
Орієнтовний графік проведення інструктивних нарад з питань обліку та звітності працівниками Головного управління  

статистики у Вінницькій області та розробниками програмного забезпечення для подання електронної звітності 

 з представниками підприємств, установ, організацій Вінницької області  

у I кварталі 2021 року 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Підрозділи Головного 

управління статистики 
Учасники 

Місце 

проведення 

Дата 

проведення 

  

Діяльність підприємств 

 

1 Про внесення змін до державного 

статистичного  спостереження за  

формою №1-підприємництво (річна) 

«Структурне обстеження  підприємства» за 

2020р.  та методологічні вимоги до складання 

даної форми, затвердженої наказом Держстату 

 №223  22.07.2020 

 

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

Шевченко О.В. 

Підприємства включені до 

проведення структурного 

обстеження по формі  

№1-підприємництво 

(річна) 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

(в режимі 

Zoom) 

02.02.2021 

  

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

 

2 Особливості складання статистичної звітності 

за ф.№7-ПВ  (один раз на чотири роки) «Звіт 

про заробітну плату за професіями окремих 

працівників», затвердженої наказом 

Держстату  №183  17.06.2020 

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

О. Шевченко  

Підприємства включені 

до проведення 

обстеження по формі  

ф.№7-ПВ  (один раз на 

чотири роки)  

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

(в режимі 

Zoom) 

17.03.2021 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/227/227_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/227/227_2014.htm


  

Комплексна інструктивна нарада 

3 Про внесення змін до державних статистичних  

спостережень за формами №2-ОЗ ІНВ (річна) 

«Звіт про наявність і рух необоротних активів, 

амортизацію та капітальні інвестиції»,                 

№2-інвестиції (квартальна) «Звіт про 

капітальні інвестиції»,  та методологічні 

вимоги до складання даних форм, 

затверджених наказом Держстату  №256  

26.08.2020 

Управління збирання, 

підготовки даних та 

взаємодії з 

респондентами 

О. Шевченко  

Підприємства включені до 

проведення структурного 

обстеження по формах  

№2-ОЗ ІНВ (річна), 

№2-інвестиції 

(квартальна) 

Головне 

управління 

статистики у 

Вінницькій 

області 

(в режимі 

Zoom) 

09.02.2021 

 
  Примітка. Наради будуть проводитись в режимі ZOOM. Бажаючим взяти участь в нараді попередньо повідомити про це до Центру    

«Єдине вікно» за тел. (0432) 52-57-78; 52-57-64 для можливості отримання відповідних контактів від респондентів для послідуючого підключення до 

наради. 

 

 

 

  Начальник відділу планування, координації  

  та моніторингу статистичної діяльності                                                                                                                  Світлана ГАВРИЛЮК 

 

   


