
 

Орієнтовний графік проведення інструктивних нарад з питань обліку та звітності працівниками Головного управління  

статистики у Вінницькій області та розробниками програмного забезпечення для подання електронної звітності 

 з представниками підприємств, установ, організацій Вінницької області  

у I кварталі 2020 року 

 

№ 

п/п 
Тема 

Підрозділи Головного 

управління статистики 
Учасники 

Місце 

проведення 

Дата 

 проведення 

Діяльність підприємств 

1 Про заповнення даних державного 

статистичного спостереження за 

ф.1-підприємництво (річна) «Структурне 

обстеження  підприємства» за 2019р.,  

особливості заповнення  форми 

підприємствами  сфери торгівлі   та надання 

послуг      

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

Шевченко О.В. 

Підприємства включені до 

проведення структурного 

обстеження по формі  

№1-підприємництво 

(річна) 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

22.01 

2 Про заповнення даних державного 

статистичного спостереження за  

ф.№2-підприємництво (річна) «Структурне 

обстеження підприємства» за 2019р.,  

затвердженої наказом Держстату  №160  

26.07.2018 

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

Шевченко О.В. 

Підприємства включені до 

проведення структурного 

обстеження по формі  

№2-підприємництво 

(річна) 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

23.01 

  

Транспорт 

 

3 Про внесення змін та особливості складання, 

порядок надання статистичної звітності за 

формами: 2-тр (річна) «Звіт про роботу 

автотранспорту», 51-авто (місячна) «Звіт про 

перевезення вантажів та пасажирів 

автомобільним транспортом», 31-авто 

(квартальна) «Звіт про перевезення 

автомобільним транспортом вантажів за 

видами вантажів та пасажирів за видами 

сполучення» 

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

Шевченко О.В. 

Підприємства включені до 

проведення обстеження по 

формах  

№2-тр (річна),  

51-авто (місячна),  

31-авто (квартальна) 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

27.01 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/227/227_2014.htm


 

Комплексна інструктивна нарада 

4 Про внесення змін та особливості складання, 

порядок надання статистичної звітності за 

формами: 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність 

і рух необоротних активів, амортизацію та 

капітальні інвестиції»,  

2-інвестиції    (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції», 1П-НПП (річна) «Звіт 

про виробництво та реалізацію промислової 

продукції»,  

1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні 

показники короткотермінової статистики 

промисловості», 1-П (місячна) «Звіт про 

виробництво промислової продукції за 

видами», 1-інновація (один раз на два роки) 

«Обстеження інноваційної діяльності 

промислового підприємства» 

 

 

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

Шевченко О.В. 

  Підприємства включені до 

проведення обстеження по 

формах:  

2-ОЗ ІНВ (річна); 

2-інвестиції (квартальна); 

1П-НПП (річна);  

1-ПЕ (місячна); 

1-П (місячна);  

1-інновація (один раз на 

два роки) 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

30.01 

  

Сільське, лісове та рибне господарство 

 

5 Особливості складання статистичної звітності 

за ф.№10-мех (один раз на два роки) «Звіт про 

наявність сільськогосподарської техніки в 

сільськогосподарських підприємствах», 

затвердженої наказом Держстату №173 

21.08.2018 

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

Шевченко О.В. 

Підприємства включені 

до проведення 

обстеження по формі 

№10-мех (один раз на  

два роки) 

 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

04.02 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

6 Особливості складання статистичної звітності 

за ф.№1-ПВ (умови праці) (один раз на два 

роки) «Звіт про умови праці, пільги та 

компенсації за роботу зі шкідливими умовами 

праці», затвердженої наказом Держстату 

 №150  26.06.2017 

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

Шевченко О.В. 

Підприємства включені 

до проведення 

обстеження по формі  

№1-ПВ (умови праці) 

(один раз на два роки) 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

06.02 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/227/227_2014.htm


 

Інформаційне суспільство  

7 Особливості складання статистичної звітності 

за ф.№1-ЕД (річна) «Звіт про використання 

інструментів електронної демократії органами 

державної влади та місцевого 

самоврядування» затвердженої наказом 

Держстату №254 22.07.2019  

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

Шевченко О.В. 

Органи державної влади 

та місцевого 

самоврядування які 

включені до проведення 

обстеження по формі  

№1-ЕД (річна) 

 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

03.03 

 
   

 

  Начальник відділу планування, координації  

  та моніторингу статистичної діяльності                                                                                                                                             Світлана ГАВРИЛЮК 


