
Графік проведення інструктивних нарад з питань обліку та звітності 

з представниками підприємств, установ, організацій  

фахівцями відділів статистики в районах  

у ІІ кварталі 2018 року 

 

№ 

п/п 

 

РВС 

Дата 

проведення 

наради 

Тема наради 

1 2 3 4 

1 Бар 03.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт 

про оплату населенням житлово-комунальних послуг  та 

електроенергії»  

2 11.05.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції» 

3 Бершадь 22.05.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності по ф.№21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію 

продукції сільського господарства» 

4 23.05.2018  Методологія складання звітно-статистичної документації 

за ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур» 

5 Жмеринка 12.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт 

про оплату населенням житлово-комунальних послуг  та 

електроенергії»  

6 19.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-івестиції (квартальна) «Капітальні 

інвестиції», №2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні 

інвестиції, вибуття й амортизацію активів»  

7 Іллінці 06.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт 

про оплату населенням житлово-комунальних послуг  та 

електроенергії»  

8 20.06.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції» 

9 Козятин 16.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції» 

10 18.05.2018 Методологія складання звітно-статистичної документації 

за ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур» 



11 Крижопіль 10.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції» 

12 17.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт 

про оплату населенням житлово-комунальних послуг  та 

електроенергії»  

13 Могилів-

Подільський 

15.05.2018 Методологія складання звітно-статистичної документації 

за ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур» 

14 Немирів 

 

12.04.2018 Методологія складання статистичної звітності по       

ф.№37-сг (місячна) «Звіт про збирання  врожаю 

сільськогосподарських культур» 

15 10.05.2018 Методологія складання звітно-статистичної документації 

за ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур» 

16 Погребище 12.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції» 

17 Теплик 12.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції» 

18 04.05.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія 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» 

19 Томашпіль 04.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт 

про оплату населенням житлово-комунальних послуг  та 

електроенергії»  

20 10.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції» 

21 Тростянець 05.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності по ф.№21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію 

продукції сільського господарства» 

22 17.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції» 
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23 Тульчин 17.05.2018 Методологія складання звітно-статистичної документації 

за ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур» 

24 Хмільник 02.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності по ф.№21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію 

продукції сільського господарства» 

25 07.05.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності за ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт 

про оплату населенням житлово-комунальних послуг  та 

електроенергії»  

26 Шаргород 16.04.2018 Внесення змін до чинної звітно-статистичної 

документації та методологія складання статистичної 

звітності по ф.№21-заг (місячна) «Звіт про реалізацію 

продукції сільського господарства» 

27 16.05.2018 Методологія складання звітно-статистичної документації 

за ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур» 

 

 

 

 

Начальник відділу планування, координації  

та моніторингу статистичної діяльності                                                 Гаврилюк С.В. 

 


