
«Про внесення змін до державного  

 статистичного спостереження  

за формою 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) 

«Звіт про оплату населенням  

житлово-комунальних послуг» 
 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2022 рік проводиться 

державне статистичне спостереження (далі – ДСС) «Оплата населенням житлово-комунальних 

послуг» за формою № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) «Звіт про оплату населенням 

житлово-комунальних послуг» (далі – ф. № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна)). 

Метою проведення ДСС є формування інформації про оплату населенням житлово-

комунальних послуг для інформаційного забезпечення моніторингу та оцінювання 

ефективності програм соціальної підтримки населення і державної регіональної політики, 

статистики національних рахунків.  

ДСС охоплює підприємства (крім фізичних осіб-підприємців), які надають населенню 

послугу з управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги.  

Відповідно до Методологічних положень з організації ДСС «Оплата населенням 

житлово-комунальних послуг», затверджених Наказом Держстату 15.01.2019р. № 370  

(зі змінами, затвердженими наказом № 10 від 11 січня 2021р.), формування генеральної 

сукупності одиниць, яка буде досліджуватись, і перелік респондентів ДСС за  

ф. № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна), здійснюється на державному рівні, раз на рік, на 

основі інформації Реєстру статистичних одиниць (у частині Статистичного реєстру 

підприємств) та включає одиниці, які є активними станом на 1 листопада року, що передує 

звітному року.  

Показники форми містять дані про суми нарахувань, сплати та заборгованості населення 

за спожиті житлово-комунальні послуги стосовно юридичних осіб, відокремлених підрозділів 

юридичних осіб:  

– управителів багатоквартирних будинків;   

– постачальників, які на підставі ліцензії провадять діяльність із постачання природного 

газу, та операторів газорозподільної системи, до якої приєднані об’єкти газоспоживання 

споживача;  

– енергопостачальників або інших суб’єктів, визначених законом, що є виконавцями 

комунальних послуг з постачання та розподілу електричної енергії; 

– теплопостачальних організацій; суб’єктів господарювання, які є власниками  

(або володіють і користуються на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної  

або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляють гарячу воду; та інших 

постачальників гарячої води, визначених споживачами;  

– суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність із централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення;  

– суб’єктів господарювання, визначених виконавцями послуг з вивезення побутових 

відходів у встановленому законодавством порядку. 

Доводимо до Вашого відома, що  з метою подальшого вдосконалення ДСС й отримання 

повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату № 121  

від 22.06.2021 затверджено новий бланк ф.№ 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна). 

При складанні звітності з даного ДСС у 2022 році необхідно керуватися Роз'ясненнями 

щодо показників форми державного статистичного спостереження  № 1-заборгованість (ЖКГ) 

(квартальна) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг», затвердженими 

Головою Держстату 08.07.2021р. №19.1.2-12/12-21, які Ви можете знайти на сайті Держстату 

(www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: Респондентам/ Альбом форм державних статистичних 

спостережень на 2022 рік/ Демографічна та соціальна статистика/ Населені пункти та житло. 

Періодичність подання форми змінено з місячної на квартальну, тому звіт потрібно 

подавати не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом. 
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Основні зміни бланк форми зазнав в адресній частині зокрема, з’явились нові реквізити: 

– «Територіальна громада», де респонденту у місцезнаходженні за юридичною та 

фактичною адресою необхідно зазначити відповідну територіальну громаду; 

– «Код території», який заповнюється відповідно до нового Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ), 

затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами), або Класифікатора 

об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який діяв до набрання 

чинності постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення 

та ліквідацію районів». 

Наголошуємо на тому, що в разі подання форм в електронному вигляді, код території 

визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно оновити програмне 

забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля реквізиту бланку форми  

«Код території відповідно до:» заповнені.  

Показники форми містять інформацію щодо нарахування, оплати та заборгованості 

населення стосовно управління багатоквартирними будинками, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання теплової енергії та гарячої води, постачання та 

розподілу природного газу, постачання та розподіл електричної енергії та поводження  

з побутовими відходами, за винятком сум усіх пільг.  

Значення показників форми уміщують дані за звітний квартал та мають формат 

представлення у тисячах гривень (з одним десятковим знаком після коми). 

Звертаємо Вашу увагу, що в разі виникнення відхилень сум заборгованості населення на 

початок звітного кварталу порівняно із заборгованістю населення на кінець попереднього 

кварталу, обов’язково небхідно надати відповідні текстові пояснення до розділу 1. 

За відсутності даних відповідні графи форми містять прочерки. 

Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі  

ф. № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) подавати на адресу ГУС у Вінницькій області: 

– в електронному вигляді в т.ч. з використанням безкоштовного програмного 

забезпечення Держстату «Кабінет респондента»; 

– в окремих випадках скановані копії на електрону пошту: vikno@vn.ukrstat.gov.ua;  

– поштою на адресу ГУС у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 15,  

м. Вінниця, 21100). 

Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм можна отримати 

дистанційно:  

– в телефонному режимі ((0432) 52 57 63,   52 57 68);  

– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);  

– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»; 

– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам". 
 

 
 
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 67 
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