
 

Керівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення 

районних держадміністрацій, виконавчих органів міських рад 

 

Про внесення змін до форми державного статистичного спостереження                      

№ 1-субсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій" 

                        
У відповідності з Планом державних статистичних спостережень Головне 

управління статистики у Вінницькій області щомісячно проводить державне 

статистичне спостереження (далі – ДСС) за формою № 1-субсидії (місячна)  

"Звіт про надання населенню субсидій". 

Метою проведення ДСС є формування інформації про надання населенню 

житлових субсидій структурними підрозділами з питань соціального захисту 

населення для інформаційного забезпечення моніторингу та оцінювання 

ефективності програм соціальної підтримки населення, складання допоміжного 

(сателітного) рахунку соціального захисту, потреб користувачів.  

Для проведення ДСС у 2019 році необхідно використовувати  новий бланк 

форми № 1-субсидії (місячна) "Звіт про надання населенню субсидій", 

затверджений наказом Держстату 26.12.2018р. № 285 та Роз'яснення щодо її 

заповнення, які затверджені наказом Держстату від 26.12.2018р. № 17.4-12/44-18. 

Звертаємо Вашу увагу, що бланк форми № 1-субсидії (місячна) "Звіт про 

надання населенню субсидій", затверджений наказом Дежстату №176 від 19.07.2017 

року та Роз'яснення щодо її заповнення, затверджені № 17.4-12/7 від 19.07.2017 року 

є недійсними, починаючи зі звіту за січень 2019 року.   

Інформаційними джерелами для заповнення форми є дані первинної 

документації: журналів звернення громадян, аналітичних відомостей, відомостей, 

отриманих від органів Державної фіскальної служби України та Пенсійного фонду 

України, листів-повідомлень місцевих фінансових органів, реєстрів погашення 

заборгованості за видами послуг, реєстрів нарахованих сум, актів звіряння, бази 

даних комп’ютерних програм "Житлові субсидії" або "Наш дім" та інших 

документів. 

Звертаємо Вашу увагу, що в бланк форми № 1-субсидії (місячна) "Звіт про 

надання населенню субсидій" внесено наступні зміни: 

– Рядок 02 доповнено даними щодо домогосподарств, яким структурними  

підрозділами з питань соціального захисту населення продовжено надання субсидії 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення 

порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива" (зі змінами).  

– Доповнено новим рядком 13, який містить дані про суми заборгованості 

бюджетів із виплати субсидій готівкою на відшкодування витрат на придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, на кінець звітного 

місяця. Також передбачено, що показники у рядку 13 можуть мати від’ємне 

значення. 

 



 

 

Для оперативного подання статистичної звітності за формою № 1-субсидії 

(місячна), термін подання якої до органів статистики – не пізніше 5 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, пропонуємо Вам звітувати в електронному вигляді. 

Для цього Держстат запровадив роботу нового сервісу для електронного  

звітування – безкоштовне програмне забезпечення "Кабінет респондента". 

Доступ до "Кабінету респондента" відкрито з 01 лютого 2019 року за посиланням: 

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/. У разі виникнення питань щодо роботи в "Кабінеті 

респондента" Ви можете звернутись до фахівців управління інформаційних 

технологій Головного управління статистики у Вінницькій області                            

за тел. (0432) 52 57 60 або (098) 22 46 239. 

  
 

 

 

 

Довідка за телефоном:  (0432) 52 57 67   

 

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

