
Про внесення змін до державного  

статистичного спостереження за  

формою № 1-ІКТ (річна) ''Використання  

інформаційно-комунікаційних технологій  

на підприємстві у 2021 році''  
 

 

Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну статистику», 

Методологічних положень щодо організації державного статистичного 

спостереження з використання інформаційно-комунікаційних технологій  

на підприємстві, затверджених наказом Держстату України від 03.07.2020 №203 

(www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична 

методологія» – «Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей» 

– «Інформаційне суспільство» підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України 

включено до сукупності підприємств, що звітують за ф.№ 1-ІКТ (річна) 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві  

у 2021 році» (далі – ф.№ 1-ІКТ (річна)). 

Звіт за ф.1-ІКТ (річна) складають та подають територіальному органу 

Держстату юридичні особи, які здійснюють діяльність у сферах: переробної 

промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 

водопостачання, каналізації, поводження з відходами, будівництва, оптової та 

роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, транспорту, 

складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового 

розміщування й організації харчування, інформації та телекомунікацій, операцій з 

нерухомим майном, професійної, наукової та технічної діяльності (крім 

ветеринарної діяльності), адміністративного та допоміжного обслуговування, 

ремонту комп’ютерів і обладнання зв’язку. 

Повідомляємо Вам, що наказом Держстату України від 22.07.2020р. № 224 

затверджено новий бланк форми державного статистичного спостереження  

№ 1-ІКТ (річна) ''Використання інформаційно-комунікаційних технологій  

на підприємстві у 2021 році'',  який подається не пізніше 10 квітня 2021р.  

Також, звертаємо Вашу увагу, що при заповненні показників даної форми, 

потрібно керуватися Роз’ясненнями щодо форми державного статистичного 

спостереження № 1-ІКТ (річна) ''Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на підприємстві у 2021 році'' затвердженими від 13 серпня 2020 року  

№ 19.1.2-12/24-20. 

Запитання форми відповідають моделі запитальника Євростату щодо 

обстеження використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) та 

електронної торгівлі на підприємствах (https://circabc.europa.eu/sd/a/47b2dcfa-2eb9-

4cc4-9e98-b93a85406d67/MQ_2020_ICT_ENT.pdf). 

У відповідях на запитання форми надають інформацію щодо поточної 

ситуації на підприємстві у І кварталі року, в якому подається звіт, крім 

запитань у розділах 2, 3, 5, 6 (запитання 6.2–6.5), 7 цієї форми, по яких 

запитується інформація за попередній рік.  

На запитання з варіантами відповідей "Так"/"Ні" можливий тільки один 

варіант відповіді. 
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Форма вміщує показники, значення яких мають формат представлення в 

цілих числах (пункт 1.1. розділу 1), у тисячах гривень у цілих числах (пункти 2.2.а), 

2.4.a) розділу 2), у відсотках у цілих числах (пункти 2.2.б), 2.2.1, 2.2.2, 2.4.б) 

розділу 2). 

Для показників форми використовують укладені відповідно до чинного 

законодавства договори між оператором, провайдером телекомунікацій і 

споживачем щодо надання послуг з доступу до мережі Інтернет, між провайдером 

програмної послуги і споживачем; рахунки-фактури, у тому числі електронні. 

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження № 1-ІКТ (річна) ''Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на підприємствах'' від 06 липня 2018 року № 17.4-12/5 є недійсними  

з 01 січня 2021 року. 

Повідомляємо, що бланки форм та відповідні методологічні документи в 

електронному вигляді респонденти можуть отримати на офіційному вебсайті 

Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в Альбомі форм державних статистичних 

спостережень на 2021р. у рубриці "Респондентам". Для подання звітності 

територіальному органу державної статистики Ви можете скористатися системою 

функціонування електронної звітності (за довідками звертатись в управління 

інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області 

за тел. (0432) 52–57–60). Також, інформуємо, що для електронного  

звітування існує безкоштовний сервіс "Кабінет респондента" за посиланням: 

https://statzvit.ukrstat.gov.ua. 

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з 

питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для 

проведення державного статистичного спостереження за ф.№ 1-ІКТ (річна) 

''Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах''. 
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