оприлюднення інформації щодо надання населенню області субсидій 

здійснюється щомісячно в таких статистичних публікаціях: експрес-випуск 

«Про надання населенню Вінницької області субсидій» та статистичний 

бюлетень «Про надання населенню області субсидій» та статистичний збірник 

«Соціальний рівень життя населення».   

 

4.6. Зі статистики промисловості. 

Індекс виробництва промислової продукції згідно існуючої 

статистичної методології, яка була запроваджена у вітчизняну практику з     

2009 року, розраховується лише по області, по районах області та містах 

обласного підпорядкування цей показник не розраховується. 

Дана методологія адаптована до міжнародних стандартів, в її основу 

покладено загальновизнаний метод, так званого, постійного набору товарів, 

який рекомендовано Статистичною комісією ООН та використовується на 

практиці європейськими статистичними службами та більшістю країн. 



  

Показники форми № 1П–НПП (річна) «Звіт про виробництво та 

реалізацію промислової продукції» відображають: кількість виробленої 

промислової продукції (на власних або орендованих потужностях) з власної 

сировини та/або сировини замовника, кількість та вартість реалізованої у 

звітному році промислової продукції, виробленої з власної сировини та вартість 

промислових послуг за звітний рік. 

Форма № 1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за 

видами» вміщує дані про виробництво та залишки промислової продукції за 

видами, яку було вироблено за звітний місяць на власних або орендованих 

потужностях, із власної сировини або сировини замовника. 

Дані статистичного спостереження № 1–ПЕ (місячна) «Звіт про 

економічні показники короткострокової статистики промисловості» призначені 

для формування оперативної зведеної інформації щодо промислової діяльності 

підприємств по області в цілому та в розрізі районів і охоплюють сферу 

промисловості. 

 

4.7. Зі статистики сільського господарства та навколишнього 

середовища. 

Індекс виробництва сільськогосподарської продукції згідно існуючої 

статистичної методології, розраховується щомісячно лише по Вінницькій 

області. 

Основними напрямками, якими займаються органи державної статистики 

в сільському господарстві є відстеження діяльності сільськогосподарських 

підприємств та господарств населення в рослинництві та тваринництві.  

Дані про посівні площі сільськогосподарських культур відображаються у 

формі № 4-сг (річна) по підприємствах станом на 1 червня та господарствах 

населення розрахунково згідно вибіркового обстеження сільськогосподарської 

діяльності домогосподарств. Інформація щодо валового збору урожаю 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід відображається у формі № 29-сг 

(річна) станом на 1 грудня по підприємствах згідно звітів та господарствах 

населення розрахунково згідно вибіркового обстеження сільськогосподарської 

діяльності домогосподарств. 

Стан тваринництва області відображається у формі № 24-сг «Про 

виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських 

тварин» за категоріями господарств: підприємства та господарства населення. 

Звіти по даній формі по категорії підприємства подають юридичні особи, 

відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську 

діяльність та утримують поголів’я ВРХ, корів, свиней та птиці, по категорії 

господарства населення Головне управління статистики у Вінницькій області 

розраховує на основі вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності 

домогосподарств. 

Результати економічної діяльності сільськогосподарських підприємств у 

сільському господарстві відображаються у формі № 50-сг (річна). Основними 

показниками даної форми є собівартість виробленої та реалізованої продукції 

рослинництва та тваринництва. 



  

Інформація щодо екологічної ситуації області відображається у             

формі № 2-ТП (повітря)(річна) про обсяги викидів забруднюючих речовин і 

парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел, формі  

№ 1-відходи (річна) про утворення та поводження з відходами, та формі  

№ 1-екологічні витрати (річна) про витрати на охорону навколишнього 

природного середовища та екологічних платежів. 

4.8. Зі статистики внутрішньої торгівлі. 
Внутрішня торгівля включає оптову та роздрібну торгівлю. Відповідно 

до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) така діяльність 
класифікується в секції "G". 

Відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій 
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), затверджених наказом 

Держкомстату від 23.12.2011 № 396, критерієм віднесення торгівлі до 

оптової або роздрібної виступає переважаючий тип покупця (споживача) і 
характер використання товару: 

- у оптовій торгівлі – це перепродаж іншим суб'єктам господарювання для 
використання у виробничій діяльності або для подальшого перепродажу; 

- у роздрібній торгівлі – це перепродаж для особистого споживання або 
домашнього користування переважно населенням. 

Оптовий товарооборот – вартість проданих без перероблення 
підприємствами, основним видом економічної діяльності яких є оптова 
торгівля, нових або уживаних товарів (продукції) як у межах країни, так і на 
експорт, закуплених для перепродажу, що зазначена в оформлених як підстава 
для розрахунків з покупцями документах за винятком непрямих податків (ПДВ, 
акцизного збору тощо). 

Оборот роздрібної торгівлі – це узагальнений показник, який включає 
дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних 
осіб–підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 
торгівля, та розраховується відповідно до Методики розрахунку обороту роздрібної 
торгівлі з урахуванням діяльності фізичних осіб–підприємців, затвердженої 
наказом Держстату від 04.04.2016 № 53. Дані щодо обороту роздрібної торгівлі 
розраховуються згідно з цією Методикою, починаючи з січня 2017 року. 

Роздрібний товарооборот – це частина обороту підприємств (юридичних 
осіб або фізичних осіб–підприємців) за видом економічної діяльності роздрібна 
торгівля, яка включає дохід від перепродажу безпосередньо населенню 
споживчих товарів (за готівку, банківські платіжні картки тощо) через магазини, 
інтернет–магазини, аптеки, автозаправні станції, кіоски, лотки, намети, фірми 
поштового замовлення тощо, з урахуванням суми непрямих податків на продані 
споживчі товари (ПДВ, акцизний збір тощо). Починаючи з січня 2017 року дані 
щодо роздрібного товарообороту збираються та узагальнюються за даними 
юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, основним видом 
економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. 

При цьому, надаємо Вам адресу офіційного веб-сайту Головного 
управління статистики (www.vn.ukrstat.gov.ua) та Державної служби статистики 
України (www.ukrstat.gov.ua), де Ви зможете ознайомитись детальним чином з 
методологією, класифікаціями, формами державних статистичних спостережень, за 
якими здійснюються статистичні дослідження. 

http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/

