Шановні респонденти!
Нагадуємо Вам про зміни у термінах подання деяких форм державних
статистичних спостережень з питань статистики рослинництва.
Починаючи з 2020 року, згідно наказу Держстату від 14.01.2020р. №46,
форма державних статистичних спостережень №37-сг (місячна) «Звіт про
збирання врожаю сільськогосподарських культур» подається на 1 липня,
1 серпня, 1 вересня, 1 жовтня, 1 листопада та додаткову звітну дату на 1 грудня
2020 року.
Форма №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори
сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», відповідно до наказу
Держстату від 20.01.2020р. №52, починаючи зі звіту про підсумки збирання
врожаю за 2020 рік, буде подаватись не пізніше 5 січня року, наступного за
звітним, тобто, в даному випадку, 5 січня 2021 року.
В такий-же термін – 5 січня 2021 року має подаватись і форма
№9-сг (річна), «Звіт про використання добрив і пестицидів», (наказ Держстату
від 09.01.2020р. №35).
Розраховуємо на своєчасне отримання від Вас вищевказаної звітності
у вказані терміни.
Водночас інформуємо, що методологічні положення за приведеними
формами, інформація щодо змін термінів подання форм, бланки форм
і роз'яснення до них, розміщені на офіційному вебсайті Держстату
www.ukrstat.gov.ua у розділах «Методологія та класифікатори» та «Для
респондентів», а також, відповідно і на вебсайті Головного управління статистики
у Вінницькій області www.vn.ukrstat.gov.ua у розділах «Методологія
та класифікатори» (за посиланням на Держстат), «Інформація для респондентів»,
«До уваги респондентів», «Подання звітності».
Респондентам доступний безкоштовний сервіс для електронного звітування
«Кабінет респондента» за посиланням: http://statzvit.ukrstat.gov.ua/.
Крім того, на вебсайтах Держстату www.ukrstat.gov.ua та Головного
у правління статистики у Вінницькій області www.vn.ukrstat.gov.ua у сервісі
«Пошук за кодом ЄДРПОУ» розміщується інформація щодо участі респондентів
у проведенні держстатспостережень, тобто, за якими формами вони мають
подавати звітність. Прохання регулярно відслідковувати дану інформацію.
На даний час Держстатом формуються сукупності звітуючих підприємств
по формах №29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських
культур, плодів, ягід і винограду» та №9-сг «Звіт про використання добрив
і пестицидів», після закінчення цих робіт дана інформація буде виставлена
на вищевказаний сервіс.

