
Керівникам підприємств, що мають  

звітувати за формами № 24-сг (місячна)  

 та № 24 (річна) 

                                                                           

 

Щодо порядку подання та розробки  

державних статистичних спостережень  

про стан тваринництва за ф.№ 24–сг (місячна)  

та ф.№ 24 (річна) у 2022 році 

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень проводиться збір 

та розробка даних щодо стану тваринництва у сільськогосподарських підприємствах, 

які займаються виробництвом тваринницької продукції за формами № 24 (річна)  

"Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських 

тварин і забезпеченість їх кормами" (далі – форма № 24 (річна)) та № 24–сг (місячна) 

"Звіт про виробництво продукції тваринництва, та кількість сільськогосподарських 

тварин" (далі – форма № 24-сг (місячна)).  

Інформація за формою № 24–сг (місячна) подається підприємствами на бланку, 

затвердженому наказом Держстату від 25.06.2021р. №159, починаючи зі звіту на               

1 січня 2022 року, не пізніше 2 числа місяця, наступного за звітним періодом.    

Інформація за формою № 24 (річна) за 2021 рік подається підприємствами на бланку, 

затвердженому наказом Держстату від 25.06.2021р. №159 не пізніше 20 січня                  

2022 року.   

Звертаємо увагу, що реквізит «Код території» на бланку форми № 24-сг 

(місячна) та форми № 24 (річна) заповнюється відповідно до нового Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ) та 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». 

Проставляється код території фактичної адреси здійснення діяльності. 

При складанні звітів необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо показників форм 

№ 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогоспо-

дарських тварин і забезпеченість їх кормами" та № 24–сг (місячна) "Звіт про 

виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин", 

затвердженими Головою Державної служби статистики України від 08.07.2021  

за №19.1.2.-12/4-21, які Ви можете знайти на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua)  

у рубриці: Респондентам/ Проєкт альбома форм державних статистичних 

спостережень на 2022 рік/ Економічна статистика/ Економічна діяльність: Сільське, 

лісове та рибне господарство (25.06.2021 №159), Роз’яснення щодо показників 

форми. 

При заповнені форм №24 (річна) та №24–сг (місячна) просимо приділити увагу 

повноті заповнення реквізитів, зокрема, коду ЄДРПОУ, повної назви підприємства, 

юридичної адреси, фактичної адреси здійснення господарської діяльності, вказати 

контактний телефон та електронну пошту. Особливо звертаємо увагу, що в бланку 

даних форм в адресній частині з’явився новий реквізит «Територіальна громада». 

Даний реквізит потрібно заповнити двічі, як по місцезнаходженню (юридичній 

адресі) підприємства, так і по адресі здійснення діяльності, щодо якої подається 

форма звітності (фактичній адресі). 
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У випадку відсутності даних для заповнення форм №24 (річна) та №24–сг 

(місячна) у реквізиті бланку «Інформація щодо відсутності даних» зазначається одна 

з перелічених причин відсутності даних.  

Повідомляємо також, про те, що на виконання Указу Президента України від          

13 березня 2020 року № 87 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період карантину, 

визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

"Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою 

запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності органів 

державної статистики тимчасово, на період карантину, припиняється відвідування 

громадян адмінбудівлі   ГУС у Вінницькій області.  

Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі 

форми №24 (річна) та №24–сг (місячна) 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 №24 (річна) 

та №24–сг (місячна) можна отримати дистанційно:  

– в телефонному режимі ((0432) 52 57 78, (0432) 52 57 61);  

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

– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента». 

– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам". 

 Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною 

звітністю користуватись запровадженими ГУС у Вінницькій області сервісами, які 

розташовані на нашому вебсайті (http://www.vn.ukrstat.gov.ua): «Оголошення для 

респондентів»; «Календар подання звітності»; «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); «КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА» та інші. 

  Повідомляємо, що на даний час Держстатом розроблений для смартфонів, 

планшетів та персональних комп'ютерів чат-бот «Пошук за кодом ЄДРПОУ», який 

працює в безкоштовному месенджері «Telegram» дозволяє отримати інформацію 

щодо форм статистичної звітності, за якими респондент залучений до звітування в 

поточному звітному році. Для того, щоб скористатися сервісом необхідно у 

месенджері «Telegram» у полі пошуку ввести «Пошук за кодом ЄДРПОУ», та увести 

код ЄДРПОУ. А також, запрошуємо до нещодавно створеної вайбер-спільноти 

«Вінницястат респондентам», яка працює у безкоштовному месенджері «Viber». 

 

Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної 

статистики в установлені терміни. 

mailto:vikno@vn.ukrstat.gov.ua
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
mailto:vinstat@vn.ukrstat.gov.ua
http://www.vn.ukrstat.gov.ua/
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Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить 

суто рекомендаційний і роз’яснювальний характер та не встановлює нових правових 

норм. 

 

Додатки: 

 

1. Бланк форми № 24 (річна) "Звіт про виробництво продукції 

тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і 

забезпеченість їх кормами" затверджений наказом Держстату від 

25.06.2021р. №159. 

2. Бланк форми № 24-сг (місячна) "Звіт про виробництво продукції 

тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин" 

затверджений наказом Держстату від 25.06.2021р. №159. 

3. Роз’яснення щодо показників форми № 24 (річна) "Звіт про 

виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогоспо-

дарських тварин і забезпеченість їх кормами" та № 24-сг (місячна) 

"Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин", затверджені Головою Держстату  

від 08 липня 2021р. за № 19.1.2.-12/4-21. 

 

 

 
 

 
 QR-код    QR-код 

офіційного сайту  вайбер-спільноти  

ГУС у Вінницькій області 

 

 
 

"Вінницястат респондентам" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


