
Графік проведення інструктивних нарад з питань обліку та звітності 

з представниками підприємств, установ, організацій  

фахівцями відділів статистики в районах  

у ІV кварталі 2019 року 

 

№ п/п 
 

РВС 

Дата проведення 

наради 
Тема наради 

1 2 3 4 

 

1 

 

Бар 

 

07.10.2019 
Внесення змін до чинної звітно-статистичної  

документації та методологія складання  статистичної 

звітності по ф.№1-опт (місячна) «Звіт про обсяг  

оптового товарообороту», ф.№1-опт (квартальна) «Звіт 

про продаж і запаси  товарів (продукції) в оптовій 

торгівлі» 

2  

12.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

3 Бершадь 19.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

4 Жмеринка 21.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

5 Іллінці 26.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

6 Козятин 20.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

7 Крижопіль 19.11.2019 
Методологія складання статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

8 Могилів-

Подільський 

15.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» та № 9-сг (річна) "Звіт про використання 

добрив і пестицидів" 
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9 Погребище 21.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

10 Теплик 15.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

11 Томашпіль 

 

 

07.10.2019 Методологія складання статистичної звітності по     

ф.№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги 

реалізованих послуг» 

12 05.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

13 Тростянець 

 

02.10.2019 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності по ф. № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» 

14 25.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

15 18.12.2019 Методологія складання статистичної звітності по     

ф.№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги 

реалізованих послуг» 

16 Тульчин 21.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

17 Шаргород 12.11.2019 
Методологія складання  статистичної звітності по 

ф.№29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, ягід і 

винограду» 

 

 
 

Начальник відділу планування, координації  

та моніторингу статистичної діяльності                                                                     С. ГАВРИЛЮК 
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