
 

 

 

Графік проведення інструктивних нарад з питань обліку та звітності 

 з представниками підприємств, установ, організацій та  розробниками програмного забезпечення для подання електронної звітності  

у I кварталі 2018 року 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Підрозділи Головного 

управління статистики 
Учасники 

Місце 

проведення 

Термін 

(дата) 

проведення 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

 

1 Щодо внесення змін до ДСС за ф.№1-ПВ 

(умови праці) (один раз на 2 роки) «Звіт про 

умови праці, пільги та компенсації за роботу зі 

шкідливими умовами праці», затвердженої 

наказом Держстату 26.06.2017р. № 150. 

Відділ аналізу даних 

соціальної статистики 

Маньковська Л.О. 

Підприємства м.Вінниці 

та Вінницького району 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

02.02 

Освіта 

 

2 Щодо внесення змін до ДСС за                              

ф.№ 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури 

та докторантури", затвердженої наказом 

Держстату України 21.07.2017р. № 191, 

відповідно до Роз’яснень щодо заповнення 

ф.№ 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури 

та докторантури", затвердженої 21.07.2017р. 

 

Відділ аналізу даних 

соціальної статистики 

Ніколайчук Л.А. 

Підприємства м.Вінниці Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

10.01 

 

Населені пункти та житло 

 

3 Щодо внесення змін до ДСС за                          

ф.№ 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Звіт 

про оплату населенням житлово-комунальних 

послуг", затвердженої наказом Держстату 

України 20.07.2017р.  

№ 181, відповідно до Роз’яснень щодо 

заповнення форми, затверджених 20.07.2017р. 

Відділ аналізу даних 

соціальної статистики 

Ніколайчук Л.А. 

Підприємства м.Вінниці 

та Вінницького району 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

16.02 



Діяльність підприємств 

 

4 Порядок надання звітності з питань діяльності 

підприємств  в 2018   році. Основні вимоги 

щодо  заповнення та контролю даних форми                              

№1-підприємництво (коротка) (річна). 

Відділ аналізу даних 

структурної статистики та 

статистики фінансів 

підприємств 

Пікало В.Ф. 

Підприємства,  включені 

до проведення 

структурного обстеження 

по формі                           

№1-підприємництво 

(коротка) (річна) 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

16.01 

5 Порядок надання звітності з питань діяльності 

підприємств  в 2017 році. Основні вимоги 

щодо  заповнення та контролю даних форми                              

№1-підприємництво (річна), особливості 

заповнення  форми  в промисловості, 

сільському та лісовому господарстві, 

будівництві   

Відділ аналізу даних 

структурної статистики та 

статистики фінансів 

підприємств 

Пікало В.Ф. 

Підприємства,  включені 

до проведення 

структурного обстеження 

по формі  

№1-підприємництво 

(річна) 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

17.01 

6 Порядок надання звітності з питань діяльності 

підприємств  в 2017 році. Основні вимоги 

щодо  заповнення та контролю даних форми                              

№1-підприємництво (річна), особливості 

заповнення  форми  в сфері торгівлі   та 

надання послуг      

Відділ аналізу даних 

структурної статистики та 

статистики фінансів 

підприємств 

Пікало В.Ф. 

Підприємства,  включені 

до проведення 

структурного обстеження 

по формі  

№1-підприємництво 

(річна) 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

18.01 

7 Про внесення змін до форми № 2-Б (річна) 

"Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних 

паперів" за 2017 рік 

 

Відділ аналізу даних 

структурної статистики та 

статистики фінансів 

підприємств 

Пікало В.Ф. 

Акціонерні товариства-

емітенти цінних паперів 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

08.02 

 

Сільське, лісове та рибне господарство 

8 Особливості складання та порядок надання 

статистичної звітності з питань статистики 

сільського господарства за формами №50-сг 

(річна), №2-ферм за 2017 рік 

Відділ аналізу даних 

сільського господарства та 

навколишнього 

середовища 

Чуманова Н.А. 

Підприємства м.Вінниці 

та Вінницького району 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

15.02 

Енергетика 

9 Особливості складання та порядок надання 

статистичної звітності з питань статистики 

енергетики за формами №4-мтп (річна),  

№11-мтп (річна) 

Відділ аналізу даних 

статистики торгівлі та 

енергетики 

Гаврилюк Н.М. 

 

Підприємства м.Вінниці 

та Вінницького району 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

24.01 



Транспорт 

10 Про внесення змін до форм № 31-авто 

(квартальна), № 51-ца (місячна), та 

особливості складання і порядок надання 

статистичної звітності за формами               

№2-ТР (річна), № 51-авто (місячна) 

 

Відділ аналізу даних  

статистики виробництва та 

послуг 

Олійник О.Є. 

Підприємства,  включені до 

проведення ДСС за формами  

№ 31-авто (квартальна), № 

51-ца (місячна), №2-ТР 

(річна), № 51-авто (місячна) 

 

 

 30.01 

Комплексна інструктивна нарада 

11 Про внесення змін до форм з питань статистики 

інвестицій  за формами  №2-інвестиції (річна, 

квартальна)   та   особливості   складання   і 

порядок  надання  статистичної  звітності  з 

питань  статистики  будівництва, інвестицій, 

інновіцій,    промисловості    за    формами             

№1-кб (місячна),   №11-ОЗ (річна),                            

№10-зез (квартальна),   №1П-НПП (річна),         

№1-П (місячна),  №1-ПЕ (місячна),                 

№1-інновація (один раз на два роки). 

 

Відділ аналізу даних  

статистики виробництва та 

послуг 

Олійник О.Є. 

Підприємства,  включені до 

проведення ДСС за формами 

№2інвестиції(річна, квартал),  

№1-кб (місячна),  

№11-ОЗ (річна),  

№10-зез(квартальна),          

№1П-НПП(річна),                       

№ 1-П(місячна),  

№1-ПЕ(місячна),  

№1-інновація (один раз на 

два роки). 

 

Головне 

управління 

статистики 

Вінницькій 

області 

15.01 

 

 
   


