
До уваги респондентів, 

які у 2021 році звітуватимуть за формою державного статистичного 

спостереження №1-заборгованість (ЖКГ)  

«Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг»  

 

 
Керівникам підприємств 

 

У відповідності з Планом державних статистичних спостережень на 2021 рік Головне 

управління статистики у Вінницькій області щомісячно проводить державне статистичне 

спостереження (далі – ДСС) за формою №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про 

оплату населенням житлово-комунальних послуг».  

Метою проведення даного ДСС є формування інформації про оплату населенням 

житлово-комунальних послуг для інформаційного забезпечення моніторингу та оцінювання 

ефективності програм соціальної підтримки населення і державної регіональної політики, 

статистики національних рахунків, потреб користувачів. 

Звіт за ф. №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) до органів державної статистики мають 

подавати юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають населенню 

житлово-комунальні послуги. 

Показники форми містять дані про суми нарахувань, сплати та заборгованості 

населення за спожиті житлово-комунальні послуги стосовно юридичних осіб, відокремлених 

підрозділів юридичних осіб:  

- управителів багатоквартирних будинків;   

- постачальників, які на підставі ліцензії провадять діяльність із постачання природного 

газу, та операторів газорозподільної системи, до якої приєднані об’єкти газоспоживання 

споживача;  

- енергопостачальників або інших суб’єктів, визначених законом, що є виконавцями 

комунальних послуг з постачання та розподілу електричної енергії; 

- теплопостачальних організацій; суб’єктів господарювання, які є власниками (або 

володіють і користуються на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або 

теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляють гарячу воду; та інших 

постачальників гарячої води, визначених споживачами;  

- суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність із централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення;  

- суб’єктів господарювання, визначених виконавцями послуг з вивезення побутових 

відходів у встановленому законодавством порядку. 

Показники форми уміщують дані за звітний місяць. Графи 01-06 розділу І містять 

інформацію щодо нарахування, оплати та заборгованості населення, за винятком сум усіх 

пільг.  

Для проведення ДСС у 2021 році необхідно використовувати  новий бланк форми 

№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про оплату населенням житлово-комунальних 

послуг», який затверджений наказом Держстату від 21.07.2020р. № 221, а також 

Роз'ясненнями щодо її заповнення, затвердженими 22.07.2019 за № 19.1.2-12/29-19. 

Водночас повідомляємо, що бланк ф.№ 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна), 

затверджений наказом Дежстату №255 від 22.07.2019 року з 01 лютого 2021 року, є 

недійсним. 

Звертаємо Вашу увагу, починаючи зі звіту за січень 2021 року, змінено термін 

подання форми №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна), який передбачає подання звітності не 

пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87 "Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні 



заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 

хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період 

карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року  

№ 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою 

запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності органів державної 

статистики тимчасово, на період карантину, припиняється особистий прийом громадян 

Головним управлінням статистики у Вінницькій області (далі – ГУС). 

ГУС у Вінницькій області рекомендує усі форми державних статистичних 

спостережень надавати в електронному вигляді.  

Також пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю 

скористатись запровадженими Держстатом сервісами, які розташовані на його офіційному 

вебсайті: (www.ukrstat.gov.ua): «Сервіс для респондентів»; «Пошук за кодом ЄДРПОУ» 

(інформація про статистичну та фінансову звітність, яку підприємство (організація, установа) 

має подавати до органів державної статистики; «Календар  форм державних статистичних 

спостережень на 2021 рік»; «Проект альбому форм державних статистичних спостережень» 

на 2021 рік; «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності»; «Куточок 

респондента».  

Новий бланк форми №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про оплату 

населенням житлово-комунальних послуг» та Ро’зяснення щодо її заповнення можна знайти 

на офіційному вебсайті Держстату: (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці «Для респондентів»: 

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік /Демографічна та соціальна 

статистика /Населені пункти та житло. 

Доводимо до Вашого відома, що згідно ст. 1863 Кодексу України “Про 

адміністративні правопорушення” неподання органам державної статистики даних для 

проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в 

повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із 

запізненням тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності – від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, в разі повторного вчиненого адміністративного правопорушення протягом 

одного року після накладення адміністративного стягнення – від п’ятнадцяти до двадцяти 

п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань 

державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного 

статистичного спостереження за формою ф.№ 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Звіт про 

оплату населенням житлово-комунальних послуг» у 2021 році. 

 

 

 

 

 
Довідки за телефоном (0432) 52 57 67  
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