
Щодо порядку розробки та подання форм державного статистичного 

спостереження за формою № 6-сільрада (річна) за 2018 рік 

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2019 рік 

органи державної статистики проводять державне статистичне спостереження 

за формою № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського обліку", 

яку подають сільські, селищні, міські ради територіальних громад (об'єднаних 

територіальних громад) на підставі даних погосподарського обліку, який вони 

ведуть по кожному з розташованих на їхній території сільських населених 

пунктів (далі - місцеві ради). 

Інформація за ф № 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти погосподарського 

обліку" за 2018 рік подаються на бланку, затвердженому наказом Держстату 

від 21.07.2017р. № 192. 

При складанні звіту необхідно керуватися положеннями  Інструкції 

щодо заповнення даної форми, затвердженої наказом Держкомстату України 

від 05 жовтня 2017 року №262, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 

від 27 жовтня 2017 року за №1316/31184. 

Згідно якої, форму № 6-сільрада (річна) складають станом на 01 

січня, а зміни, що відбулися на території місцевої ради після 01 січня, при 

складанні звіту не враховуються. 

Показники форми характеризують дані щодо кількості об'єктів 

погосподарського обліку, в тому числі тих, члени яких мають земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства; площі землі в особистому 

користуванні об'єктів погосподарського обліку, у тому числі тих, члени яких 

мають земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, за її 

цільовим призначенням; кількості сільськогосподарських тварин в об'єктах 

погосподарського обліку на території місцевої ради. 

Підставою для заповнення форми № 6-сільрада (річна) є дані документів 

погосподарського обліку місцевих рад, зокрема типова форма первинної 

облікової документації № 1 "Облікова картка об'єкта погосподарського 

обліку", затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 

листопада 2015 року № 340, а також типова форма первинної облікової 

документації № 3 "Переписний лист домашніх господарств з обліку худоби 

та наявності сільськогосподарської техніки на 1 січня 20__року", 

затверджена наказом Державної служби статистики України від 17 липня 2012 

року № 301. 

Форма № 6-сільрада (річна) відображає дані як у цілому по місцевій 

раді (розділи 1 і 2), так і в розрізі всіх сільських населених пунктів, які 

розташовані на її території (розділ 3).  

Значення показників форми № 6-сільрада (річна) мають формат 

представлення в одиницях (у цілих значеннях), у гектарах (із двома 

десятковими знаками після коми), у головах (у цілих значеннях).  

У рядках і графах форми, для заповнення яких інформація відсутня, 

проставляють прочерк. 

Заповнення показників вищезазначеної форми наведено у Порядку обліку 



особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими 

радами (додається).   

Термін подання статистичної звітності до органів державної статистики 

не пізніше  20 січня  2019 року. 

Для отримання бланків Вам необхідно з'явитися в ГУС у Вінницькій 

області в центр «Єдине вікно», що знаходиться на 3 поверсі кімната 304 за 

адресою м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.15, для здачі звіту, або 

направити електронною поштою «М.Е.Dос», «Aрт-звіт»,  і т.д. 

Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною 

статистичною звітністю скористатись запровадженими органами державної 

статистики новими сервісами, які розташовані на веб-сайті Головного 

управління статистики у Вінницькій області (vinstat@vn.ukrstat.gov.ua): «Сервіс 

для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та 

фінансову звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до 

органів державної статистики у поточному році»»; «Календар  форм державних 

статистичних спостережень на 2019 рік»; «Альбом форм державних 

статистичних спостережень»; «Сервіс для визначення кодів видів економічної 

діяльності»; «Куточок респондента». 

Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи 

державної статистики в встановлені терміни. 

 

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 61 
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