
Консультації з питань складання статистичної  
та фінансової звітності можна отримати за телефонами: 

Назва 

структурного 

підрозділу 

Найменування форм Індекс форми Періодичність Строк подання 
№ 

телефону 

Оплата праці та соціально-трудові відносини 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Звіт із праці (10.06.2016 №90) 1-ПВ місячна не пізніше 7-го числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

(0542) 

25-21-95 

Звіт із праці (10.06.2016 №90) 1-ПВ квартальна не пізніше 7-го числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Звіт про заробітну плату за професіями 

окремих працівників (25.08.2016 №152) 

7-ПВ один раз на 

чотири роки 

не пізніше 31 березня 

Освіта 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Звіт вищого навчального закладу  

на початок 20__/__ навчального року 

(30.11.2012 № 500) 

2-3 нк один раз на 

рік 

не пізніше 5 жовтня 

(0542) 

25-21-95 

Звіт  про кількість дітей шкільного віку  

(06.08.2010 № 317) 

77-РВК один раз на 

рік 

не пізніше 30 вересня 

Звіт про діяльність дошкільного навчального 

закладу за 20__ рік (17.12.2015 № 359) 

85-к річна не пізніше 28 лютого 

Звіт про роботу аспірантури та 

докторантури (01.07.2014 № 204) 

1-НК річна не пізніше 20 січня 

Охорона здоров'я 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Звіт про травматизм на виробництві у 20__ 

році (18.08.2014 № 242) 

7-тнв річна не пізніше 28 лютого (0542) 

25-21-95 

Соціальний захист 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Звіт про надання населенню субсидій на 

відшкодування оплати житлово-

комунальних послуг (30.10.2014 № 320) 

1-субсидії (ЖКГ) місячна не пізніше 5 числа місяця, 

наступного за звітним 

(0542) 

25-21-95 

Звіт про надання населенню субсидій  

готівкою на відшкодування  витрат для 

придбання скрапленого газу, твердого і 

рідкого пічного побутового палива 

(30.10.2014 № 321) 

1-субсидії 

(паливо) 

місячна не пізніше 5 числа місяця, 

наступного за звітним 

http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/90/90_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/90/90_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/152/152_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2012/500/500_2012.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2010/317/317_2010.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/359/359_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/204/204_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/242/242_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/320/320_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/321/321_2014.htm


Населені пункти та житло 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Житловий фонд станом на 1 січня 20___ 

року (12.12.2014 № 389) 

1-житлофонд річна не пізніше 28 лютого 

(0542) 

25-21-95 
Про оплату населенням житлово-

комунальних послуг та електроенергії 

(17.10.2013 № 314) 

1-заборгованість 

(ЖКГ) 

місячна не пізніше 15 числа  після 

звітного періоду 

Правосуддя та злочинність 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Звіт про розгляд справ про адміністративні 

правопорушення та осіб, які притягнуті до 

адміністративної відповідальності 

(10.11.2015 № 322) 

1-АП річна не пізніше 20 січня 

(0542) 

25-21-95 

Культура 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Звіт про діяльність музею за 20__ рік 

(23.10.2013 № 317) 

8-нк річна до 9 лютого 

(0542) 

25-21-95 

Звіт про діяльність театру за 20__ рік 

(23.10.2013 № 318) 

9-нк річна до 9 лютого 

Звіт про діяльність концертної організації, 

професійного творчого колективу за 20__ 

рік (23.10.2013 № 319) 

12-нк річна до 9 лютого 

Політична та інша суспільна діяльність 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Звіт про діяльність громадської організації 

(23.11.2016 №221) 
1-громадська 

організація 

річна не пізніше 10 березня (0542) 

25-21-95 

Макроекономічна статистика 

Відділ обробки 

даних структурної 

статистики та 

статистики 

фінансів 

підприємств 

Анкета для промислового підприємства 

(29.10.2014 № 319) 

2К-П квартальна не пізніше 10 числа 

першого місяця звітного 

кварталу 

(0542) 

25-52-77, 

25-20-81 

Анкета для промислового підприємства 

(інвестиції) (29.10.2014 № 319) 

2К-П інв два рази на 

рік 

не пізніше 10 квітня,  

10 жовтня 

Анкета для будівельного підприємства 

(29.10.2014 № 319) 

2К-Б квартальна не пізніше 10 числа 

першого місяця звітного 

кварталу 

Анкета для підприємства оптової та 

роздрібної торгівлі, з ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

(29.10.2014 № 319) 

2К-Т квартальна не пізніше 10 числа 

першого місяця звітного 

кварталу 

Анкета для підприємства сфери послуг 

(29.10.2014 № 319) 

2К-СП квартальна не пізніше 10 числа 

першого місяця звітного 

кварталу 

Анкета для сільськогосподарського 

підприємства (29.10.2014 № 319) 

2К-С квартальна не пізніше 10 числа 

першого місяця звітного 

кварталу 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/389/389_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/314/314_2013.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/322/322_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/317/317_2013.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/318/318_2013.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/319/319_2013.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/221/221_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/319/319_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/319/319_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/319/319_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/319/319_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/319/319_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/319/319_2014.htm


Діяльність підприємств 

Відділ обробки 

даних структурної 

статистики 

та статистики 

фінансів 

підприємств 

Структурне обстеження підприємства 

(24.06.2016 №97) 

1-підприємництво річна не пізніше 28 лютого  

(0542) 

25-52-77, 

25-20-81 

Структурне обстеження підприємства 

(24.06.2016 №97) 
1-підприємництво 

(коротка)  

річна не пізніше 28 лютого  

Звіт про взаєморозрахунки з 

нерезидентами (07.07.2012 № 286) 

1-Б річна,  річна – не пізніше 9 лютого 

квартальна квартальна – не пізніше 25 

числа місяця, що настає за 

звітним періодом 

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних 

паперів (01.08.2012 № 320 зі змінами, 

внесеними наказом Держстату України від 

09.08.2013 № 242) 

2-Б річна річна – не пізніше 28 

лютого 

Послуги 

Відділ обробки 

даних статистики 

виробництва та 

послуг 

Звіт про обсяги реалізованих послуг 

(30.11.2016 №229) 

1-послуги квартальна не пізніше 25-го числа 

місяця, наступного за 

звітним періодом 

(0542) 

25-20-95,  

25-21-81 

Внутрішня торгівля 

Відділ обробки 

даних статистики 

торгівлі та 

енергетики 

Звіт про товарооборот торгової мережі 

(31.08.2016 №163) 

1-торг місячна не пізніше 4 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

(0542) 

25-20-51 

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу 

(11.12.2015 № 351) 

1-торг 

(нафтопродукти) 

місячна не пізніше 4 числа місяця, 

наступного за звітним 

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій 

мережі (31.08.2016 №163) 
3-торг квартальна не пізніше 25 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Звіт про наявність торгової мережі  

(19.11.2014 № 349) 

7-торг річна не пізніше 28 лютого 

Звіт про продаж і  запаси товарів 

(продукції) в оптовій торгівлі 

(21.11.2014 № 356) 

1-опт квартальна, 

річна 

квартальна –не пізніше 25 

числа, наступного за 

звітним періодом; річна – 

не пізніше 28 лютого 

Звіт про обсяг оптового товарообороту 

(21.11.2014 № 356) 

1-опт місячна не пізніше 4 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Капітальні інвестиції 

Відділ обробки 

даних статистики 

виробництва та 

послуг 

Капітальні інвестиції, вибуття й 

амортизація активів (05.08.2014 № 225) 

2-інвестиції річна не пізніше 28 лютого  (0542) 

25-20-95,  

25-21-81 Капітальні інвестиції (05.08.2014 № 225) 2-інвестиції квартальна не пізніше 25 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/97/97_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/97/97_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2012/286/286.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2012/320/320.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/242/242_2013.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/229/229_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/163/163_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/351/351_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/351/351_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/351/351_2015.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/163/163_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/349/349_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/356/356_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/356/356_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/356/356_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/356/356_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/225/225_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/225/225_2014.htm


Основні засоби 

Відділ обробки 

даних статистики 

виробництва та 

послуг 

Звіт про наявність і рух основних засобів, 

амортизацію (24.10.2013 № 321) 

11-ОЗ річна не пізніше 28 лютого після 

звітного року 

(0542) 

25-20-95,  

25-21-81 

Сільське, лісове та рибне господарство 

Відділ обробки 

даних статистики 

сільського 

господарства 

та навколишнього 

середовища 

Звіт про посівні площі 

сільськогосподарських культур  

(24.06.2016 №103) 

4-сг річна на 5-й день після 

закінчення сівби ярих 

культур, але не пізніше 2 

червня 

(0542) 

25-20-42, 

25-21-63 

Звіт про збирання врожаю 

сільськогосподарських культур  

(24.06.2016 №103) 

37-сг місячна не пізніше 2-го числа 

місяця, наступного за 

звітним періодом 

(у липні-листопаді) 

Внесення мінеральних, органічних добрив, 

гіпсування та вапнування ґрунтів під 

урожай 20__ року (14.06.2013 № 181) 

9-б-сг річна до 2 грудня  

Звіт про виробництво продукції 

тваринництва та кількість 

сільськогосподарських тварин  

(01.08.2016 №136) 

24-сг місячна не пізніше 2 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Звіт про виробництво продукції 

тваринництва, кількість 

сільськогосподарських тварин і 

забезпеченість їх кормами  

(24.06.2016 №103) 

24 річна не пізніше 20 січня 

Звіт про площі та валові збори 

сільськогосподарських культур, плодів, 

ягід і винограду (25.09.2015 № 219) 

29-сг річна не пізніше 2 грудня 

Звіт про основні економічні показники 

роботи сільськогосподарських підприємств  

(27.11.2015 № 346) 

50-сг річна не пізніше 28 лютого 

Звіт про об’єкти погосподарського обліку 
(29.08.2016 №155) 

6-сільрада річна не пізніше 15 березня 

Наявність сільськогосподарської техніки в 

сільськогосподарських підприємствах  

у 20 __ році (02.07.2014 № 206) 

10-мех річна не пізніше 28 лютого 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/321/321_2013.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/103/103_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/103/103_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/181/181_2013.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2013/181/181_2013.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/136/136_2016.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/103/103_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/219/219_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/346/346_2015.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/155/155_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/206/206_2014.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2014/206/206_2014.htm


Основні показники господарської 

діяльності фермерського господарства, 

малого підприємства у сільському 

господарстві (27.11.2015 № 346) 

2-ферм річна до 28 лютого  

Звіт про надходження 

сільськогосподарських тварин на 

переробні підприємства  

(25.09.2015 № 219) 

11-заг квартальна не пізніше 4 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Звіт про надходження молока сирого на 

переробні підприємства  

(01.08.2016 №136) 

13-заг квартальна не пізніше 4 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Звіт про перероблення винограду на 

виноматеріали (25.09.2015 № 219) 

1-виноград річна не пізніше 4 грудня 

Звіт про реалізацію продукції сільського 

господарства (27.11.2015 № 346) 

21-заг місячна не пізніше 5 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Звіт про реалізацію продукції сільського 

господарства (01.08.2016 №136) 

21-заг річна не пізніше 20 січня 

Звіт про надходження зернових та олійних 

культур на перероблення та зберігання  

(25.09.2015 № 219) 

1-зерно місячна не пізніше 4 числа місяця 

наступного за звітним 

періодом 

Звіт про добування водних біоресурсів  

(25.09.2015 № 219) 

1-риба річна не пізніше 20 січня  

Звіт про добування водних біоресурсів  

(25.09.2015 № 219) 

1-риба квартальна не пізніше 10 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Лісогосподарська діяльність за 20__ рік  

(19.08.2014 № 243) 

3-лг річна не пізніше 28 лютого 

Ведення мисливського господарства за 

20__ рік (19.08.2014 № 243) 

2-тп 

(мисливство) 

річна не пізніше 28 лютого 

Енергетика 

Відділ обробки 

даних статистики 

торгівлі та 

енергетики 

Звіт про використання та запаси палива 

(31.08.2016 №162) 

4-мтп місячна не пізніше 4-го числа 

місяця, наступного за 

звітним періодом 
(0542) 

25-20-51 
Звіт про використання та запаси палива 

(31.08.2016 №162) 

4-мтп річна не пізніше 28 лютого 

Звіт про постачання та використання 

енергії (31.08.2016 №162) 

11-мтп річна не пізніше 28 лютого 

Промисловість 

Відділ обробки Звіт про виробництво та реалізацію 1П-НПП річна не пізніше 28  лютого (0542) 

http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/346/346_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/219/219_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/219/219_2015.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/136/136_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/219/219_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/219/219_2015.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/346/346_2015.htm
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2016/136/136_2016.htm
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даних статистики 

виробництва та 

послуг 

промислової продукції (15.07.2016 №115) 25-20-95, 

25-21-81 Терміновий звіт про виробництво 

промислової продукції (товарів, послуг) за 

видами (05.08.2014 № 222) 

1-П місячна не пізніше 4 числа місяця, 

наступного за звітним  

Звіт про економічні показники 

короткостротокової статистики 

промисловості (15.07.2016 №113) 

1-ПЕ місячна не пізніше 12 числа місяця, 

наступного за звітним 

Будівництво 

Відділ обробки 

даних статистики 

виробництва та 

послуг 

Звіт про прийнятий в експлуатацію 

закінчений будівництвом об'єкт  

(05.08.2014 № 225) 

2-буд квартальна не пізніше  15 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

(0542) 

25-20-95, 

25-21-81 

Звіт про виконання будівельних робіт 

(26.07.2016 №129) 

1-кб  місячна не пізніше 7 числа місяця, 

наступного за звітним  

Транспорт 

Відділ обробки 

даних статистики 

виробництва та 

послуг 

Звіт про роботу міського 

електротранспорту (13.04.2016 №60) 

2-етр місячна не пізніше 5 числа місяця, 

наступного за звітним  

(0542) 

25-20-95, 

25-21-81 

Звіт про роботу автотранспорту 

(02.08.2016 №137) 

2-тр річна не пізніше 28 лютого 

Звіт про перевезення вантажів та 

пасажирів автомобільним транспортом 

(10.06.2016 № 89) 

51-авто місячна не пізніше 4 числа місяця, 

наступного за звітним 

Обстеження фізичної особи-підприємця, що 

здійснює пасажирські автоперевезення на 

маршруті (28.07.2016 №133) 

51-пас  два рази на 

рік 

не пізніше 25 травня 
не пізніше 25 листопада 

Обстеження фізичної особи-підприємця, що 

здійснює вантажні автомобільні 

перевезення на комерційній  основі 
(28.07.2016 №133 (зі змінами)) 

51-вант  два рази на 

рік 

не пізніше 25 квітня 
не пізніше 25 жовтня 

Звіт про перевезення автомобільним 

транспортом вантажів за видами вантажів 

та пасажирів за видами сполучення  

(07.11.2014 № 327) 

31-авто  квартальна  не пізніше 20 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Звіт про основні показники роботи авіацій-

ного підприємства (15.05.2015 № 119) 

51-ЦА місячна не пізніше 5 числа місяця, 

наступного за звітним 

Туризм 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Звіт дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку за літо 20 ___ року  

(18.12.2015 № 360) 

1-ОТ один раз на 

рік 

після завершення роботи 

закладу, не пізніше 1 

вересня 
(0542) 

25-21-95 Звіт про діяльність колективного засобу 

розміщування за 20__ рік  

20.11.2015 № 338) 

1-КЗР річна не пізніше 28 лютого, 

сезонні – не пізніше ніж 

через 5 днів після 

закінчення сезону 
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Звіт про туристичну діяльність за  20__ рік  

(30.11.2012 № 498 зі змінами, внесеними 

наказом Держстату України від 20.09.2013 

№ 283) 

1-туризм річна не пізніше 28 лютого 

Зовнішня торгівля товарами 

Відділ обробки 

даних статистики 

торгівлі та 

енергетики 

Звіт про придбання (продаж) 

товарів для забезпечення життєдіяльності 

транспортних засобів, потреб пасажирів та 

членів екіпажу  

(05.09.2012 № 375) 

14-ЗЕЗ квартальна не пізніше 15-го числа після 

звітного періоду 
(0542) 

25-20-51 

Зовнішня торгівля послугами 

Відділ обробки 

даних статистики 

торгівлі та 

енергетики 

Звіт про експорт (імпорт) послуг 

(21.07.2016 №122) 

9-ЗЕЗ квартальна не пізніше 10 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 
(0542) 

25-20-51 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності 

Відділ обробки 

даних статистики 

виробництва та 

послуг 

Звіт про прямі іноземні інвестиції  

(13.10.2014 № 297) 

10-зез квартальна не пізніше 7 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 
(0542) 

25-20-95, 

25-21-81 
Звіт про прямі інвестиції за кордон 

(13.10.2014 № 297) 

13-зез квартальна не пізніше 7 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Ціни виробників 

Відділ реєстрації 

цін 

Звіт про ціни виробників промислової 

продукції (04.07.2014 № 207) 

1-ціни (пром)  місячна не пізніше 22 числа 

звітного місяця 

(0542) 

25-10-81 

Звіт про ціни придбання матеріальних 

ресурсів у будівництві  

(04.07.2014 № 207) 

1-ціни (буд) місячна не пізніше 20 числа  

місяця, наступного за 

звітним 

Звіт про ціни на ринку житла 

(04.07.2014 № 207) 

1-ціни (житло) квартальна не пізніше 3 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

Наука 

Відділ аналізу 

даних економічної 

статистики 

Звіт про здійснення наукових досліджень і 

розробок (24.06.2016 №104) 

3-наука річна не пізніше 28 лютого (0542) 

25-52-95 

Технології та інновації 

Відділ обробки 

даних соціальної 

статистики 

Обстеження інноваційної діяльності 

підприємства за період 2014-2016 років 

(25.11.2016 №225) 

IНН один раз на 

два роки 

не пізніше 10 березня (0542) 

25-21-95 
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Навколишнє середовище 

Відділ обробки 

даних статистики 

сільського 

господарства 

та навколишнього 

середовища 

Звіт про охорону атмосферного  повітря 

(27.11.2015 № 345) 

2-ТП (повітря) річна не пізніше 20 січня (0542)  

25-20-42, 

25-21-63 Витрати на охорону навколишнього 

природного середовища та екологічні 

платежі за 20__ рік (30.09.2015 № 259) 

1-екологічні 

витрати 

річна не пізніше 28 лютого 

Утворення та поводження з відходами за 

20__ рік (19.08.2014 № 243) 

1-відходи річна не пізніше 28 лютого 

Інформаційне суспільство 

Відділ обробки 

даних статистики 

виробництва та 

послуг 

Звіт про діяльність операторів, провайдерів 

телекомунікацій та поштового зв'язку 

(16.10.2015 № 297) 

14-зв’язок квартальна не пізніше 20 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

(0542)  

25-20-95,  

25-21-81 

Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на 

підприємствах у 20___ році  

(25.11.2016 №226) 

1-ІКТ річна не пізніше 28 лютого 
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