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Інтернет-нарада 
«Про  порядок  подання  та заповнення даних ДСС

за формою №6-сільрада(річна)
«ЗВІТ  ПРО  ОБ'ЄКТИ ПОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ НА 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ»   

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Форму ДСС надають сільські, 
селищні, міські ради 

територіальних громад, на 
території яких розташовані 

сільські населені пункти 

Бланки форми, затверджені наказом Держстату

10 червня 2022 р. № 177
(зі змінами, внесеними наказом 
Держстату
від 10 листопада 2022 р. № 279)

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного 
спостереження 
№ 6-сільрада (річна) "Звіт про об'єкти 
погосподарського обліку«, затверджена 
Наказом  Державної служби статистики України

05 жовтня 2017 року № 262

не  пізніше 
20 січня 2023 року
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

Метою проведення ДСС є формування інформації про домогосподарства, особисті

селянські господарства в сільській місцевості для інформаційного забезпечення

формування генеральних сукупностей вибіркових обстежень населення в сільській

місцевості, статистики тваринництва, аналізу розвитку особистих селянських

господарств.

Сільські, селищні, міські ради територіальних громад (далі – місцеві ради), відповідно до статті

4 Закону України "Про особисте селянське господарство", здійснюють облік особистих

селянських господарств. Правила організації збору первинних даних про такі господарства

встановлені Порядком обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та

міськими радами, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

від 14 квітня 2017 року № 57, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2017

року за № 574/3044 . Для збору даних про особисті селянські господарства місцеві ради ведуть

по кожному з розташованих на їхній території сільських населених пунктів погосподарський

облік – первинний облік, передбачений для накопичення і систематизації відомостей по

кожному домогосподарству в сільській місцевості, який є основним комплексним

інформаційним джерелом для одержання даних про такі домогосподарства.
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

Об’єктом статистичного спостереження (цільовою сукупністю) є об’єкти погосподарського

обліку, які знаходяться на території сільських населених пунктів, що входять до складу місцевої

ради:

 домогосподарства з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту

 домогосподарства з реєстрацією місця перебування на території населеного пункту,

 домоволодіння,

 землеволодіння,

 закинуті об’єкти.

ДСС охоплює місцеві органи державного управління, які здійснюють ведення погосподарського

обліку по розташованих на їхній території сільських населених пунктах з метою накопичення та

систематизації відомостей про ці об'єкти.

Форма № 6-сільрада (річна) заповнюється за даними документів погосподарського обліку сільських,

селищних, міських рад територіальних громад (об'єднаних територіальних громад), на території яких

розташовані сільські населені пункти:

 типової форми первинної облікової документації № 1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку",

затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 листопада 2015 року № 340;

 типової форми 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.
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Порядок ведення погосподарського обліку (далі-ПГО) :

Форми ПГО заповнюють один раз при 

перезакладенні книг погосподарського

обліку . 

Надалі суцільні обходи проводять

кожного року в період 3 01 до 18 січня

для внесення змін про об`єкти ПГО

Інструкція з ведення погосподарського

обліку в сільських, селищних та міських

радах (затверджена наказом Державної

служби статистики від 11 квітня 2016р. 

№56)

Погосподарський облік, як вид первинного обліку, передбачений для накопичення і систематизації

відомостей, які збирають сільські, селищні, міські ради територіальних громад (об'єднаних

територіальних громад) (далі - місцеві ради) по кожному з розташованих на їхній території сільських

населених пунктів і які є необхідними для проведення державних статистичних спостережень.

У рамках погосподарського обліку місцеві ради ведуть облік особистих селянських господарств у

порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної

політики у сфері статистики.

Головне управління статистики у Вінницькій області  
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Відповідно до  Інструкції 

з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах

 домоволодіння - житловий будинок з господарськими спорудами та будівлями, які

розташовані на одній земельній ділянці;

 домогосподарство (домашнє господарство) - сукупність осіб, які спільно проживають в

одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для

життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують свої кошти та

витрачають їх. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва,

не перебувати в будь-яких із цих стосунків або бути і в тих, і в інших стосунках.

Домогосподарство може складатися з однієї особи;

 землеволодіння - земельна ділянка, що перебуває у власності (користуванні) особи;

 об'єкт погосподарського обліку - одиниця, щодо якої здійснюється накопичення та

систематизація відомостей (домогосподарство, домоволодіння, землеволодіння);

Головне управління статистики у Вінницькій області  
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

Об'єкти погосподарського обліку

 домогосподарство з реєстрацією місця проживання на території населеного пункту

разом із нерухомістю, якою воно володіє або користується, - перший тип об'єкта (код - 1);

 домогосподарство з реєстрацією місця перебування на території населеного пункту

разом із нерухомістю, якою воно володіє або користується, - другий тип об'єкта (код - 2);

 домоволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано в іншому

населеному пункті, включаючи земельні ділянки, що належать цій особі (особам) у межах

місцевої ради, - третій тип об'єкта (код - 3);

 землеволодіння, місце проживання власника (власників) якого зареєстровано в іншому

населеному пункті, - четвертий тип об'єкта (код - 4). Землеволодіння, як об'єкт ПГО, не має

розташованого на ньому житлового будинку, але на ньому можуть знаходитися окремі

господарські споруди;

 закинутий об'єкт - домоволодіння або землеволодіння, яким тривалий час ніхто не

користується і яке має ознаки занепаду, руйнування, а також домоволодіння або землеволодіння,

чий єдиний власник, господар помер, а спадкоємці (правонаступники) ще не визначені, - п'ятий

тип об'єкта (код - 5).
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

ОБЛІКОВА КАРТКА ОБ'ЄКТА 

ПОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ

Форма № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держстату

24.11.2015  № 340

Адреса/місцезнаходження об’єкта
Н О М Е Р

об'єкта погосподарського обліку └─┘└─┘¯└─┘└─┘└─┘└─┘¯└─┘

І. Земля в користуванні об'єкта на 1 січня
(земля у власності, за виключенням зданої в оренду за договорами, але з урахуванням  узятої в оренду за договорами)

(у гектарах, з точністю до 0,0001)

20___р. 20___р. 20___р. 20___р. 20___р. 20___р. 20___р. 20___р.
Площа земельних ділянок – усього 

з неї за цільовим призначенням (відповідно до документів):

для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 
для ведення особистого 
селянського господарства
для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва 

з них узятих в оренду

(населений пункт, вулиця/провулок/площатощо, № будинку/ № квартири)
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

ІІ. Список осіб, які ведуть особисте селянське господарство (у сільських населених пунктах)

Продовження

№ 
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи 
–

члена особистого селянського 
господарства 

Відмітка про ведення особистого селянського господарства 

Примітки
ведеться припинено ведеться припинено ведеться припинено
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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.

Форма відображає дані:
- у цілому по місцевій раді (розділи 1 і 2);
- в розрізі всіх сільських населених пунктів, які розташовані на її території (розділ 3). 

Головне управління статистики у Вінницькій області
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Значення показників форми №6-сільрада (річна)  мають формат представлення 

Назва  показника Одиниці виміру

Загальна кількість об'єктів ПГО в одиницях (у цілих значеннях)

Кількість об'єктів, членам яких надано 

земельні ділянки 

в одиницях (у цілих значеннях)

Загальна площа  земельних ділянок у гектарах 
(із двома десятковими знаками після коми)

Площа земельних ділянок домогосподарств із 

реєстрацією місця проживання їх членів на території 

населеного пункту 

у гектарах
(із двома десятковими знаками після коми)

Площа земельних ділянок домогосподарств, членам 

яких надано земельні ділянки для ведення особистого 

селянського/підсобного господарства

у гектарах
(із двома десятковими знаками після коми)

Кількість сільськогосподарських тварин у головах    (у цілих значеннях) 

Головне управління статистики у Вінницькій області



ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
УКРАЇНИ

11

Головне управління статистики у Вінницькій області

Розділ 1. Кількість об'єктів погосподарського обліку на території громади (далі – об'єкти ПГО), од

Код

рядка

Усі типи 

об'єктів ПГО

(гр.1 ≥ гр.2)

Із гр.1 –

домогосподарства з 

реєстрацією місця 

проживання їх членів 

на території населеного 

пункту 

(об'єкти ПГО з кодом 1; гр.2 

≥ гр.3)

Із гр.2 –

домогосподарства, членам яких 

надано земельні ділянки для 

ведення особистого 

селянського/підсобного 

господарства

А Б 1 2 3

101 Загальна кількість об'єктів ПГО

(ряд.101 ≥ ряд.102 (для гр.1, 2);

ряд.101 = ряд.102 (для гр.3))

 Домогосподарства з 

реєстрацією місця 

проживання на території 

населеного пункту 

(об’єкти ПГО з кодом 1);

 Домогосподарства з 

реєстрацією місця 

перебування на території 

населеного пункту 

(об’єкти ПГО з кодом 2);

 Домоволодіння (об’єкти

ПГО з кодом 3);

 Землеволодіння (об’єкти 

ПГО з кодом 4);

 Закинуті об’єкти (об’єкти 

ПГО з кодом 5).

Об'єкти ПГО з кодом 1

Кількість об’єктів ПГО з кодом 1,    

членам яких надані земельні 

ділянки з цільовим призначенням 

"для ведення особистого 

селянського господарства" ("для 

ведення особистого підсобного 

господарства"), відповідно до 
статті 33 Земельного кодексу 
України 

102 у т. ч. кількість об'єктів, членам яких 

надано 

земельні ділянки 
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Розділ 2. Площа землі в особистому користуванні об'єктів погосподарського обліку на 
території громади, га з двома знаками після коми

Код 

рядка

Загальна площа 

земельних ділянок

(гр.1 ≥ гр.2)

Із гр.1 –

площа земельних ділянок 

домогосподарств із реєстрацією 

місця проживання їх членів на 

території населеного пункту 

(об'єкти ПГО з кодом 1; 

гр.2 ≥ гр.3 (для ряд.201, 202, 204, 

205);  гр.2 = гр.3 (для ряд.203))

Із гр.2 –

площа земельних ділянок 

домогосподарств, членам яких 

надано земельні ділянки для 

ведення особистого 

селянського/підсобного 

господарства

А Б 1 2 3

201 Усі види земельних ділянок

(ряд.201 ≥ сумі ряд.202–204)
Загальна площа земельних ділянок 

усіх об’єктів ПГО, кількість яких 

відображена у графі 1 рядка 102 

розділу 1

Площа землі домогосподарств 

із реєстрацією місця 

проживання на території

населеного пункту, кількість 

яких відображена у графі 2 

рядка 102 розділу 1 

Площа землі домогосподарств 

із реєстрацією місця 

проживання на території 

населеного пункту, членам 

яких надані земельні ділянки 

для ведення особистого 

селянського господарства або 

для ведення особистого 

підсобного господарства, 

кількість яких зазначена у

графі 3 рядка 101 розділу 1 
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Продовження

Код 

рядка

Загальна площа 

земельних ділянок

(гр.1 ≥ гр.2)

Із гр.1 –

площа земельних ділянок 

домогосподарств із 

реєстрацією місця 

проживання їх членів на 

території населеного пункту 

(об'єкти ПГО з кодом 1; 

гр.2 ≥ гр.3 (для ряд.201, 202, 

204, 205);  гр.2 = гр.3 (для 

ряд.203))

Із гр.2 –

площа земельних ділянок 

домогосподарств, членам яких 

надано земельні ділянки для 

ведення особистого 

селянського/підсобного господарства

А Б 1 2 3

У тому числі

202 земельні ділянки з цільовим 

призначенням    для будівництва й 

обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд
203 для ведення особистого селянського 

господарства

204 для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (ряд.204 ≥ ряд.205)

205 із ряд.204 – узятих в оренду
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Розділ 3. Інформація про об'єкти погосподарського обліку по сільських населених пунктах 
територіальної громади

№

з
/
п

Код території
за КАТОТТГ

(UA)

Назва 
населеного

пункту 

Загальна 
кількість 

об'єктів ПГО 
усіх типів, од
(гр.1 ≥ гр.2);

(сума гр.1 
розділу 3 = 
ряд.101 гр.1 
розділу 1)

Кількість 
об'єктів ПГО 

з кодом 1, 
членам яких 

надано 
земельні 

ділянки, од
(сума гр.2 
розділу 3 = 
ряд.102 гр.2 
розділу 1)

Загальна 
площа 

земельних 
ділянок 

об'єктів ПГО 
з кодом 1, га;

із двома 
знаками 

після коми
(сума гр.3 
розділу 3 =
ряд.201 гр.2 
розділу 2)

Кількість сільськогосподарських тварин, голів

велика
рогата
худоба

(гр.4 ≥ гр.5)

у т. ч.
корови свині вівці кози коні

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Графи 1-3 розділу 3 заповнюють на 

підставі даних форми № 1 "Облікова картка 

об'єкта погосподарського обліку"

Дані щодо загальної кількості об'єктів ПГО 

усіх типів, кількості об'єктів ПГО з кодом 1, 

членам яких надані земельні ділянки, та 

загальної площі земельних ділянок об'єктів 

ПГО з кодом 1   у розрізі населених пунктів, 

які входять до складу  територіальної 

громади.

Графи 4-9 вміщують дані щодо загальної кількості сільськогосподарських тварин

 які належать об'єктам ПГО на праві приватної власності, незалежно від типу 

об'єкта ПГО, 

 дані щодо кількості сільськогосподарських тварин, що утримують об'єкти 

ПГО, але які належать фізичним особам, що не проживають на території 

населеного пункту. 

 дані щодо кількості сільськогосподарських тварин, яких утримують на території 

населеного пункту фізичні особи - підприємці (особисто або через найманих 

працівників).

Ураховують усю худобу відповідного виду незалежно від її віку, статі та мети 

вирощування чи використання, яку утримують на території населених пунктів, що 

входять до складу територіальної громади.
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Арифметичні та логічні контролі форми №6-сільрада (річна)
шаблон електронного звіту   S2703115

Головне управління статистики у Вінницькій області

№ п/п Рядки та графи Тип 

відношення

Рядки 

та 

графи

Умова Рядки та графи, щодо яких

здійснюється контроль

Вид

контролю

1 Розділ 1 гр.1 ряд. 101, 102 > або = гр.2 ряд.101, 102 відповідно обов'язковий

2 Розділ 1 гр.2 ряд. 101, 102 > або = гр.3 ряд.101, 102 відповідно обов'язковий

3 Розділ 1  ряд. 101 > або = ряд. 102 (для гр.1 та 2) обов'язковий

4 Розділ 1  ряд. 101 = ряд. 102 (для гр.3) обов'язковий

5 Розділ 2 гр.1  ряд.201, 202, 203, 204, 205 > або =
гр.2 ряд.201, 202, 203, 204, 205 

відповідно 
обов'язковий

6 Розділ 2 гр.2 ряд.201, 202, 204, 205 > або = гр.3 ряд.201, 202,  204, 205 відповідно обов'язковий

7 Розділ 2 гр.2 ряд.203 = гр.3 ряд.203 обов'язковий

8 Розділ 2 ряд.201 (за всіма графами) > або =
(ряд.202 + ряд.203 + ряд.204) (за всіма 

графами) відповідно
обов'язковий

9 Розділ 2 ряд.204 (за всіма графами) > або = ряд. 205 (за всіма графами) відповідно обов'язковий

10 Якщо ряд. 102 гр.1 > 0   то то ряд. 201 гр.1 > 0 і навпаки обов'язковий

11 Якщо ряд. 102 гр.2 > 0   то то ряд. 201 гр.2 > 0 і навпаки обов'язковий

12 Якщо ряд. 101 гр.3 > 0   то то ряд. 201 гр.3 > 0 і навпаки обов'язковий
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Продовження

№ п/п Рядки та графи Тип відношення Рядки та 

графи

Умова Рядки та графи, щодо яких

здійснюється контроль

Вид

контролю

13 Якщо ряд. 101 гр.3 = 0   то то ряд. 201 гр.3 = 0 і навпаки обов'язковий

14 Розділ 3 гр.1 > або = гр.2 розділу 3 обов'язковий

15 Розділ 3 гр.4 > або = гр.5 розділу 3 обов'язковий

16 Сума рядків по гр.1 розділу 3 = ряд. 101 гр.1 розділу 1 обов'язковий

17 Сума рядків по гр.2 розділу 3 = ряд. 102 гр.2 розділу 1 обов'язковий

18 Сума рядків по гр.3 розділу 3 = ряд. 201 гр.2 розділу 2 обов'язковий

19 Для розділу 3 гр В передбачити вибір назви населеного пункту з довідника КАТОТТГ обов'язковий

20 Для розділу 3 гр Б передбачити вибір коду території з довідника КАТОТТГ обов'язковий

21

За умови заповнення гр. Б розділу 3, гр. В також повинна бути обов'язково заповнена і навпаки

обов'язковий

22
Якщо хочаб одна з граф 1-9 

розділу 3
> 0

то 

гр. Б розділу 3 обов'язково

заповненна
обов'язковий

23

У випадку відсутності даних якщо стоїть 

відмітка "V" 

то всі інші показники звіту не 

заповнюються

(крім Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ голови 

сільської, селищної, міської ради або 

особи, відповідальної за достовірність 

наданої інформації, телефону та 

адреси електронної пошти)

обов'язковий

24
У випадку відсутності даних якщо стоїть 

відмітка "V" 

то обов'язкове заповнення причини 

відсутності даних і навпаки
обов'язковий

25
Якщо всі показники звіту не 

заповнені

то обов’язкове заповнення "Інформацїі

щодо відсутності даних"
обов'язковий

Головне управління статистики у Вінницькій області
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Продовження

№ п/п Рядки та графи Тип 

відношення

Рядки 

та 

графи

Умова Рядки та графи, щодо яких

здійснюється контроль

Вид

контролю

26

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

голови сільської, селищної, 

міської ради або особи, 

відповідальної за 

достовірність наданої 

інформації

≠ 0 обов'язкове заповнення

(заборонити введення цифр 

та спеціальних символів, 

крім символів апостроф "’",  

"-",  ".", "пробіл")

обов'язковий

27

Поле " телефон" ≠ 0 обов'язкове заповнення

(заборонити введення букв та 

спеціальних символів, крім

символів "+",  "-", "пробіл") 

(не менше 5 символів)

обов'язковий

28

Поле "електронна пошта" ≠ 0 обов'язкове заповнення

(перевірка на наявність

спеціального символу @)

обов'язковий

29

Обов'язкове заповнення поля  "Код території за КАТОТТГ " (визначається автоматично 

в разі подання форми в електронному вигляді)
обов'язковий

Головне управління статистики у Вінницькій області
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Головне управління статистики у Вінницькій області

Звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2023 року набув чинності новий Закон України «Про офіційну статистику», 
відповідно до статті 4 якого передбачено подання статистичної та фінансової звітності виробникам офіційної
статистики виключно в електронній формі. 

Для зручності подання респондентами звітності в електронній формі Держстат створив безкоштовний онлайн-
сервіс "Кабінет респондента" (https://statzvit.ukrstat.gov.ua). Доступ до системи здійснюється цілодобово та не 
потребує інсталяції будь-яких програм. Також звітність в електронній формі можна подати за допомогою іншого
програмного забезпечення (https://ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/per_pz.htm). 

За потреби, за консультаціями з питань подання статистичної звітності можете звертатись до управління
збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами за телефонами: 
52-57-78, 52-57-64, (096) 398-49-78.

Також запрошуємо до вайбер-спільноти «Вінницястат респондентам», яка працює у безкоштовному месенджері
«Viber». Для цього потрібно у полі пошуку ввести «Вінницястат респондентам», в якій ви зможете в режимі
онлайн отримати всю необхідну для Вас інформацію з питань заповнення та подання статистичної звітності.
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