Про порядок подання даних ф.№37-сг
"Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських
культур" у 2021р.
Інформація щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур
розробляється на підставі державного статистичного спостереження за формою
№37-сг "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур", бланк якої
затверджений наказом Держстату від 14 січня 2020 р. № 46, за місцем здійснення
діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, економічна
діяльність якого згідно з КВЕД відноситься до груп 01.1-01.6 – за наявності у
власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше
та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого
ґрунту та/або баштанними культурами та/або більше 50 га багаторічних насаджень.
При складанні звіту необхідно керуватись Роз’ясненнями щодо заповнення форми
№ 37-сг (місячна) "Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур" від
14 січня 2020 р. № 19.1.2-12/3-20.
Показники форми характеризують хід збирання врожаю з посівів
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень зростаючим підсумком у
період виконання робіт (у липні-грудні) за місцем знаходження земельних ділянок,
що перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним
законодавством, уключаючи збирання врожаю з посівів на землях, узятих в оренду,
але без урахування земель, відданих в оренду, якщо передання земельних ділянок
здійснене та оформлене договорами найму (оренди) згідно з чинним
законодавством.
Значення показників форми мають формат представлення:
площа зібрана – у гектарах (з двома знаками після коми);
обсяг виробництва – у центнерах (з двома знаками після коми).
За відсутності даних рядки (графи) звіту містять прочерк.
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.
Головне управління статистики 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 органами державної статистики новими
сервісами, які розташовані на вебсайті Головного управління статистики у
Вінницькій області (vinstat@vn.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».
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 звітностатистичною 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.
Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи
державної статистики у встановлений термін.
Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить
суто рекомендаційний характер та не встановлює нових правових норм.

