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Передмова 

 

Державну статистичну діяльність в Україні здійснюють органи державної 

статистики з метою отримання всебічної і об’єктивної статистичної інформації щодо 

економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і 

забезпечення нею держави і суспільства. Ця інформація знаходить своє відображення в 

статистичній документації, яка є одним із найбільш поширених та широко представлених 

у складі Національного архівного фонду (далі – НАФ) спеціальних видів документації. 

Для статистичної документації, яка надходить на постійне зберігання до архівів від 

органів державної статистики, органів державного управління та інших юридичних осіб, 

характерна велика кількість документів із повторюваною інформацією.  

Проблема повторюваності інформації в статистичних документах при 

комплектуванні ними державних архівних установ постала ще в 1920-х роках, коли в 

архівах було започатковано роботу з експертизи цінності документів, що надходили на 

постійне зберігання від установ, організацій та підприємств, а також підготовку перших 

переліків документів із зазначенням строків зберігання.  

Складність цієї роботи вимагала розроблення методичних рекомендацій, в яких 

були б виявлені найбільш характерні риси повторюваності документної інформації, 

встановлені закономірності її утворення, визначені критерії та загальна методика відбору. 

Особливо це виявилося актуальним при надходженні статистичної документації у складі 

фондів, які були джерелами комплектування одного державного архіву. Але, на жаль, у 

розроблених у різні часи нормативних документах та рекомендаціях існували 

розходження, що не сприяло усуненню повторюваності статистичної звітності, яка 

надходила до державних архівів, а, навпаки, породжувало значні труднощі при її 

упорядкуванні та відборі на постійне зберігання.  

Так, характерною рисою комплектування державних архівів до середини 1960-х 

років було приймання документів від усіх установ, організацій і підприємств списку № 1 

без урахування повторюваності інформації. Документальний фонд кожної окремої 

установи розглядався як замкнутий, ізольований відносно до інших фондів комплекс 

документів, що призводило до включення до кожного з них великої кількості 

адміністративно-розпорядчої, планової, звітної та іншої документації, яка, потрапивши до 

державних архівів, створювала значну дублетність – від кількох одиниць до десятків і 

навіть сотень екземплярів1. 

                                                
1 Методичні рекомендації про проведення комплексної експертизи цінності документів з 

повторюваною інформацією установ і організацій, які діяли і діють на території Української РСР у 
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У 1980 – 1990-х роках Головне архівне управління УРСР приділяло значну увагу 

цій проблемі. Так, у 1989 р. відділом комплектування, відомчих архівів та діловодства 

були розроблені «Методичні рекомендацій з відбору на державне зберігання статистичної 

звітності сільських, районних, міських, обласних установ, організацій і підприємств» і 

«Перелік видів статистичної звітності, що підлягає прийманню на зберігання до 

державних архівів областей, мм. Києва і Севастополя і до держрайміськархівів»2; у 1990 р 

– «Методичні рекомендації про проведення комплексної експертизи цінності документів з 

повторюваною інформацією установ і організацій, які діяли і діють на території 

Української РСР у післявоєнний період»3, а також ухвалено рішення колегії Головного 

архівного управління при Раді Міністрів УРСР від 14. 06. 1990 р. «Про поліпшення 

якісного складу фондів державних архівів областей мм. Києва, Севастополя та 

райміськархівів».  

Проведене вибіркове опитування державних архівів областей України показало, що 

ця проблема має місце і сьогодні. Внаслідок цього для практики архівних установ є досить 

важливим визначення основних напрямів відбору статистичної документації. З цією 

метою розроблені Методичні рекомендації щодо комплектування державних архівних 

установ статистичною документацією (далі – Методичні рекомендації). 

 

Для допомоги працівникам архівів при впорядкуванні статистичної документації та 

її відборі в державні архіви з органів державної статистики укладено Перелік видів 

статистичної документації, що підлягає прийманню на постійне зберігання (у складі 

фондів органів державної статистики) (далі – Перелік). 

Перелік має на меті забезпечення збереженості, організацію та якісне поповнення 

НАФ статистичною документацією. До Переліку включені види статистичної 

документації, що створюються в органах державної статистики та відбираються на 

постійне зберігання. 

                                                                                                                                                       
післявоєнний період : примірний перелік дублетних документів тимчасового зберігання, що 
виділяються для знищення з фондів, які знаходяться на державному зберіганні / Голов. арх. упр. 
при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1990. – 59 с. 

2 Методические рекомендации по отбору на государственное хранение статистической 
отчетности сельских, районных, городских, областных учреждений, организаций и предприятий : 
перечень видов статистической отчетности, подлежащей приему на хранение в госархивы 
областей, гг. Киева и Севастополя и в госрайгорархивы / Глав. арх. упр. при Совете Министров 
УССР. – Киев, 1989. – 95 с. 

3 Методичні рекомендації про проведення комплексної експертизи цінності документів з 
повторюваною інформацією… – 59 с. 
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Перелік побудований за схемою, визначеною у «Довіднику розділів статистики»4, 

який розроблено Державною службою статистики України для стандартного 

представлення напрямів статистичної діяльності в частині виробництва статистичних 

даних органами державної статистики: 

 

1 Демографічна та соціальна статистика 

1.01 Населення та міграція 

1.01.01 Демографія і перепис 

1.01.02 Міграція 

1.02 Ринок праці 

1.02.01 Зайнятість та безробіття 

1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини 

1.03 Освіта 

1.04 Охорона здоров’я 

1.05 Доходи та умови життя 

1.06 Соціальний захист 

1.07 Населені пункти та житло 

1.08 Правосуддя та злочинність 

1.09 Культура 

1.10 Політична та інша суспільна діяльність 

 

2 Економічна статистика 

2.01 Макроекономічна статистика 

2.01.01 Тенденції ділової активності 

2.02 Національні рахунки 

2.02.01 Річні національні рахунки 

2.02.02 Квартальні національні рахунки 

2.02.03 Таблиця «Витрати-випуск» 

2.03 Економічна діяльність 

2.03.01 Діяльність підприємств 

2.03.02 Послуги 

2.03.03 Внутрішня торгівля 

                                                
4 Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua. 
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2.03.04 Капітальні інвестиції 

2.03.05 Основні засоби 

2.03.06 Інвестиційні проекти 

2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство 

2.03.08 Енергетика 

2.03.09 Промисловість 

2.03.10 Будівництво 

2.03.11 Транспорт 

2.03.12 Туризм 

2.03.13 Грошово-кредитна та фінансова статистика 

2.03.14 Реєстр статистичних одиниць 

2.04 Державні фінанси, податки та публічний сектор 

2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 

2.05.01 Зовнішня торгівля товарами 

2.05.02 Зовнішня торгівля послугами 

2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності 

2.05.04 Зовнішньоторговельний баланс 

2.05.05 Платіжний баланс 

2.06 Ціни 

2.06.01 Споживчі ціни 

2.06.02 Ціни виробників 

2.07 Наука, технології та інновації 

2.07.01 Наука 

2.07.02 Технології та інновації 

 

3 Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей 

3.01 Навколишнє середовище 

3.02 Регіональна статистика 

3.03 Інформаційне суспільство 

3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична 

інформація 

3.04.01 Комплексні статистичні продукти 

3.04.02 Багатогалузева статистична інформація 

3.04.03 Офіційна статистична інформація на запити міжнародних і регіональних 

організацій 
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Статтям у Переліку присвоєно наскрізну нумерацію (графа 1). 

У графі 2 Переліку наведено види статистичних документів та номери їх форм (за 

наявності). 

У графі 3 Переліку зазначено місце відбору статистичної документації. 

Примітки, що їх застосовано у Переліку (графа 4), уточнюють види документів, 

наприклад, проміжні звіти, які можуть бути відібрані на постійне зберігання за відсутності 

річних і зведених. 

 

Перелік призначений для використання у практичній роботі центральних 

державних архівів, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, Державного 

архіву в Автономній Республіці Крим при відборі на постійне зберігання статистичної 

документації. 

 

Перелік має рекомендаційний характер. Державна служба статистики України 

щороку вносить зміни до звітно-статистичної документації, що зумовлено необхідністю 

впровадження нових міжнародних стандартів, удосконалення статистичної методології, 

усунення дублювання даних, упровадження форм державних статистичних спостережень, 

придатних для застосування новітніх засобів збирання та оброблення інформації тощо5. 

Тому державним архівам надається право вносити в Перелік доповнення та зміни. 

 

Автор висловлює щиру подяку співробітникам Державної служби статистики 

України, головних управлінь статистики у Дніпропетровській, Миколаївській, Черкаській 

областях, директорам та співробітникам Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України, державних архівів Донецької, Київської, Рівненської, 

Черкаської областей за сприяння у підготовці цих Методичних рекомендацій і Переліку 

видів статистичної документації. 

                                                
5 Порядок перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення 

державних статистичних спостережень / Державна служба статистики України [Електронний 
ресурс] // Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/dsz/pp_zsd/pp_zsd_.htm. – Назва з екрана.  
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Список позначень 

 

«АГРО» – статистичний реєстр сільськогосподарських виробників, який 

складається з реєстрів фермерських та сільськогосподарських підприємств (без 

фермерських господарств) 

АЦСК – Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового 

департаменту Міністерства доходів і зборів України 

ВАТ – відкрите акціонерне товариство 

ВМД – вантажна митна декларація 

Держстат – Державна служба статистики України 

ДЗ – державний заклад 

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України 

ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність 

ЗКГНГ – Загальний класифікатор «Галузі народного господарства» 

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності 

КЕОІ – комплекс електронної обробки інформації 

МОЗ України – Міністерство охорони здоров’я України 

МОН України – Міністерство освіти і науки України 

НАН України – Національна академія наук України 

НАФ – Національний архівний фонд 

ОПІВ – об’єкт права інтелектуальної власності 

ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина 

пост. – постійно 

р. – рік  

ст. – стаття  

табл. – таблиця  

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція 

ф. – форма 
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ПЕРЕЛІК 

видів статистичної документації, що підлягає  
прийманню на постійне зберігання  

(у складі фондів органів державної статистики) 
 

 

№№ 
п/п 

Назви видів статистичних документів 
та номери їх форм (за наявності) 

 
Місце відбору на 

постійне 
зберігання 

 

Примітки 

1 2 3 4 
1 Демографічна та соціальна статистика 

1.01 Населення та міграція 
1.01.01 Демографія і перепис 

1. Постановка задачі на програмне 
забезпечення «Комплекс електронної 
обробки даних Всеукраїнського перепису 
населення»  
 

Держстат 

 

2. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань демографічної статистики 
(річні) 
 

Держстат 

 

3. Таблиці територіальних органів 
державної статистики щодо розрахунку 
змін загальної чисельності наявного 
населення внаслідок адміністративно-
територіальних перетворень за 20__ р. 
(річні) 
 

Держстат 

 

4. Таблиці територіальних органів 
державної статистики щодо кількості 
адміністративно-територіальних одиниць 
на 1 січня 20__ р. (річні) 
 

Держстат 

 

5. Річні таблиці по області про розрахунки 
чисельності наявного та постійного 
населення на початок року (табл. РЧН-1 – 
РЧН-3, РНС-1 – РНС-3, РН-2М – РН8М, 
МФ, В-1, Д-1) 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики  

6. Річні зведені статистичні таблиці по 
області про адміністративно- 
територіальні зміни (ф. А), кількість 
одиниць адміністративно-територіального 
устрою (ф. Б) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

До Держ-
стату надси-

лаються в 
електрон-

ному вигляді 
 

7. Таблиці адміністративно-територіальних 
змін (ф. А, Б) по місту 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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1 2 3 4 
1.01.01 Міграція 

8. Таблиці Держстату щодо вибіркового 
обстеження населення з питань трудової 
міграції 

 

Держстат 

 

9. Річні зведені таблиці по області про 
механічний рух населення (міграція) – 
розподіл мігрантів за потоками та 
напрямками, статтю, віком, роком 
народження, країною народження, 
національністю, рівнем освіти, громадян-
ством, причинами переїзду, країнами 
переїзду (табл. М-1 – М-14, МА-1, М-
МТ2) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

1.02 Ринок праці 
1.02.01 Зайнятість та безробіття 

10. Таблиці Держстату щодо розрахунку 
кількості найманих працівників на 
підприємствах, установах, організаціях та 
розподілу зайнятого населення за видами 
економічної діяльності та регіонами 
(річні) 
 

Держстат  

11. Книга динамічних рядів «Кількість 
зайнятого населення за видами 
економічної діяльності та регіонами» 
 

Держстат  

12. Постановка задачі до КЕОІ та зміни до неї 
«Економічна активність населення віком 
15-70 років» 
 

Держстат  

13. Підсумкові таблиці Держстату щодо 
оцінок основних показників економічної 
активності населення віком 15-70 років 
(показники зайнятості, безробіття, 
економічної неактивності) по Україні та 
регіонах (річні) 
 

Держстат  

14. Підсумкові таблиці Держстату щодо 
оцінок основних показників економічної 
активності населення віком 15-70 років 
(показники зайнятості, безробіття, 
економічної неактивності) по Україні та 
регіонах (квартальні) 
 
 
 
 
 
 

Держстат За відсут-
ності річних, 
піврічних– 

пост. 
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15. Підсумкові таблиці Держстату щодо 

оцінок основних показників економічної 
активності населення віком 15-70 років 
(показники зайнятості, безробіття, 
економічної неактивності) по Україні та 
регіонах (місячні) 
 

Держстат За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 

16. Таблиці Держстату «Склад та основні 
характеристики економічної активності 
населення віком 15-70 років» (показники 
зайнятості, безробіття, економічної 
неактивності) по Україні та регіонах 
 

Держстат  

17. Таблиці Держстату щодо кількості 
відібраних домогосподарств та причин 
неучасті домогосподарств у вибіркових 
обстеженнях населення з питань 
економічної активності (табл. 1) 
 

Держстат  

18. Таблиці Держстату «Оцінка показників 
зайнятості населення в неформальному 
секторі економіки України» 
 

Держстат  

19. Постановка задач до КЕОІ та зміни до неї 
«Звіт про кількісний та якісний склад 
державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування» (ф. № 9-ДС) 
(річна)  
 

Держстат  

20. Звіт Держстату про роботу з кадрами в 
органах державної статистики (річний) 
 

Держстат  

21. Звіт Держстату (ф. № 9-ДС) (річна) «Звіт 
про кількісний та якісний склад 
державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування, які займають 
посади керівників та спеціалістів» 
 

Держстат  

22. Звіт Держстату (ф. № 6-ПВ) (річна) «Звіт 
про кількість працівників, їх якісний 
склад та професійне навчання» 
 

Держстат  

23. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
кількісний та якісний склад державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування по Україні (табл. 1-ДС, 1-
СВ, 3-ДС) (ф. № 9-ДС) (річна) 
 
 
 

Держстат  
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24. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві про 
кількість працівників, їх якісний склад та 
професійне навчання по Україні та 
регіонах, за видами економічної 
діяльності (табл. 1пк), (1пк (обл.); 
промислової діяльності (табл. 11пк), 
(табл. 11пк (обл), за організаційно-
правовими формами господарювання 
(табл. 15пк) (ф. № 6-ПВ) (річна) 
 

Держстат  

25. Річні зведені таблиці по області (ф. № 6-
ПВ, річна) «Звіт про кількість 
працівників, їхній якісний склад та 
професійне навчання» за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини 
26. Постановки задач по КЕОІ «Звіт з праці» 

та зміни до них (ф. № 1-ПВ) (місячна), 
ф. № 1-ПВ) (квартальна) 
 

Держстат  

27. Книга динамічних рядів «Розрахунок 
індексу реальної заробітної плати в 
розрізі регіонів України» 
 

Держстат  

28. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них «Стан виплати заробітної плати» 
(ф. № 1-ПВзаб) (місячна) 
 

Держстат  

29. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них «Звіт про стан умов праці, пільги та 
компенсації за роботу зі шкідливими 
умовами праці» (умови праці) (ф. № 1-
ПВ) (річна) 
 

Держстат 1 раз на 
2 роки 

30. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
стан умов праці, пільги та компенсації за 
роботу зі шкідливими умовами праці 
(умови праці) по Україні та регіонах, за 
видами економічної діяльності (табл.1уп), 
(табл.1уп (обл.); за організаційно-
правовими формами господарювання 
(табл.15уп) (ф. № 1-ПВ (умови праці)  
 

Держстат 1 раз на 
2 роки 

31. Річні зведені таблиці по області про стан 
умов праці, пільги та компенсації за 
роботу зі шкідливими умовами (ф. № 1-
ПВ (умови праці) за 20___ р. 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

1 раз на 
2 роки 
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32. Річні зведені таблиці по області про 

кількість працівників та фонд оплати 
праці (ф. № 1-ПВ) (місячна), (ф. № 1-ПВ) 
(квартальна) «Звіт з праці» за січень-
грудень 20___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

33. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
праці 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

34. Річні звіти (ф. № 1-ПВ) (місячна), 
(квартальна) «Звіт з праці» 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

35. Річні звіти (ф. № 1-ПВ) (умови праці) 
«Звіт про стан умов праці, пільги та 
компенсації за роботу зі шкідливими 
умовами праці» 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

36. Експрес-випуски, експрес-інформація зі 
статистики праці на основі даних річної 
звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

1.03 Освіта 
37. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них з питань статистики освіти 
 

Держстат 
 

 

38. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві «Про кількість дітей і підлітків 
шкільного віку» по Україні та регіонах 
(ф. № 77-РВК) (річна) 
 

Держстат 
 

 

39. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
дошкільні навчальні заклади по Україні 
та регіонах (ф. № 85-к) (річна) 
 

Держстат 
 

 

40. Зведений звіт МОН України по дитячих 
будинках і загальноосвітніх школах-
інтернатах для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування по 
Україні (ф. № 1-ДБШ зведена) (річна) 
 

Держстат 
 

 

41. Зведений звіт МОН України денних 
загальноосвітніх навчальних закладів на 
початок навчального року по Україні 
(ф. № 76-РВК) (річна) 
 
 
 

Держстат 
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42. Зведений звіт МОН України про 

продовження навчання для здобуття 
повної загальної освіти випускниками 9-х 
класів середніх навчальних закладів по 
Україні (ф. № 1-ЗСО) (річна) та 
розроблювальні таблиці по Україні 
(ф. № 1-ЗСО) (річна) 
 

Держстат 
 

 

43. Зведений звіт МОН України «Про 
чисельність і склад педагогічних 
працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів» по Україні станом на 1 жовтня 
____ р. (ф. № 83-РВК) (річна) 
 

Держстат 
 

 

44. Зведений звіт МОН України по вечірніх 
(змінних) школах на початок навчального 
року по Україні (ф. № 3В-1) (річна) 
 

Держстат 
 

 

45. Зведені звіти МОН України про підсумки 
роботи професійно-технічних навчальних 
закладів за навчальний рік та прийом 
учнів до них по Україні (ф. № 1 профтех) 
(річна), (ф. № 2 профтех) (річна) 
 

Держстат 
 

 

46. Зведений звіт МОН України про 
контингент учнів та слухачів професійно-
технічних навчальних закладів (ф. № 3 
профтех) (річна) 
 

Держстат 
 

 

47. Таблиці МОН України звітів шкіл по 
Україні (ф. № Д-7) (річна) 
 

Держстат 
 

 

48. Таблиці МОН України звітів шкіл по 
Україні (ф. № Д-4)  
 

Держстат 
 

1 раз на  
2 роки 

49. Річні зведені таблиці по області про 
роботу дошкільних навчальних закладів 
(ф. № 85–к за ___ р.) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

Каталог 

50. Річні зведені таблиці по області, містах та 
районах про роботу аспірантури та 
докторантури (ф. № 1–НК) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

51. Річні зведені таблиці по області, містах та 
районах про роботу дошкільних 
навчальних закладів (ф. № 85–к) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

52. Річні зведені таблиці по області про 
діяльність вищих навчальних закладів 
(ф. 2-3 нк) на початок навчального року 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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53. Річний зведений статистичний звіт по 

області про кількість дітей шкільного віку 
(ф. № 77–рвк) станом на 1 вересня ___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

1.04 Охорона здоров’я 
54. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них з питань статистики охорони здоров’я  
 

Держстат 
 

 

55. Постановки задач до КЕОІ та зміни до них з 
питань діяльності оздоровчих закладів 
 

Держстат 
 

 

56. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві про діяльність дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку по Україні та 
регіонах (ф. № 1-от) (річна) 
 

Держстат 
 

 

57. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
діяльність санаторно-курортних та 
оздоровчих закладів по Україні та 
регіонах (ф. № 1-курорт) (річна) 
 

Держстат 
 

 

58. Зведений звіт МОЗ України про 
захворювання на злоякісні новоутворення 
по Україні та регіонах (ф. № 7 (річна) 
 

Держстат 
 

 

59. Зведений звіт МОЗ України про 
захворювання на активний туберкульоз 
по Україні та регіонах (ф. № 8) (річна) 
 

Держстат 
 

 

60. Зведений звіт МОЗ України про 
захворювання, які передаються 
переважно статевим шляхом, грибкові 
шкірні хвороби та коросту по Україні та 
регіонах (ф. № 9) (річна) 
 

Держстат 
 

 

61. Зведений звіт МОЗ України про 
захворювання осіб з розладами психіки та 
поведінки по Україні (ф. № 10) (річна) 
 

Держстат 
 

 

62. Зведений звіт МОЗ України про 
захворювання осіб з розладами психіки та 
поведінки через уживання психоактивних 
речовин по Україні (ф. № 11) (річна) 
 

Держстат 
 

 

63. Зведений звіт МОЗ України про 
захворювання, зареєстровані у хворих, які 
проживають у районі обслуговування 
лікувально-профілактичного закладу по 
Україні (ф. № 12) (річна) 
 

Держстат 
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64. Зведений звіт МОЗ України про штучне 

переривання вагітності по Україні 
(ф. № 13) (річна) 
 

Держстат 
 

 

65. Зведений звіт МОЗ України про медичне 
обслуговування населення, що підлягає 
включенню у Державний реєстр України 
осіб, які постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС по Україні (ф. № 15) (річна) 
 

Держстат 
 

 

66. Зведений звіт МОЗ України про 
захворювання та причини інвалідності й 
смерті населення, що підлягає включенню 
у Державний реєстр України осіб, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС по 
Україні (ф. № 16) (річна) 
 

Держстат 
 

 

67. Зведений звіт МОЗ України про медичні 
кадри по Україні (ф. № 17) (річна) 
 

Держстат 
 

 

68. Зведений звіт МОЗ України про 
діяльність лікувально-профілактичного 
закладу по Україні (ф. № 20) (річна) 
 

Держстат 
 

 

69. Зведений звіт МОЗ України про медичну 
допомогу вагітним, роділлям та 
породіллям по Україні (ф. № 21) (річна) 
 

Держстат 
 

 

70. Зведений звіт МОЗ України про 
діяльність станцій швидкої медичної 
допомоги по Україні (ф. № 22) (річна) 
 

Держстат 
 

 

71. Зведений звіт МОЗ України про 
діяльність фельдшерсько-акушерського 
пункту по Україні (ф. № 24) (річна) 
 

Держстат 
 

 

72. Зведений звіт МОЗ України про 
діяльність будинку дитини по Україні 
(ф. № 25) (річна) 
 

Держстат 
 

 

73. Зведений звіт МОЗ України про мережу 
та діяльність медичних закладів по 
Україні (ф. № 47-здоров) (річна) 
 

Держстат 
 

 

74. Зведений звіт МОЗ України про осіб із 
станами та хворобами, що зумовлені 
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) по 
Україні та регіонах (ф. № 2-ВІЛ/СНІД) 
(річна) 
 
 

Держстат 
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75. Зведений звіт МОЗ України про окремі 

інфекції та паразитарні захворювання по 
Україні та регіонах (ф. № 2) (річна) 
 

Держстат 
 

 

76. Зведений звіт МОЗ України про 
контингент осіб окремих вікових груп, 
яким здійснено щеплення проти 
інфекційних захворювань по Україні та 
регіонах (ф. № 6) (річна) 
 

Держстат 
 

 

77. Зведені статистичні таблиці головного 
управління статистики в області про 
травматизм в області 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

78. Річні зведені таблиці по області про 
травматизм на виробництві (ф. № 7-тнв) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

1.05 Доходи та умови життя 
79. Книга динамічних рядів «Основні 

показники обстежень умов життя 
домогосподарств»  
 

Держстат 
 

 

80. Книга динамічних рядів «Розподіл 
населення та домогосподарств у 
групуваннях за рівнем матеріального 
добробуту» 
 

Держстат 
 

 

81. Документи (програми, доповіді, огляди, 
звіти) нарад з працівниками міністерств, 
відомств та іншими користувачами 
інформації з питань обстеження умов 
життя домогосподарств 
 

Держстат 
 

 

82. Документи (програми, доповіді, огляди, 
звіти) нарад із працівниками 
територіальних органів державної 
статистики з питань обстеження умов 
життя домогосподарств  
 

Держстат 
 

 

83. Документи (коефіцієнти до рахунку на 
товари та послуги, довідник граничних 
значень, коефіцієнти перерахунку 
продуктів харчування) з питань 
обстеження умов життя домогосподарств 
 
 
 
 
 
 

Держстат 
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84. Документи (аналітичні записки, 

статистичні дані для розрахунку НАН 
України показників бідності, службові 
записки, проекти програм тощо) щодо 
виконання Заходів з виконання Державної 
цільової соціальної програми подолання 
та запобігання бідності на період до 
20___ р.  
 

Держстат 
 

 

85. Остаточні розрахунки доходів та витрат 
населення по регіонах України (річні) 
 

Держстат 
 

 

86. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань статистики обстеження умов 
життя домогосподарств 
 

Держстат 
 

 

87. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань організації та координації 
вибіркових обстежень населення, а також 
супровідні документи по створенню та 
удосконаленню (посібники користувача, 
посібники адміністратора) 
 

Держстат 
 

 

88. Розрахунки доходів та витрат населення 
на основі остаточних даних (квартальні) 
 

Держстат 
 

 

89. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
обстеження умов життя домогосподарств 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

Табл. ди-
намічних 
рядів – в 
електрон- 

ному вигляді 
і відтворю-

ються у 
щорічниках 

 
90. Документи (списки, відомості) щодо 

адрес домогосподарств, відібраних для 
обстеження умов життя домогосподарств 
(табл. 3.3) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

91. Звіти про стан списків адрес 
домогосподарств для формування нових 
вибіркових сукупностей домогосподарств 
для проведення вибіркових обстежень 
умов життя домогосподарств, 
економічної активності населення, 
сільськогосподарської діяльності насе-
лення у сільській місцевості  
 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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92. Загальні дані за підсумками відбору 

домогосподарств для обстежень умов 
життя домогосподарств та економічної 
активності населення у міських 
поселеннях та сільській місцевості і 
сільськогосподарської діяльності насе-
лення у сільській місцевості 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

93. Квартальні звіти «Підсумки контролю 
роботи фахівців з інтерв’ювання у 
____ р.» 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

1.06 Соціальний захист 
94. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них з питань статистики соціальних 
послуг  
 

Держстат  

95. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України «Діяльність закладів 
соціального захисту для бездомних 
громадян» по Україні та регіонах (ф. № 1-
БГ) (річна) 
 

Держстат  

96. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України «Діяльність установ для 
осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі» по Україні та регіонах (ф. № 1-ЗО 
(річна) 
 

Держстат  

97. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України «Надання державної 
соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, інвалідам та допомоги 
на догляд» по Україні та регіонах 
(ф. № ДСДіД) (річна) 
 

Держстат  

98. Зведені звіти Міністерства соціальної 
політики України «Надання державної 
соціальної допомоги особам, які не мають 
права на пенсію, інвалідам та допомоги 
на догляд» по Україні та регіонах 
(ф. № ДСДіД) (піврічна) 
 

Держстат  

99. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України «Надання державної 
соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» по Україні 
та регіонах (ф. № ДСДІ) (річна) 
 
 
 

Держстат  



 

 

21 

1 2 3 4 
100. Зведений звіт Міністерства соціальної 

політики України про будинки-інтернати 
для престарілих і інвалідів 
(психоневрологічного інтернату) по 
Україні та регіонах (ф. № 1-БІП) (річна) 
 

Держстат  

101. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України про дитячі будинки-
інтернати по Україні та регіонах (ф. № 3-
ДБІ) (річна) 
 

Держстат  

102. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України про державну допомогу 
сім’ям з дітьми по Україні та регіонах 
(ф. № 2) (річна) 
 

Держстат  

103. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України про організацію 
соціального обслуговування та надання 
соціальних послуг територіальними 
центрами соціального обслуговування 
(ф. № 12-соц) (річна) 
 

Держстат  

104. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України про надання державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям по Україні та регіонах (ф. № 1-ДСД) (річна) 
 

Держстат  

105. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України «Про забезпечення 
інвалідів спеціальним автотранспортом» 
по Україні та регіонах (ф. № 6) (річна) 
 

Держстат  

106. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України «Кількість дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування» по Україні та регіонах 
(ф. № 1-ОПС) (річна) 
 

Держстат  

107. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України про функціонування 
дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей по Україні та регіонах  
(ф. № 1-дбст) (річна) 
 

Держстат  

108. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України про збереження 
житлових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування по 
Україні та регіонах (ф. № 1-ЗЖД) (річна) 
 

Держстат  
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109. Зведений звіт Міністерства соціальної 

політики України про діяльність 
центру(ів) соціально-психологічної 
реабілітації дітей по Україні та регіонах 
(за окремими показниками) (ф. № 1-
центр) (річна) 
 

Держстат  

110. Зведені звіти Міністерства соціальної 
політики України про кількість фізичних 
осіб, яким призначено компенсацію 
згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2004 р. № 558, та про 
обсяги видатків, виплачених у звітному 
році та затверджених для виплати на 
наступний рік по Україні та регіонах 
(ф. № 1-КФО) (річна) 
 

Держстат  

111. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України про рух контингенту 
дітей притулків для дітей по Україні, а 
також по регіонах за узгодженим колом 
показників (ф. № 2-притулок) (річна) 
 

Держстат  

112. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України «Про забезпечення 
окремих категорій населення технічними 
та іншими засобами реабілітації» по 
Україні та регіонах (ф. № 7) (річна) 
 

Держстат  

113. Зведений звіт Міністерства соціальної 
політики України про діяльність центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді по Україні та регіонах (ф. № 1-
ЦСССДМ) (річна) 
 

Держстат  

114. Зведений звіт МОЗ України про 
контингент дітей-інвалідів віком до 18 
років, які проживають у районі 
обслуговування лікувально-профілактич-
ного закладу, будинку дитини або 
інтернатному закладі по Україні та 
регіонах (ф. № 19) (річна) 
 

Держстат  

115. Зведений звіт медико-соціальних 
експертних комісій МОЗ України про 
причини інвалідності, показання до 
медичної і соціально-трудової реабілітації 
по Україні та регіонах (ф. № 14) (річна) 
 
 
 

Держстат  
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116. Зведений звіт МОЗ України «Звітність 

про кількість інвалідів, дітей-інвалідів, які 
перебувають на обліку, та тих, що зняті з 
обліку; кількість одержаних технічних та 
інших засобів» (ф. № 37/1) (річна) 
 

Держстат  

117. Зведений звіт Пенсійного фонду України 
про чисельність пенсіонерів і суми 
призначених місячних пенсій по Україні 
та регіонах (ф. № 6-ПФ) (річна) 
 

Держстат  

118. Зведені звіти Пенсійного фонду України 
про надання цільової грошової допомоги 
непрацездатним громадянам з мінімаль-
ними доходами по Україні та регіонах 
(ф. № 3-ПФ) (квартальна) 
 

Держстат  

119. Зведені звіти Пенсійного фонду України 
про розподіл пенсіонерів за розмірами 
призначених місячних пенсій по Україні 
та регіонах (ф. № 5-ПФ) (квартальна) 
 

Держстат  

120. Звіти фондів соціального страхування для 
розрахунків «Національних рахунків 
соціального захисту в Україні» (річні) 
 

Держстат  

121. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
соціальних послуг  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

1.07 Населені пункти та житло 
122. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві про 
житловий фонд на кінець року по Україні 
та регіонах (ф. № 1-житлофонд) (річна) 
 

Держстат  

123. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
квартирний облік та забезпечення житлом 
сімей по Україні та регіонах (ф. № 4-
житлофонд) (річна) 
 

Держстат  

124. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
соціально-економічну характеристику 
сільських населених пунктів станом на 1 
січня 20__ р. по Україні та регіонах 
(ф. № 1-село) (одноразова) 
 
 
 

Держстат  
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125. Річні зведені таблиці по області, міській 

та сільській місцевостях, формах 
власності, кожному населеному пункту 
про житловий фонд (ф. № 1–житлофонд) 
станом на 01.01.____ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

126. Річні зведені таблиці по області про 
квартирну чергу та надання житлових 
приміщень (ф. № 4–житлофонд) за ___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

127. Річні зведені таблиці по області (за 
грудень) про оплату населенням житлово-
комунальних послуг та електроенергії 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

1.08 Правосуддя та злочинність 
128. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві про 
розгляд справ про адміністративні 
правопорушення та осіб, які притягнуті 
до адміністративної відповідальності» 
(ф. № 1-АП) (річна) 
 

Держстат 
 

 

129. Звіт Державної пенітенціарної служби 
України «Звіт про професійно-технічне 
навчання засуджених і осіб, які 
утримуються в лікувально-трудових 
профілакторіях» (ф. № УВП проф.-
техосвіта) (річна) 
 

Держстат 
 

 

130. Звіт Служби безпеки України «Єдина 
форма звіту щодо протидії тероризму» 
(ф. № 1-Т) (річна) 
 

Держстат  

131. Звіт Міністерства юстиції України «Звіт 
про склад та рух кадрів органів юстиції» 
(ф. № К-Ю) (річна) 
 

Держстат  

132. Звіт Міністерства юстиції України «Звіт 
про роботу адвокатських об’єднань» 
(ф. № 1-АДВ) (річна) 
 

Держстат  

133. Звіт Міністерства юстиції України «Звіт 
про роботу державних та приватних 
нотаріусів» (ф. № 1-нотаріат) (річний) 
 
 
 
 
 
 
 

Держстат  
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134. Річні зведені таблиці по області, органах, 

уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення, розгляд 
справ про адміністративні право-
порушення та осіб, які притягнуті до 
адміністративної відповідальності 
(ф. № 1–АП) за ___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

1.09 Культура 
135. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них з питань статистики культури  
 

Держстат  

136. Зведений звіт Міністерства культури 
України про національні, державні та 
інші бібліотеки України, незалежно від 
підпорядкування (ф. № 80-а-РВК (річна) 
та розроблювальні таблиці за ф. № 80-а-
РВК (річна) 
 

Держстат  

137. Зведений звіт Міністерства культури 
України про діяльність клубних закладів 
(ф. № 7-нк (річна) та розроблювальні 
таблиці за ф. № 7-нк (річна) 
 

Держстат  

138. Зведений звіт Міністерства культури 
України про роботу парку культури та 
відпочинку (міського саду) по Україні та 
регіонах (ф. № 11-нк (річна) 
 

Держстат  

139. Зведений звіт Міністерства культури 
України про роботу зоопарків по Україні 
(ф. № 14-нк) (річна) 
 

Держстат  

140. Зведений звіт Міністерства культури 
України про нерухомі пам’ятки та об’єкти 
культурної спадщини (ф. № 1-ПКС) 
(річна) 
 

Держстат  

141. Зведений звіт Міністерства культури 
України щодо початкових спеціа-
лізованих мистецьких навчальних 
закладів (шкіл естетичного виховання), 
спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) 
системи Міністерства культури і туризму 
України (ф. № 1-ДМШ) (зведена річна) 
 

Держстат  

142. Зведений звіт Міністерства культури 
України про наявність і експлуатацію 
закладів кіно (відео) показу по Україні 
(ф. № К-2 РВК) (річна) 
 

Держстат  
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143. Зведені звіти Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України про 
обсяги телерадіомовлення (ф. № 1-ТЛ, 
ф. № 2-ТЛ, ф. № 1-Р, ф. № 2-Р) (річні) 
 

Держстат  

144. Зведений звіт Книжкової палати України 
про газетну продукцію (ф. № 1-В) (ЗМІ) 
(річна) 
 

Держстат  

145. Зведений звіт Книжкової палати України 
про книжкову продукцію (ф. № 1-В) 
(книги) (річна) 
 

Держстат  

146. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
діяльність концертних організацій та 
розроблювальні таблиці до нього по 
Україні та регіонах (ф. № 12-нк) (річна)  
 

Держстат  

147. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
діяльність музеїв та розроблювальні 
таблиці по Україні та регіонах (ф. № 8-нк) 
(річна) 
 

Держстат  

148. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
діяльність театрів та розроблювальні 
таблиці до нього по Україні та регіонах 
(ф. № 9-нк) (річна)  
 

Держстат  

149. Зведений звіт Державної служби молоді 
та спорту України з питань фізкультури і 
спорту (ф. № 2-фк) (річна) 
 

Держстат  

150. Зведений звіт Державної служби молоді 
та спорту України з питань дитячо-
юнацьких спортивних шкіл (ф. № 5-фк) 
(річна) 
 

Держстат  

151. Зведений звіт Державної служби молоді 
та спорту України по школах вищої 
спортивної майстерності (ф. № 8-фк) 
(річна) 
 

Держстат  

152. Звіт Міністерства культури України «Звіт 
про мережу церков і релігійних 
організацій в Україні» (ф. № 1) (річна) 
 
 
 

Держстат  
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153. Звіт Міністерства культури України «Звіт 

про забезпеченість церков і релігійних 
організацій України культовими 
будівлями та приміщеннями, присто-
сованими під молитовні» (ф. № 2) (річна) 
 
 

Держстат  

154. Річні зведені таблиці по області про 
діяльність закладів культури (музеїв, 
театрів, концертних організацій) (ф. № 8–
нк, № 9–нк, № 12–нк) за ___ р. 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

155. Звітність Управління культури 
облдержадміністрації про діяльність 
бібліотек, клубних закладів, шкіл 
естетичного виховання, демонстраторів 
фільмів (ф. № К-2-рвк (2) та табл., ф. № 3-
екран, ф № 1-ПКС, ф. № 1-ДМШ та 1-
ДМШ (зведена), ф. № 7-НК, ф. №  7-НК 
(зведена), ф. № 6-НК, ф. № 80-а-рвк 
(зведена) 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

156. Звітність Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту облдержадміністрації 
про діяльність закладів фізичної культури 
та спорту (ф. № 2-ФК (зведена), ф. №5-
ФК (зведена), ф. № 8-ФК за ___ р.) 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

157. Звітність Департаменту соціального 
захисту населення, обласного управління 
у справах сім´ї молоді та спорту 
облдержадміністрації про надання 
державної допомоги, діяльність закладів 
соціального захисту, мережу та діяльність 
будинків-інтернатів для перестарілих та 
інвалідів (дорослих та дітей), діяльність 
соціальних служб для молоді, рух 
контингенту вихованців притулків для 
неповнолітніх (ф. № 2 та табл., 
ф. № ДСДіД, ф. № 6, ф. № ДСД, ф. № 1-
БГ, ф. № 1-ЗО, ф. № 12-соц, ф. 1-БІП, 
ф. № ДБІ, ф. № ЦСССДМ, ф. № 2-
притулок, ф. № 1-дбст, ф. № 1-Центр, 
ф. № 1-ОПС, ф. № 1-ЗЖД, ф. № 1-ОЗК,  
ф. № 1-ОБК, ф. № 2-ОБК, ф. № 8, ф. № 7 
та табл.) за ____ р. 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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1.10 Політична та інша суспільна діяльність 

158. Звіт Державної реєстраційної служби 
України «Звіт про політичні та громадські 
організації» (ф. № 1-ПГО) (річна) 
 

Держстат  

159. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
політичні партії та громадські 
організації» (ф. № 1-ПГО) (річна) 
 

Держстат  

160. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
діяльність політичних партій, 
громадських організацій; списки, реєстри 
громадських організацій (ф. № 1-ОГ) 
(річна) 
 

Держстат  

161. Річні зведені таблиці про зареєстровані 
громадські об’єднання, професійні 
спілки, політичні партії та громадські 
організації (ф. № 1–ПГО) за ____ р. 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

162. Річні зведені таблиці про діяльність 
громадських організацій (ф. № 1–
громадська організація) за ____ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2 Економічна статистика 
2.01 Макроекономічна статистика 

2.01.01 Тенденції ділової активності 
163. Остаточні розрахунки валового 

внутрішнього продукту України 
виробничим методом, методом кінцевого 
використання у фактичних і постійних 
цінах та методом доходу у фактичних 
цінах (квартальні)  
 

Держстат  

164. Розрахунок валового регіонального 
продукту у поточних та порівняльних цінах 
 

Держстат  

165. Розрахунки валового нагромадження 
основного капіталу у фактичних та 
постійних цінах (річні) 
 

Держстат  

166. Розрахунки споживання основного 
капіталу у фактичних цінах (річні) 
 

Держстат  

167. Розрахунки зміни запасів матеріальних 
оборотних коштів у фактичних та 
постійних цінах (річні) 
 

Держстат  



 

 

29 

1 2 3 4 
168. Баланс активів та пасивів (розрахунок у 

частині основного капіталу та оборотних 
матеріальних коштів) (річна) 
 

Держстат  

2.02 Національні рахунки 
2.02.01 Річні національні рахунки 

169. Зведені національні рахунки України та 
рахунки нефінансових корпорацій (річні) 
 

Держстат  

170. Рахунки «іншого світу» (відповідно до 
положень «Системи національних 
рахунків» (СНР) (річні) 
 

Держстат  

2.02.02 Квартальні національні рахунки 
171. Зведені національні рахунки України 

(квартальні) 
 

Держстат  

172. Національні рахунки за інституційними 
секторами економіки (квартальні) 
 

Держстат  

2.02.03 Таблиця «Витрати-випуск» 
173. Таблиці «витрати-випуск» у цінах 

споживачів та в основних цінах 
(розрахункові показники) 
 

Держстат  

2.03 Економічна діяльність 
2.03.01 Діяльність підприємств 

174. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань структурної статистики та 
статистики фінансів підприємств  
 

Держстат  

175. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві по 
суб’єктах малого підприємництва з 
включенням адміністративних даних 
Державної фіскальної служби України з 
діяльності фізичних осіб-суб’єктів малого 
підприємництва в розрізі регіонів та видів 
економічної діяльності (річні) 
 

Держстат  

176. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань структурних обстежень 
підприємств 
 

Держстат  

177. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань статистики фінансів 
підприємств 
 
 
 
 

Держстат  



 

 

30 

1 2 3 4 
178. Підсумкові річні статистичні 

розроблювальні таблиці облуправління з 
праці по видах економічної діяльності 
(табл. 1к, 1к (рай), 15к, 1кп, 17к, 1кд, 55к, 
60к, 61к, 62к) (ф. № 1-ПВ, 3-ПВ) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

179. Аналітичні записки, експрес-випуски, 
буклети по структурних обстеженнях 
підприємств на основі річної звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.03.02 Послуги 
180. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них з питань статистики нефінансових 
послуг  
 

Держстат  

181. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
обсяги реалізованих послуг по Україні та 
регіонах (ф. № 1-послуги) (річна) 
 

Держстат  

182. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
роботу каналізації (окремої каналізаційної 
мережі) по Україні та регіонах (ф. № 1-
каналізація) (річна) 
 

Держстат  

183. Зведений звіт Аудиторської палати 
України «Звіт Аудиторської фірми 
(аудитора) про надані послуги» по 
Україні та регіонах (ф. № 1-аудит (річна) 
 

Держстат  

184. Таблиці динамічних рядів із статистики 
нефінансових послуг 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

Табл. ди-
намічних 
рядів – в 
електрон-

ному вигляді 
і відтво-

рюються у 
щорічниках, 

збірниках 
 

185. Зведені таблиці по області про обсяг 
реалізованих послуг (ф. № 1-послуги) за 
___ р. (річна) 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

186. Зведені таблиці по області про обсяг 
реалізованих послуг (ф. № 1-послуги) 
(квартальна) 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 
піврічних– 

пост. 
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2.03.03 Внутрішня торгівля 

187. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Наявність і 
використання торгової мережі на ринках 
та реалізацію сільськогосподарської 
продукції на них» (ф. № 12-торг) (річна)  
 

Держстат  

188. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Продаж і запаси 
товарів у торговій мережі» (ф. № 3-торг) 
(квартальна, річна) 
 

Держстат  

189. Постановки задачі на КЕОІ статистичної 
інформації «Індекси фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту підприємств»  
(квартальна, річна)  
 

Держстат  

190. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Наявність 
торгової мережі» (ф. № 7-торг) (річна) 
 

Держстат  

191. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Здійснення 
державних закупівель» (ф. № 1-торги) 
(квартальна) 
 

Держстат  

192. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Продаж світлих 
нафтопродуктів і газу» (ф. № 1-торг) 
(нафтопродукти) (місячна) 
 
 

Держстат  

193. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Звіт про 
товарооборот» (ф. № 1-торг) (місячна) 
 

Держстат  

194. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Продаж і запаси 
автотранспортних засобів, деталей та 
приладдя до них» (ф. № 2-торг (авто) 
(річна) 
 

Держстат  

195. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Обсяг оптового 
товарообороту підприємств» (ф. № 1-опт) (місячна) 
 

Держстат  

196. Постановки задачі на КЕОІ форми 
статистичної звітності «Продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій торгівлі» 
(ф. № 1-опт) (квартальна, річна) 
 

Держстат  
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197. Зведений річний звіт Держстату про 

продаж і запаси товарів (продукції) в 
оптовій торгівлі (ф. № 1-опт) (квартальна, 
річна) 
 

Держстат  

198. Книга динамічних рядів «Продаж і 
середньорічні ціни сільгосппродуктів на 
міських ринках, структура товарообороту 
міських ринків, індекси цін і продажу 
сільгосппродуктів на міських ринках за 
вибірковим колом міст України» 
 

Держстат  

199. Книга динамічних рядів «Продаж 
продуктів рослинництва на ринках за 
вибірковим колом міст України»  
 

Держстат  

200. Книга динамічних рядів «Продаж 
продуктів тваринництва на ринках за 
вибірковим колом міст України» 
 

Держстат  

201. Книга динамічних рядів «Обороти від 
продажу продуктів рослинництва на 
ринках за вибірковим колом міст 
України» 
 

Держстат  

202. Книга динамічних рядів «Обороти від 
продажу продуктів тваринництва на 
ринках за вибірковим колом міст 
України» 
 

Держстат  

203. Книга динамічних рядів «Наявність і 
використання торгової мережі на ринках 
України» по Україні та регіонах (ф. № 12-
торг) (річна) 
 

Держстат  

204. Книга динамічних рядів «Товарна 
структура всього роздрібного 
товарообороту, включаючи ресторанне 
господарство» по Україні та регіонах 
 

Держстат  

205. Книга динамічних рядів «Товарна 
структура роздрібного товарообороту 
ресторанного господарства» по Україні та 
регіонах 
 

Держстат  

206. Книга динамічних рядів «Роздрібний 
товарооборот, включаючи ресторанне 
господарство» по Україні та регіонах 
 
 
 

Держстат  
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207. Книга динамічних рядів «Весь роздрібний 

товарооборот в розподілі на оборот в 
міських поселеннях і в сільській 
місцевості. Роздрібний товарооборот в 
розрахунку на одну особу» по Україні та 
регіонах 
 

Держстат  

208. Книга динамічних рядів «Продаж 
продовольчих товарів у роздрібній 
торгівлі» по Україні 
 

Держстат  

209. Книга динамічних рядів «Продаж товарів 
тривалого користування» по Україні та 
регіонах 
 

Держстат  

210. Книга динамічних рядів «Торгова мережа 
та мережа підприємств ресторанного 
господарства» по Україні та регіонах 
 

Держстат  

211. Книга динамічних рядів «Забезпеченість 
населення торговою мережею та мережею 
ресторанного господарства на 10 тисяч 
чоловік» по Україні та регіонах  
 

Держстат  

212. Книга динамічних рядів «Структура 
товарних запасів у роздрібній мережі 
торгуючих організацій» по Україні та 
регіонах 
 

Держстат  

213. Книга динамічних рядів «Забезпеченість 
товарообороту товарними запасами в 
днях торгівлі» по Україні та регіонах 
 

Держстат  

214. Книга динамічних рядів «Спеціалізація 
роздрібної торгівлі торгової мережі 
України» 
 

Держстат  

215. Книга динамічних рядів «Продаж 
алкогольних напоїв (у натуральному 
вимірі, на одну особу в абсолютному 
алкоголі)» по Україні та регіонах 
 

Держстат  

216. Річні зведені таблиці про діяльність бірж 
(ф. № 1-біржа)  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

217. Зведений річний статистичний звіт про 
діяльність бірж та підсумкові таблиці до 
нього (ф. № 1-біржа) (річна) 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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218. Річні зведені таблиці по області про 

продаж і запаси товарів (продукції) в 
оптовій торгівлі (ф. № 1-опт) 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

219. Зведені річні статистичні таблиці про 
продаж та запаси товарів у торговій 
мережі (ф. № 3-торг) (квартальна, річна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

220. Річні зведені таблиці по області про 
наявність і використання торгової мережі 
на ринках та реалізацію сільськогоспо-
дарської продукції на них на 1 січня 
____ р. (ф. № 12-торг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

221. Річні зведені таблиці по області про 
наявність торгової мережі на 1 січня 
____ р. (ф. № 7-торг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

222. Річні статистичні збірники, бюлетені, 
таблиці динамічних рядів зі статистики 
внутрішньої торгівлі за ___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

223. Аналітичні записки, експрес-випуски зі 
статистики внутрішньої торгівлі на основі 
даних річної звітності за ___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

224. Річні зведені таблиці по області про 
продаж і запаси товарів у торговій мережі 
(ф. № 3-торг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

225. Річні зведені таблиці по області про 
обсяги продажу споживчих товарів за 
усіма каналами реалізації та оборот 
роздрібної торгівлі за ___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

226. Зведені місячні звіти (ф. № 1-торг) 
(місячна) «Звіт про товарооборот» 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 
– пост. Дані 
представлені 
у річних та 
кварт. звед. 

таблицях 
 

227. Місячні зведені таблиці по області про 
продаж світлих нафтопродуктів і газу 
(ф. № 1-торг) (нафтопродукти) за 01-12 
місяці ___ р. 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
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228. Річні зведені таблиці по області про 

продаж і запаси товарів (продукції) в 
оптовій торгівлі (ф. № 1-опт) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

229. Зведений річний статистичний звіт про 
проведення закупівель товарів, робіт і 
послуг за державні кошти (ф. № 1-торги) 
(квартальна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

230. Зведені річні таблиці по області про 
продаж і запаси автотранспортних 
засобів, деталей та приладдя до них 
(ф. № 2-торг (авто) за ___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.03.04 Капітальні інвестиції 
231. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них (ф. № 2-інвестиції) (річна, 
квартальна); (ф. № 11-ОЗ) (річна)  
 

Держстат  

232. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Капітальні інвестиції» по Україні та 
регіонах (ф. № 2-інвестиції) (річна) 
 
 

Держстат  

233. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Капітальні інвестиції» по Україні у 
розрізі зведень: індивідуальне житлове 
будівництво, будівництво будівель та 
споруд фізичними особами-суб’єктами 
підприємницької діяльності, великі та 
середні підприємства та інше (ф. № 2-
інвестиції) (річна) 

 
 

Держстат  

234. Зведені річні статистичні таблиці про 
капітальні інвестиції, вибуття й 
амортизацію активів (ф. № 2-інвестиції) 
(річна) 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

235. Експрес-випуски зі статистики 
капітальних інвестицій на основі даних 
річної звітності  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

236. Річні зведені таблиці, зведені звіти по 
області, районах про капітальні інвестиції 
(ф. № 2-інвестиції) (річна) 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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2.03.05 Основні засоби 

237. Зведений звіт Держстату «Звіт про 
наявність і рух основних засобів, 
амортизацію» за видами економічної 
діяльності по Україні (ф. №11-ОЗ) (річна) 
 

Держстат  

2.03.06 Інвестиційні проекти 
238. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них (ф. № 10-зез) (квартальна), (ф. № 13-
зез) (квартальна), (ф. № 1-ІП) 
(квартальна), (ф. № 11-зез (ВПІ) (річна)  
 

Держстат  

239. Зведені звіти Держстату: «Звіт про 
інвестиції в Україну» (ф. № 10-зез) 
(квартальна); «Звіт про інвестиції з 
України в економіки країн світу» 
(ф. № 13-зез) (квартальна); «Звіт про 
окремі види взаємозв’язків підприємств з 
прямими іноземними інвестиціями в 
рамках відносин прямого інвестування» 
(ф. № 11-зез (ВПІ) (річна) 
 

Держстат  

240. Зведений звіт Держстату «Звіт 
підприємства про реалізацію 
інвестиційного проекту в спеціальній 
(вільній) економічній зоні або на 
території пріоритетного розвитку» 
(ф. № 1-ІП) (квартальна) 
 

Держстат  

2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство 
241. Постановки задач до Комплексів 

електронної обробки інформації та зміни 
до них з питань статистики виробництва 
продукції сільського та рибного 
господарства  
 

Держстат 
 

 

242. Розрахунки витрат кормів худобі та птиці 
в усіх категоріях господарств (річні) 
 

Держстат  

243. Таблиці «Підсумки обліку худоби на 1 
січня 20__ р. (ф. № 7) (річні) 
 

Держстат  

244. Розрахунки обсягів виробництва 
продукції тваринництва (табл. 8-20) (річні) 
 

Держстат  

245. Таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві «Вилов риби, добування інших 
водних живих ресурсів» (ф. № 1-риба) 
(річна) 
 

Держстат  
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246. Таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві «Вилов риби, добування інших 
водних живих ресурсів» (ф. № 1-риба) 
(місячна) 
 

Держстат За відсут-
ності річних, 
піврічних, 
квартальних 
– пост. 
 

247. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань економічних рахунків і 
статистики використання сільсько-
господарської продукції 
 

Держстат  

248. Статистична інформація про переробку 
винограду та виробництво виноматеріалів 
по Україні та регіонах (ф. № 1-виноград) 
(річна) 
 

Держстат  

249. Зведені річні таблиці з використання 
даних реєстру «АГРО» 
 

Держстат  

250. Розрахунки валової продукції сільського 
господарства (річні) 
 

Держстат  

251. Розрахунок балансів основних сільсько-
господарських продуктів, фондів спо-
живання та споживання на одну особу 
основних продуктів харчування насе-
ленням України, середньодобового 
споживання населенням основних мікро- 
та макроелементів у складі продуктів 
харчування (річний) 
 

Держстат  

252. Розрахунок постійних цін на 
сільськогосподарську продукцію для 
визначення індексу обсягу 
сільськогосподарського виробництва 
(річний) 
 

Держстат  

253. Постановка задачі до КЕОІ «Основні 
показники господарської діяльності 
фермерського господарства», зміни та 
доповнення до неї (ф. № 2-ферм) (річна) 
 

Держстат  

254. Постановка задачі до КЕОІ «Окремі 
показники розвитку сільських, селищних, 
міських рад у галузі сільського 
господарства», зміни та доповнення до 
неї (ф. № 6-сільрада) (річна) 
 
 
 
 

Держстат  
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255. Постановка задачі до КЕОІ «Запитальник 

базового інтерв’ю», зміни та доповнення 
до неї (ф. № 01-СГН) 
 

Держстат  

256. Постановка задачі до КЕОІ «Запитальник 
щомісячного інтерв’ю», зміни та 
доповнення до неї (ф. № 02-СГН) 
 

Держстат  

257. Постановка задачі та технічні завдання до 
КЕОІ пробного сільськогосподарського 
перепису 
 

Держстат  

258. Постановка задачі до КЕОІ з оброблення 
даних статистичного реєстру 
сільськогосподарських товаровиробників 
«АГРО» 
 

Держстат  

259. Постановка задачі до КЕОІ «Основні 
економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств», 
зміни та доповнення до неї (ф. № 50-сг) 
(річна) 
 

Держстат  

260. Постановка задачі до КЕОІ «Наявність 
тракторів, сільсько-господарських машин 
і енергетичних потужностей», зміни та 
доповнення до неї (ф. № 10-мех) (річна) 
 

Держстат  

261. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Основні економічні показники сільсько-
господарських підприємств» (попередні 
дані) (ф. № 50-сг) (річна) 
 

Держстат  

262. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Основні економічні показники сільсько-
господарських підприємств» (ф. № 50-сг) 
(річна) 
 

Держстат  

263. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Наявність тракторів, сільсько-
господарських машин і енергетичних 
потужностей» (ф. № 10-мех) (річна) 
 
 
 
 
 
 

Держстат  
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264. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві 
«Окремі показники розвитку сільських, 
селищних, міських рад у галузі сільського 
господарства» (ф. № 6-сільрада) (річна) 
 

Держстат  

265. Зведені таблиці Держстату «Основні 
показники господарської діяльності 
фермерського господарства» (ф. № 2-
ферм) (річна) 
 

Держстат  

266. Зведені таблиці з актуалізації генеральної 
сукупності вибіркового обстеження 
сільськогосподарської діяльності насе-
лення в сільській місцевості (річні) 
 

Держстат  

267. Зведені таблиці «Запитальник базового 
інтерв’ю» (ф. № 01-СГН) (річна)  
 

Держстат  

268. Розрахунки електроозброєності праці та 
забезпеченості енергетичними потуж-
ностями у сільському господарстві  
 

Держстат  

269. Розрахунки продуктивності праці в 
сільському господарстві  
 

Держстат  

270. Постановка задачі до КЕОІ «Ведення 
мисливського господарства», зміни та 
доповнення до неї (ф. № 2-тп 
(мисливство) (річна) 
 

Держстат  

271. Постановка задачі до КЕОІ «Ведення 
лісогосподарської діяльності», зміни та 
доповнення до неї (ф. № 3-лг) (річна), 
(ф. № 3-лг (квартальна) 
 

Держстат  

272. Постановка задачі до КЕОІ «Ведення 
мисливського господарства», зміни та 
доповнення до неї (ф. № 2-тп 
(мисливство) (річна) 
 

Держстат  

273. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Ведення мисливського господарства» 
(ф. № 2-тп (мисливство) (річна) 
 

Держстат  

274. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Заповідники та національні природні 
парки» (ф. № 1-заповідник) (річна) 
 

Держстат  
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275. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві «Лісо-
господарська діяльність» (ф. № 3-лг) 
(річна) 
 

Держстат  

276. Річний звіт Державного агентства водних 
ресурсів України «Звіт про використання 
води» (адміністративні дані) (ф. № 2-тп) 
(водгосп) (річна) 
 

Держстат  

277. Таблиці динамічних рядів, економічні 
доповіді, експрес-випуски зі статистики 
сільського господарства та навко-
лишнього середовища  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

278. Річні зведені таблиці по області по 
категоріях господарств про основні 
економічні показники роботи сільсько-
господарських підприємств (ф. № 50-сг) 
за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

279. Річні зведені таблиці по області в розрізі 
районів про основні економічні 
показники роботи сільськогосподарських 
підприємств (ф. № 50-сг) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

280. Річні зведені таблиці по області по 
розрахунках валової продукції сільського 
господарства і продуктивності праці в с/г 
в цінах 2010 р.; заключні дані про 
виробництво продукції тваринництва, 
розрахунок окремих статей балансу 
худоби; розрахунок випуску проміжного 
споживання та валової доданої вартості в 
сільському та рибному господарстві за 
20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

281. Річні зведені таблиці по області по 
категоріях господарств про підсумки 
збору врожаю сільськогосподарських 
культур, плодів, ягід та винограду на всіх 
землях (ф. № 29-сг) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

282. Річні зведені таблиці по області в розрізі 
районів по сільськогосподарських 
підприємствах про підсумки збору 
врожаю сільськогосподарських культур, 
плодів, ягід та винограду на всіх землях 
(ф. № 29-сг) за 20___ р. 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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283. Річні зведені таблиці по області з 

групування основних сільськогосподар-
ських культур (ф. № 29-сг) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

284. Річні зведені таблиці по області про збір 
урожаю сільськогосподарських культур з 
политих зрошувальних, з осушених 
земель, додаток до ф. № 29-сг 
(меліорація) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

285. Річні зведені таблиці по області про 
внесення мінеральних, органічних 
добрив, гіпсування ґрунтів в 
сільськогосподарських підприємствах 
(ф. № 9-б-сг) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

286. Річні зведені таблиці по області про 
заключний облік посівних площ 
сільськогосподарських культур на всіх 
землях (ф. № 4-сг) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

287. Річний реєстр сільськогосподарських 
товаровиробників станом на 1 липня та 1 
листопада 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

288. Річний реєстр фермерських господарств 
станом на 1 липня та 1 листопада 20__ р. 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

289. Статистична розробка «Реєстр 
сільськогосподарських підприємств 
«АГРО» (по містах і районах) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

290. Річні зведені таблиці по області про 
основні показники господарської 
діяльності фермерських господарств та 
малих підприємств (ф. № 2-ферм) за 
20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

291. Річні зведені таблиці по області про 
наявність тракторів, сільсько-
господарських машин, енергетичних 
потужностей (ф. № 10-мех) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

292. Зведений річний статистичний звіт про 
стан тваринництва в сільсько-
господарських підприємствах по містах і 
районах області (ф. № 24-річна) 
 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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293. Річні зведені таблиці по області про стан 

тваринництва в сільськогосподарських 
підприємствах (ф. № 24) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

294. Річні зведені таблиці по області про 
підсумки обліку худоби (ф. № 7) станом 
на 1 січня 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

295. Річні зведені таблиці по області про 
окремі показники розвитку сільських, 
селищних, міських рад в галузі сільського 
господарства (ф. № 6-сільрада) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

296. Річні зведені таблиці по області про 
реалізацію сільськогосподарської про-
дукції (ф. № 21-заг) за 20___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

297. Річні зведені таблиці по області про 
надходження цукрових буряків, м’яса, 
молока на переробні підприємства за 
(ф.ф. № 4-заг, № 11-заг, № 13-заг) за 
20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

298. Річні зведені таблиці по області про вилов 
риби, добування інших живих ресурсів 
(ф. № 1-риба) за 20___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

299. Річні зведені таблиці по області про 
наявність та надходження зернових та 
олійних культур (ф. № 1-зерно) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

300. Річні зведені таблиці по області про 
лісогосподарську діяльність (ф. № 3-лг) за 
20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

301. Річні зведені таблиці по області про 
ведення мисливського господарства 
(ф. № 2-тп-мисливство) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

302. Зведений річний статистичний звіт 
підприємства про стан тваринництва 
(ф. № 24) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

303. Зведений річний статистичний звіт 
підприємства про облік тракторів, 
сільськогосподарських машин і 
енергетичних потужностей (ф. № 10-мех) 
 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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304. Зведений річний звіт по області та в 

розрізі категорій господарств про 
наявність тракторів, сільсько-
господарських машин і енергетичних 
потужностей на 1 січня звітного року 
(ф. № 10-мех) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

305. Зведений річний статистичний звіт 
підприємства про внесення мінеральних, 
органічних добрив, гіпсування та 
вапнування ґрунтів (ф. № 9-б-сг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

306. Зведений річний статистичний звіт з 
вибіркового обстеження діяльності 
домогосподарств у сільській місцевості 
(ф. № 01-сгн – прямі підсумки та 
розповсюджені дані) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

307. Зведений звіт по області та в розрізі 
районів про основні показники 
господарської та фінансової діяльності 
фермерського господарства за звітний рік 
(ф. № 2-ферм) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

308. Реєстр фермерських господарств 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

309. Зведений річний звіт по області в розрізі 
категорій господарств про основні 
економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств за 
звітний рік (ф. № 50-сг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

310. Зведений піврічний звіт про наявність і 
надходження зернових та олійних 
культур (ф. № 1-зерно) (піврічна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

За відсут-
ності річних 
– пост. 
 

311. Зведений місячний звіт про наявність і 
надходження зернових та олійних 
культур (ф. № 1-зерно) (місячна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

За відсут-
ності річних, 
піврічних – 
пост. 
 

312. Зведений річний звіт по області та в 
розрізі районів про купівлю матеріально-
технічних ресурсів для виробничих 
потреб за звітний рік (ф. № 50-сг) (4 
розділ) 
 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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313. Зведений річний звіт в розрізі районів та в 

розрізі категорій господарств про основні 
економічні показники роботи cільсько-
господарських підприємств за звітний рік 
(ф. № 50-сг) 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

314. Зведений річний звіт по області та в 
розрізі районів балансу сільсько-
господарської продукції на 1 січня 
звітного року (ф. № 50-сг) (5 розділ) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

315. Зведені річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф. № 21-заг) (місячна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

За відсут-
ності річних, 
піврічних, 
квартальних 
– пост. 
 

316. Зведені річні звіти про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф. № 21-заг) (річна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

317. Таблиці динамічних рядів про збір 
урожаю сільськогосподарських культур, 
плодів, ягід та винограду по області в 
розрізі категорій (ф. № 29-сг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

318. Таблиці динамічних рядів про загальну 
площу збирання сільськогосподарських 
культур, плодоягідних та виноградних 
насаджень в розрізі районів (ф. № 29-сг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

319. Таблиці динамічних рядів про валовий 
збір та урожайність сільсько-
господарських культур, плодів, ягід та 
винограду в розрізі районів (ф. № 29-сг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

320. Таблиці динамічних рядів про економічні 
показники роботи сільськогосподарських 
підприємств (ф. № 50-сг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

321. Таблиці динамічних рядів про наявність 
сільськогосподарської техніки, енерге-
тичних потужностей (ф. № 10-мех) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

322. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
реалізації та надходження сільсько-
господарської продукції на переробні 
підприємства (фф. № 11-заг, № 13-заг, 
№ 21-заг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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323. Зведені річні звіти про обсяги продукції, 

робіт та послуг лісового господарства 
(ф. № 3-лг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

324. Зведені квартальні звіти про 
лісогосподарську діяльність (ф. № 3-лг) 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

За відсут-
ності річних, 
піврічних – 

пост. 
 

325. Таблиці динамічних рядів про вилов 
риби, добування інших водних живих 
ресурсів (ф. № 1-риба) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

326. Зведені звіти про вилов риби та 
добування інших водних ресурсів 
(ф. № 1–риба) (місячна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
 

327. Зведений річний звіт по області та в 
розрізі районів і категорій господарств 
про вилов риби, добування інших водних 
живих ресурсів (ф. № 1-риба) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

2.03.08 Енергетика 
328. Постановки задач по КЕОІ та зміни до 

них із питань статистики енергетики 
 

Держстат  

329. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них (ф. № Е-1 (зведена), ф. № 6-ТП (ес) 
(річна), ф. № 1-теп (річна), ф. № 1-газ 
(річна), ф. № 1-водопровід (річна) 
 

Держстат  

330. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Техніко-економічні показники роботи 
електростанцій потужністю 500 кВт і 
більше» ф. № 6-тп (ес) (річна) 
 

Держстат  

331. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві роботу 
водопроводів (окремих водопровідних 
мереж) (ф. № 1-водопровід) (річна) 
 

Держстат  

332. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
постачання теплоенергії (ф. № 1-теп) 
(річна) 
 
 
 

Держстат  
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333. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві про 
газифікацію населених пунктів (ф. № 1-
газ) (річна) 
 

Держстат  

334. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
виробництво промислової продукції за 
Номенклатурою продукції промисловості 
по розділах 05, 06, 07, 08 (ф. № 1П-НПП)
(річна) 
 

Держстат  

335. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
виробництво промислової продукції за 
Номенклатурою продукції промисловості 
по розділу 16 (ф. № 1П-НПП) (річна) 
 

Держстат  

336. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
виробництво промислової продукції за 
Номенклатурою продукції  промисловості 
по розділах 17, 18 (ф. № 1П-НПП) (річна) 
 

Держстат  

337. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
виробництво промислової продукції за 
Номенклатурою продукції промисловості 
по розділу 19 (ф. № 1П-НПП) (річна) 

 

Держстат  

338. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
виробництво промислової продукції за 
Номенклатурою продукції промислової 
по розділу 20, 21 за ф. № 1П-НПП (річна) 
 

Держстат  

339. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
виробництво промислової продукції за 
Номенклатурою продукції промислової 
по розділу 22 (ф. № 1П-НПП) (річна) 

 

Держстат  

340. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
виробництво промислової продукції за 
Номенклатурою продукції промисловості 
по розділу 23 (ф. № 1П-НПП) (річна) 
 
 
 
 

Держстат  
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341. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві про 
виробництво промислової продукції за 
Номенклатурою продукції промисловості 
по розділу 35 (ф. № 1П-НПП (річна) 
 

Держстат  

342. Таблиці динамічних рядів «По 
потужностях електростанцій і 
виробництву електроенергії» (ф. № Е-1 
(зведена) (річна) 
 

Держстат  

343. Зведені звіти Держстату про залишки і 
використання енергетичних матеріалів та 
продуктів перероблення нафти (табл. 
№ 1) (ф. № 4-МТП) (річна) 
 

Держстат  

344. Зведені звіти Держстату про залишки і 
використання енергетичних матеріалів та 
продуктів перероблення нафти (табл. 
№ 2) (ф. № 4-МТП) (річна) 
 

Держстат  

345. Зведені звіти Держстату про залишки і 
використання енергетичних матеріалів та 
продуктів перероблення нафти (табл. 
№ 3) (ф. № 4-МТП) (річна) 
 

Держстат  

346. Зведені звіти Держстату: 
– про результати використання палива, 
теплоенергії і електроенергії (ф. № 11-
МТП) (річна), ф. № 11-ер) (річна); 
– про фактичні витрати палива на 
виробництво окремих видів продукції 
(ф. № 11-МТП (паливо) (річна); 
– про утворення та використання 
вторинних енергетичних ресурсів 
(ф. № 11-МТП (вер) (річна) 
 

Держстат  

347. Зведені таблиці Держстату 
«Енергетичний баланс України», «Енер-
гетичний баланс України (продуктовий)» 
(річні) 
 

Держстат  

348. Зведений звіт Держстату про діяльність 
бірж (ф. № 1-біржа (річний) 
 

Держстат  

349. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
енергетики 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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350. Річні зведені таблиці по області про 

залишки і використання енергетичних 
матеріалів та продуктів перероблення 
нафти (ф. № 4-мтп) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

351. Річні зведені таблиці по області про 
результати використання палива, 
теплоенергії та електроенергії (ф. № 11-
мтп), про витрати палива, теплоенергії та 
електроенергії (ф. № 11-ер), про фактичні 
витрати палива на виробництво окремих 
видів продукції і робіт (ф. № 11-мтп) 
(паливо), про утворення та використання 
вторинних енергетичних ресурсів 
(ф. № 11-мтп) (втр) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

2.03.09 Промисловість 
352. Постановки задач до КЕОІ «Розрахунок 

індексу фізичного обсягу промислової 
продукції» 
 

Держстат  

353. Постановки задач до КЕОІ «Розрахунок 
індексу обороту продукції про-
мисловості» 
 

Держстат  

354. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них (ф. № 1-ПЕ) (місячна) 
 

Держстат  

355. Книга динамічних рядів «Індекси 
промислового виробництва по Україні за 
видами діяльності» за КВЕД-2010 

 

Держстат  

356. Книга динамічних рядів «Індекси 
промислового виробництва за регіонами в 
цілому та за видами діяльності» 

 

Держстат  

357. Книга динамічних рядів «Індекси обсягів 
промислового виробництва по Україні в 
цілому та за регіонами» за ЗКГНГ 
 

Держстат  

358. Книга динамічних рядів «Індекси 
промислового виробництва України за 
КВЕД-2005 
 

Держстат  

359. Постановки задач до КЕОІ та зміни до неї 
(ф. № 1-П) (місячна) 
 
 
 
 
 

Держстат  
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360. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві про виробництво промислової 
продукції за Номенклатурою продукції 
промисловості по розділах 10-12 
(ф. № 1П-НПП) (річна)  
 

Держстат  

361. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві про виробництво промислової 
продукції за Номенклатурою продукції 
промисловості по розділу 13-15 (ф. № 1П-
НПП) (річна)  
 

Держстат  

362. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві про виробництво промислової 
продукції за Номенклатурою продукції 
промисловості по розділах 24-25 
(ф. №1ПНПП) (річна)  
 

Держстат  

363. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві про виробництво промислової 
продукції за Номенклатурою продукції 
промисловості по розділах 26-27 
(ф. № 1П-НПП) (річна)  
 

Держстат  

364. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві про виробництво промислової 
продукції за Номенклатурою продукції 
промисловості по розділах 28 (ф. № 1П-
НПП) (річна)  
 

Держстат  

365. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві у 
м. Києві про виробництво промислової 
продукції за Номенклатурою продукції 
промисловості по розділах 29-32 
(ф. № 1П-НПП) (річна)  
 

Держстат  

366. Книга динамічних рядів «Виробництво 
промислової продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості» по розділах 10-
12 (ф. № 1П-НПП) (річна) 
 
 
 
 
 

Держстат  
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367. Книга динамічних рядів «Виробництво 

промислової продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості» по розділах 13-
15 (ф. № 1П-НПП) (річна) 
 

Держстат  

368. Книга динамічних рядів «Виробництво 
промислової продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості» по розділах 24-
25 (ф. № 1П-НПП) (річна) 
 

Держстат  

369. Книга динамічних рядів «Виробництво 
промислової продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості» по розділах 26-
27 (ф. № 1П-НПП) (річна) 
 

Держстат  

370. Книга динамічних рядів «Виробництво 
промислової продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості» по розділу 28 
(ф. № 1П-НПП) (річна) 
 

Держстат  

371. Книга динамічних рядів «Виробництво 
промислової продукції за Номенклатурою 
продукції промисловості» по розділах 29-
32 (ф. № 1П-НПП) (річна) 
 

Держстат  

372. Економічні доповіді, експрес-випуски та 
буклети зі статистики промисловості на 
основі даних річної звітності 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

373. Річні статистичні збірники, бюлетені, 
таблиці динамічних рядів зі статистики 
промисловості 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

374. Річні зведені таблиці по області, районах 
про виробництво та реалізацію 
промислової продукції (ф. № 1П-НПП) 
(річна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

375. Річні зведені таблиці по області про 
індекси промислової продукції складені 
за даними 4-х форм державних 
статспостережень (ф. № 1-П (місячна), 
ф. № 1-ПЕ (місячна), ф. № 1П-НПП (річна), 
ф. № 1-підприємництво (річна) та однієї форми 
фінансової звітності № 2 (2-м) за грудень  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

376. Річні зведені таблиці по області про 
обсяги реалізованої промислової 
продукції (товарів, послуг), чисельності 
працюючих (ф. № 1-ПЕ) за грудень 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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377. Місячні зведені таблиці по області про 

виробництво промислової продукції 
(товарів, послуг) (ф. № 1-П (місячна) за 
01,…12 місяці  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

378. Зведені звіти з промисловості 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

Документи 
відбираються 
на постійне 
зберігання 

сектором ре-
жимно-се-

крет. роботи 
 

379. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
промисловості 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

380. Річні зведені таблиці по області, районах 
про постачання теплоенергії (ф. № 1-теп) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

381. Річні зведені таблиці по області про 
підсумки роботи електростанцій, зведені 
таблиці по категоріях електростанцій 
(ф. Е-1 (зведена), про техніко-економічні 
показники роботи електростанції (ф. 6-тп 
(ес) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

382. Річні зведені таблиці по області, районах 
про роботу водопроводу (окремої 
водопровідної мережі) (ф. № 1-
водопровід) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

383. Річні зведені таблиці по області про 
відпуск природного (зрідженого) газу 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.03.10 Будівництво 
384. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них (ф. № 1-буд (квартальна), ф. № 2-буд 
(квартальна), ф. № 1-кб (місячна) 
 

Держстат  

385. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Виконання будівельних робіт» по 
Україні, регіонах і видах будівельної 
діяльності та будівельної продукції 
(ф. № 1-кб (місячна) 
 
 
 

Держстат  
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386. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві 
«Інформація про одержання дозвільного 
документа на виконання будівельних 
робіт» по Україні та регіонах (ф. № 1-буд) 
(квартальна) 
 

Держстат  

387. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Прийняття в експлуатацію житла та 
інших будівель і споруд соціального 
призначення» по Україні та регіонах 
(ф. № 2-буд) (квартальна) 
 

Держстат  

388. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Прийняття в експлуатацію виробничих 
будівель, споруд та потужностей» по 
Україні та регіонах (ф. № 2-буд) 
(квартальна) 
 

Держстат  

389. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Стан 
будівництва будівель та споруд 
незавершеного будівництва» по Україні 
та регіонах по розділах 1, 4 (ф. № 2-буд) 
(річна, квартальна) 
 

Держстат  

390. Книга динамічних рядів «Введення в 
експлуатацію житлових будинків» 
 

Держстат  

391. Книга динамічних рядів «Введення в 
експлуатацію об’єктів соціально-
культурного призначення» 
 

Держстат  

392. Книга динамічних рядів «Введення в 
експлуатацію потужностей в сільському 
господарстві» 
 

Держстат  

393. Книга динамічних рядів «Обсяги 
виконаних будівельних робіт» 
 

Держстат  

394. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
діяльності будівельних підприємств, 
дозволів на будівництво 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

Табл. ди-
намічних 

рядів у елек-
тронному ви-

гляді і від-
творюються 

у щорічниках 
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395. Експрес-випуски зі статистики діяльності 

будівельних підприємств, дозволів на 
будівництво на основі річних даних  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

396. Квартальні зведені таблиці по області про 
одержання дозвільного документа на 
виконання будівельних робіт (ф. № 1-буд) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 
піврічних – 

пост. 
 

397. Річні зведені таблиці по області, районам 
(ф. № 2-буд) про прийняття в 
експлуатацію закінченого будівництвом 
об’єкту  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

398. Річні зведені таблиці по області про стан 
об’єктів незавершеного будівництва 
(ф. № 3-буд) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

399. Річні зведені таблиці та місячні зведення 
по області про виконання будівельних 
робіт підприємствами області (ф. № 1-кб) 
(місячна) 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
 

2.03.11 Транспорт 
400. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 

них з питань статистики автомобільного 
транспорту 
 

Держстат  

401. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань статистики залізничного 
транспорту 
 

Держстат  

402. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань статистики міського 
електротранспорту 
 

Держстат  

403. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань статистики водного 
транспорту 
 

Держстат  

404. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань статистики авіаційного 
транспорту (ф. № 51-ЦА) (місячна) 
 

Держстат  

405. Зведений звіт Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про роботу автотранспорту» по Україні та 
регіонах (ф. № 2-тр) (річна) 
 
 

Держстат  
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406. Зведений звіт Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про перевезення автомобільним 
транспортом вантажів за видами вантажів 
та пасажирів за видами сполучення» за 
рік по Україні та регіонах (ф. № 31-авто) 
(квартальна) 
 

Держстат  

407. Зведені звіти Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про перевезення вантажів та пасажирів 
автомобільним транспортом» за рік по 
Україні та регіонах (ф. № 51-авто) 
(місячна); «Обстеження фізичної особи-
підприємця, що здійснює пасажирські 
автоперевезення на маршруті» за рік по 
Україні та регіонах (ф. № 51-пас) 
(тижнева) (місячна) 
 

Держстат  

408. Зведені звіти Державного агентства 
автомобільних доріг України: «Звіт про 
наявність автомобільних доріг загального 
користування та їх благоустрій» по 
Україні та регіонах (ф. № 1-ДГ) (річна); 
«Звіт про ремонт і утримання 
автомобільних доріг загального 
користування» за рік по Україні (ф. № Д-
1) (квартальна); «Звіт про надходження та 
використання коштів на дорожнє 
господарство» за рік по Україні (ф. № Д-
9) (квартальна) 
 

Держстат  

409. Зведені таблиці Центру безпеки 
дорожнього руху та автоматизованих 
систем при Міністерстві внутрішніх справ 
України «Кількість та технічний стан 
автомобілів, автобусів, мототранспорту і 
причепів (напівпричепів)» по Україні та 
регіонах (табл. №№ 1-3) (річні) 
 

Держстат  

410. Зведений звіт Адміністрації Державної 
прикордонної служби України «Звітність 
щодо пропуску осіб і транспортних 
засобів через державний кордон України» 
за рік по Україні (ф. № 1-ДПСУ) (квартальна) 
 

Держстат  

411. Зведений звіт Міністерства внутрішніх 
справ України «Звіт про дорожньо-
транспортні пригоди» по Україні (ф. № 1-
ДТП) (річна) 
 

Держстат  
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412. Зведений звіт Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про постанційне відправлення пасажирів 
за видами сполучення» по Україні та 
регіонах (ф. № 6-зал) (річна) 
 

Держстат  

413. Зведений звіт Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Про 
обсяги вантажних та пасажирських 
перевезень залізничним транспортом 
загального користування» за рік по 
Україні (ф. № 51-зал) (місячна) 
 

Держстат  

414. Розрахункові таблиці Держстату щодо 
експлуатаційної довжини залізничних 
колій загального користування за 
регіонами (ф. № 3-зал) (річна) 
 

Держстат  

415. Зведені звіти Державної адміністрації 
залізничного транспорту України: «Звіт 
про власний рухомий склад» по Україні 
(ф. № 1-зал) (річна); «Звіт про власне 
колійне господарство» по Україні 
(ф. № 2-зал) (річна); «Звіт про розподіл 
експлуатаційної довжини залізничних 
колій загального користування по 
областях» по Україні та регіонах (ф. № 3-
зал) (річна); «Звіт про технічні засоби 
господарства перевезень та пасажир-
ського господарства» по Україні (ф. № 4-
зал) (річна) 
 

Держстат  

416. Зведений звіт Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про роботу міського електротранспорту» 
за рік по Україні, регіонах та містах 
(ф. № 2-етр) (місячна) 
 

Держстат  

417. Зведений звіт Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про обробку вантажів за номенклатурою у 
морських (річкових) портах (причалах)» 
за рік по Україні та регіонах (додаток до 
ф. № 25-вод (піврічна) 
 
 
 
 
 
 
 

Держстат  
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418. Зведені звіти Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві: «Звіт 
про роботу морського (річкового) порту 
(причалу)» за рік по Україні та регіонах 
(ф. № 25-вод) (місячна); «Звіт про 
продукцію морського (річкового) флоту, 
який знаходиться в експлуатації» за рік по 
Україні та регіонах (ф. № 51-вод) 
(місячна) 
 

Держстат  

419. Зведений звіт Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про перевезення вантажів і пасажирів 
водним транспортом» за рік по Україні та 
регіонах (ф. № 31-вод) (квартальна) 
 

Держстат  

420. Зведений звіт Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про основні показники роботи авіаційного 
підприємства» за рік по Україні та 
регіонах (ф. № 51-ЦА) (місячна) 
 

Держстат  

421. Зведений звіт Державної авіаційної 
служби України «Звіт про роботу 
авіаційного транспорту» за рік по Україні, 
регіонах та підприємствах (ф. № 31-ЦА) 
(квартальна) 
 

Держстат  

422. Зведені звіти «Звіт про транспортування 
вантажів трубопроводами» від: 
– Українського державного підприємства 
«Укрхімтрансаміак» (транспортування 
аміаку по Україні); 
– Дочірньої компанії «Укртрансгаз»; 
– Головного управління статистики в 
Автономній Республіці Крим 
(транспортування газу по Україні); 
– Публічного акціонерного товариства 
«Укртранснафта» (транспортування 
нафти по Україні) за рік (ф. № 12-труб) 
(місячна) 
 

Держстат  

423. Книга динамічних рядів «Основні 
показники роботи залізничного 
транспорту» 
 

Держстат  

424. Книга динамічних рядів «Основні 
показники роботи автомобільного 
транспорту» 
 
 

Держстат  
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425. Книга динамічних рядів «Про 

протяжність та щільність шляхового 
господарства» 
 

Держстат  

426. Книга динамічних рядів «Основні 
показники роботи водного транспорту» 
 

Держстат  

427. Книга динамічних рядів «Основні 
показники роботи повітряного 
транспорту» 
 

Держстат  

428. Книга динамічних рядів «Основні 
показники роботи трубопровідного 
транспорту та кількості дорожньо-
транспортних пригод» 
 

Держстат  

429. Річні зведені таблиці по області про 
перевезення автомобільним транспортом 
вантажів за видами вантажів та пасажирів 
за видами сполучення (ф. № 31-авто) за 
20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

430. Річні зведені таблиці по області про 
обробку вантажів за номенклатурою у 
морських (річкових) портах (причалах) 
(додаток до ф. № 25-вод (піврічна) за 
20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

431. Річні зведені таблиці по області про 
продукцію морського (річкового) флоту, 
який знаходиться в експлуатації (ф. № 51-
вод) за 01-12 місяці 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

432. Річні зведені таблиці по області та річні 
первинні статистичні звіти респондентів 
м. ______ про роботу морського 
(річкового) порту (причалу) (ф. № 25-вод) 
за 01-12 місяців 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

433. Річні зведені таблиці по області про 
роботу автотранспорту (ф. № 2-тр) за 
20__ р. 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 

 

434. Піврічні підсумки статистичного 
спостереження за діяльністю фізичних 
осіб–підприємців, що виконують 
комерційні вантажні автоперевезення та 
дорахунки обсягів перевезень вантажів по 
області (ф. № 51-вант) за 20__ р. 
 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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435. Зведені річні статистичні таблиці про 

роботу пасажирського автотранспорту 
(ф. № 2-тр.) (автовантаж) 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

436. Річні зведені таблиці по області та річні 
первинні статистичні звіти респондентів 
м. ______ про роботу міського 
електротранспорту (ф. № 2-етр) за 01-12 
місяців 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

437. Річні зведені таблиці по області та річні 
первинні статистичні звіти респондентів 
м. ______ про основні показники роботи 
авіаційного підприємства (ф. № 51-ЦА) 
(місячна) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

438. Річні зведені статистичні таблиці по 
області та річні первинні статистичні 
звіти респондентів м. ______ про 
продукцію морського (річкового) флоту, 
який знаходиться в евакуації (ф. № 51-
вод.) за 01-12 місяців 20__ р. 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

439. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
транспорту та зв’язку 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

Табл. ди-
намічних ря-

дів відтво-
рюються у 

щорічниках 
 

2.03.12 Туризм 
440. Зведений звіт Державної служби молоді 

та спорту України про виїзд 
організованих груп дітей за кордон на 
відпочинок та оздоровлення (ф. № 1-ОЗК) 
(річна) 
 

Держстат  

441. Зведений звіт Адміністрації Державної 
прикордонної служби України про виїзд 
громадян України за кордон (ф. № 2-
ДПСУ) (річна) 
 

Держстат  

442. Зведений звіт Адміністрації Державної 
прикордонної служби України про в’їзд 
іноземців і осіб без громадянства в 
Україну (ф. № 3-ДПСУ) (річна) 
 

Держстат  

443. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
туристичну діяльність по Україні та 
регіонах (ф. № 1-туризм) (річна)  
 

Держстат  
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444. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві про 
діяльність колективного засобу 
розміщування по Україні та регіонах 
(ф. № 1-КЗР) (річна) 
 

Держстат  

445. Річні зведені таблиці по області про 
діяльність туристичних організацій 
(ф. № 1–туризм) за 20__ р. 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

446. Річні зведені таблиці по області, про 
діяльність колективних засобів 
розміщування (ф. № 1–КЗР) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

447. Річні зведені таблиці по області про 
діяльність закладів оздоровлення та 
відпочинку (ф. № 1-от) за літо 20__ р.  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.03.13 Грошово-кредитна та фінансова статистика 
2.03.14 Реєстр статистичних одиниць 

2.04 Державні фінанси, податки та публічний сектор 
448. Звіт, що подається до органів Державної 

податкової служби України («Податковий 
розрахунок земельного податку») 
(річний) 
 

Держстат  

449. Зведені річні статистичні таблиці за 
даними фінансової (бухгалтерської) 
звітності підприємств 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

500. Зведені річні статистичні таблиці про 
фінансові результати, дебіторську і 
кредиторську заборгованості, по ЗЕД (ф. № 1-Б) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

501. Зведені річні статистичні таблиці про 
взаєморозрахунки з нерезидентами 
(ф. № 1-Б) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

502. Зведені річні статистичні звіти про рух 
цінних паперів (ф. № 2-Б) 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

503. Зведені річні статистичні таблиці про 
випуск, розміщення та обіг цінних 
паперів (ф. № 2-Б) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

504. Аналітичні записки, експрес-випуски, 
буклети зі статистики фінансів 
підприємств на основі річної звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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505. Річний звіт про використання фонду для 

здійснення заходів щодо ліквідації 
Чорнобильської катастрофи та 
соціального захисту населення 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

506. Річний звіт про фінансові зобов’язання 
бюджетних установ 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 
2.05.01 Зовнішня торгівля товарами 

507. Постановка задачі на програмне 
забезпечення КЕОІ «Розрахунок індексів 
цін, фізичного обсягу та умов торгівлі у 
зовнішній торгівлі товарами» 
 

Держстат  

508. Постановка задачі на програмне 
забезпечення КЕОІ «Експорт-імпорт 
товарів (ВМД), (ф. № 14-ЗЕЗ, ф. № 5-
ЗЕЗ)» 
 

Держстат  

509. Економічні доповіді з питань статистики 
зовнішньої торгівлі товарами, що 
подаються до Департаменту координації 
 

Держстат  

510. Зведені річні статистичні таблиці про 
придбання (продаж) товарів для 
забезпечення життєдіяльності тран-
спортних засобів, потреб пасажирів та 
членів екіпажу підприємств області (14-
ЗЕЗ) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

511. Зведені річні статистичні таблиці про 
експорт-імпорт товарів підприємств 
області 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

512. Зведені дані про експорт (імпорт) 
продукції (товарів, послуг) військового 
призначення та подвійного використання 
(ф. № 1-ЕІО) (місячна) з грифом «Для 
службового користування» 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.05.02 Зовнішня торгівля послугами 
513. Постановки задач по КЕОІ (ф. № 9-ЗЕЗ) 

«Звіт про експорт-імпорт послуг» та 
зміни до них  
 

Держстат  

514. Річні зведені таблиці по області про 
експорт (імпорт) послуг (ф. № 9-ЗЕЗ) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 



 

 

61 

1 2 3 4 
515. Річні зведені таблиці по області обласної 

державної адміністрації про проведення 
процедур закупівель товарів, робіт і 
послуг за державні кошти (ф. № 1-торги 
(тендери) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності 
516. Експрес-випуски зі статистики інвестицій 

зовнішньоекономічної діяльності на 
основі річних даних  

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

517. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
інвестицій зовнішньоекономічної 
діяльності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

Табл. ди-
намічних 

рядів в 
електрон-

ному вигляді 
і відтво-

рюються у 
щорічниках 

 
518. Річні зведені таблиці по області про 

іноземні інвестиції в Україну (ф. № 10-
зез) та про інвестиції з України в 
економіку країн світу (ф. № 13-зез)  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.05.04 Зовнішньоторговельний баланс 
2.05.05 Платіжний баланс 

519. Звіти Національного банку України 
«Платіжний баланс України» (квартальні) 
 

Держстат Постійно 
зберігаються, 
якщо зведен-
ня (розробка) 
проведена не 
за всіма по-
казниками і 
розрізами, 

які містяться 
у представ-

лених 
балансах 

 
2.06 Ціни 

2.06.01 Споживчі ціни 
520. Книга динамічних рядів середніх цін 

(тарифів) на споживчі товари та послуги 
для розрахунку вартісної величини 
прожиткового мінімуму 
 

Держстат  

521. Книга динамічних рядів середніх цін 
(тарифів) на споживчі товари (послуги) 
по Україні та регіонах 
 

Держстат  
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522. Книга динамічних рядів індексів 

споживчих цін по Україні та регіонах 
 

Держстат  

523. Розрахунки кінцевих споживчих витрат 
секторів: домашніх господарств, органів 
загальнодержавного управління і 
некомерційних організацій, що 
обслуговують домашні господарства у 
фактичних та постійних цінах 
 

Держстат  

524. Місячні зведені таблиці по області про 
середні роздрібні ціни на товари (ф. № 1-
ТІ) за грудень 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

525. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
цін 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

526. Місячні зведені таблиці по області про 
середні роздрібні ціни (тарифи) на 
послуги (ф. № 1-ПІ) за грудень 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

Табл. ди-
намічних 
рядів – в 
електрон-

ному вигляді 
і відтворю-
ються у що-

річниках, 
збірниках 

 
527. Зведені таблиці по області індексів цін на 

групи товарів 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

528. Середні ціни та індивідуальні індекси на 
споживчі товари табл. (ф. № 1-ті) 
(місячна) – код А 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
 

529. Середні ціни та індивідуальні індекси на 
споживчі товари (табл. ф. № 1-ті 
(місячна) – код А+Б+моніторинг 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
 

530. Середні ціни та індивідуальні індекси цін 
на послуги (ф. № 1-пі) (місячна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
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531. Місячні зведені таблиці індексів 

роздрібних цін на товари, включаючи 
ресторанне господарство (ф. № 1-ТІ) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
 

532. Місячні зведені таблиці індексів 
роздрібних цін (тарифів) на послуги 
(ф. № 1-ПІ) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
 

533. Місячні зведені таблиці по області про 
середні споживчі ціни та індивідуальні 
індекси споживчих цін на товари і 
послуги (ф.ф. № 1-ТІ, № 1-ПІ) за 01,…12 
місяці 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
 

534. Таблиці динамічних рядів середніх цін на 
товари та індексів цін на споживчі товари 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

535. Таблиці динамічних рядів середніх цін 
(тарифів) на послуги та їх індексів 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

536. Місячні зведені таблиці по області про 
ціни придбання матеріальних ресурсів у 
будівництві (ф. № 1-ціни (буд) за 01,…12 
місяці 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 

піврічних, 
квартальних 

– пост. 
 

537. Квартальні зведені таблиці по області про 
ціни на ринку житла (ф. № 1-ціни (житло) 
за І, ІІ, ІІІ, ІVквартали 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 
піврічних– 

пост. 
 

2.06.02 Ціни виробників 
538. Підсумкові розроблювальні таблиці 

індексів цін виробників промислової 
продукції (табл. 1-в) 
 

Держстат  

539. Підсумкові розроблювальні таблиці 
індексів цін виробників промислової 
продукції (табл. 2-с) (середньомісячні) 
 

Держстат  

540. Підсумкові розроблювальні таблиці 
індексів цін виробників промислової 
продукції (табл. 2) 
 
 

Держстат  
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541. Підсумкові розроблювальні таблиці 

індексів цін виробників промислової 
продукції (табл. 2-в) 
 

Держстат  

542. Підсумкові розроблювальні таблиці 
індексів цін виробників промислової 
продукції (табл. 2-с) 
 

Держстат  

543. Підсумкові розроблювальні таблиці 
індексів цін виробників промислової 
продукції (табл. 2-с) (квартальна) 
 

Держстат  

544. Підсумкові розроблювальні таблиці 
середніх цін виробників промислової 
продукції за основними видами харчової 
продукції, напоїв 
 

Держстат  

545. Підсумкові розроблювальні таблиці 
середніх цін та індексів цін на споживчі 
товари в торговій мережі (крім міських 
ринків) 
 

Держстат  

546. Підсумкові розроблювальні таблиці 
середніх цін (тарифів) та індексів цін 
(тарифів) на послуги 
 

Держстат  

547. Розрахункові дані щодо зведених індексів 
роздрібних цін (тарифів) на споживчі 
товари (послуги) по Україні та регіонах 
 

Держстат  

548. Книга динамічних рядів з розрахунків 
індексів доходної ставки від перевезення 
вантажів автомобільним транспортом 
загального користування 
 

Держстат  

549. Книга динамічних рядів з розрахунків 
індексів тарифів на послуги пошти та 
зв’язку для підприємств, установ, 
організацій 
 

Держстат  

550. Книга динамічних рядів з розрахунків 
індексів тарифів на вантажні перевезення 
залізничним транспортом 
 

Держстат  

551. Книга динамічних рядів з розрахунків 
індексів тарифів на транспортування 
вантажів трубопроводом 
 
 
 
 

Держстат  
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552. Книга динамічних рядів з розрахунків 

середніх цін придбання матеріальних 
ресурсів у будівництві по Україні та 
регіонах (табл. 1.1; 7; 17) 
 

Держстат  

553. Книга динамічних рядів з розрахунків 
індексів цін на будівельно-монтажні 
роботи за типами будівель і споруд (табл. 
4; 11; 12; 13; 18; 19) 
 

Держстат  

554. Книга динамічних рядів середніх цін та 
індексів цін на матеріальні ресурси по 
Україні (табл. 6, 7, 17) 
 

Держстат  

555. Місячні зведені таблиці по області про 
ціни виробників промислової продукції 
(ф. №1-ціни (пром) за 01,…12 місяці 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 
піврічних, 
квартальних 
– пост. 
 

2.07 Наука, технології та інновації 
2.07.01 Наука 

556. Постановки задач до КЕОІ та зміни до 
них з питань статистики науки, інновацій 
та інформатики 
 

Держстат  

557. Звіт (ф. № ДН) (річна) «Картка обліку 
доктора наук», (ф. № КН) (річна) «Картка 
обліку кандидата наук» 

Держстат  

558. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
виконання наукових та науково-технічних 
робіт по Україні та регіонах (ф. № 3-наука) (річна) 
 

Держстат  

559. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
облік докторів наук по Україні та 
регіонах (ф. № ДН) (річна)  
 

Держстат  

560. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
облік кандидатів наук по Україні та 
регіонах (ф. № КН) (річна)  
 

Держстат  

561. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
обстеження технологічних інновацій 
промислового підприємства по Україні та 
регіонах (ф. № 1-інновація) (річна) 
 

Держстат  
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562. Зведені таблиці Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві про 
створення та використання передових 
виробничих технологій по Україні та 
регіонах (ф. № 1-технологія) (річна) 
 

Держстат  

563. Таблиці динамічних рядів із статистики 
науки в області 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

564. Річні зведені таблиці по області про 
виконання наукових та науково-технічних 
робіт (ф. № 3-наука) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

565. Річні звіти організацій про виконання 
наукових та науково-технічних робіт 
(ф. № 3-наука) (річна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

566. Експрес-випуски зі статистики науки на 
основі даних річної звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

567. Річні зведені таблиці по області про 
кандидатів наук (ф. № КН) станом на 31 
грудня 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

568. Картки обліку докторів наук (ф. № ДН) та 
додатки № 1 та № 2 до ф. №ДН (річна) 
організацій 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

569. Річні зведені таблиці по області про 
докторів наук (ф. № ДН) станом на 31 
грудня 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

570. Річні зведені таблиці по області, містах та 
районах про роботу аспірантури та 
докторантури (ф. № 1–НК) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

2.07.02 Технології та інновації 
571. Річні зведені таблиці по області про 

обстеження інноваційної діяльності 
промислового підприємства (ф. № 1-
інновація) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

572. Річний звіт про обстеження 
технологічних інновацій промислового 
підприємства (ф. № 1-інновація) 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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573. Річні звіти організацій про створення та 

використання передових технологій та 
ОПІВ (ф. № 1 –технологія) (річна) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

574. Річні звіти організацій про використання 
інформаційно-комунікаційних технологій 
та електронної торгівлі на підприємствах 
(ф. № 1-ІКТ) (одноразова) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

575. Річні зведені таблиці по області про 
створення та використання високих 
технологій та об’єктів права 
інтелектуальної власності (ф. № 1-
технологія) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

576. Річні зведені таблиці по області про 
обстеження інноваційної діяльності 
промислового підприємства (ф. № 1-
інновація) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

577. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
науки та інновацій 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

3 Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей 
3.01 Навколишнє середовище 

578. Постановка задачі до КЕОІ «Поводження 
з відходами», зміни та доповнення до неї 
(ф. № 1-відходи) (річна) 
 

Держстат  

579. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про витрати на охорону навколишнього 
природного середовища та екологічні 
платежі» (ф. № 1-екологічні витрати) 
(річна) 
 

Держстат  

580. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про охорону атмосферного повітря» 
(ф. № 2-тп) (повітря) (річна) 
 

Держстат  

581. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві 
«Поводження з відходами» (ф. № 1-
відходи) (річна) 
 

Держстат  
 

582. Зведені таблиці Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві про 
викиди в атмосферне повітря від 
пересувних джерел забруднення (річні) 
 

Держстат  
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583. Експрес-випуски зі статистики сільського 

господарства та навколишнього 
середовища на основі даних річної 
звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

584. Річні зведені таблиці по області та 
районах (місту) про охорону 
атмосферного повітря (ф. № 2-тп-повітря) 
за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

585. Річні зведені таблиці по області та 
районах (місту) про поводження з 
відходами (ф. № 1- відходи) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

586. Річні зведені таблиці по області по 
викидах шкідливих речовин у повітря від 
автотранспорту, залізничного, водного 
транспорту та виробничої техніки, 
розраховані на підставі адміністративних 
даних за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

587. Річні зведені таблиці по області про 
витрати на охорону навколишнього 
природного середовища та екологічні 
платежі (ф. № 1-екологічні витрати) за 
20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

588. Зведені річні звіти про викиди шкідливих 
речовин від пересувних джерел 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

589. Зведені річні звіти про витрати на 
охорону навколишнього природного 
середовища та екологічні платежі 
(ф. № 1-екологічні витрати) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

590. Таблиці динамічних рядів зі статистики 
навколишнього середовища (фф. № 2-тп 
(повітря), № 2-тп (мисливство), № 1- 
відходи, № 1-екологічні витрати, № 3-лг) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

3.02 Регіональна статистика 
3.03 Інформаційне суспільство 

591. Каталог офіційних статистичних 
публікацій, що розроблений відділом 
разом з департаментами Держстату 
України (верстка) 
 
 
 
 

Держстат  
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592. Зведений звіт Головного управління 

регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про доходи від послуг зв’язку» за рік по 
Україні та регіонах (ф. № 12-зв’язок) 
(квартальна) 
 

Держстат  

593. Зведені звіти Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві: «Звіт 
про продукцію зв’язку» за рік по Україні 
та регіонах (ф. № 11-зв’язок) (квар-
тальна); «Звіт про наявність засобів 
зв’язку» за рік по Україні та регіонах 
(ф. № 13-зв’язок) (квартальна) 
 

Держстат  

594. Зведені звіти Адміністрації Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України: «Звіт про технічні 
засоби міжміського та міжнародного 
телефонного зв’язку» по Україні 
(ф. № 41-зв’язок) (річна); «Звіт про 
технічні засоби телебачення, 
радіомовлення, супутникового і 
радіозв’язку» по Україні (ф. № 51-
зв’язок) (річна); «Зведений звіт про 
охоплення населення України 
телебаченням та радіомовленням» по 
Україні (ф. № 52.1-зв’язок) (річна); «Звіт 
про наявні технічні засоби міського та 
сільського телефонного зв’язку» по 
Україні та регіонах (ф. № 42-зв’язок 
(річна) 
 

Держстат  

595. Зведений звіт Головного управління 
регіональної статистики у м. Києві «Звіт 
про телефонізацію об’єктів у сільській 
місцевості і потреби населення в 
домашніх телефонах мережі загального 
користування» по Україні та регіонах 
(ф. № 43-зв’язок) (річна) 
 

Держстат  

596. Книга динамічних рядів «Основні 
показники роботи підприємств зв’язку та 
наявності технічних засобів зв’язку» 
 

Держстат  

597. Річні зведені таблиці по області та річні 
первинні статистичні звіти респондентів 
області про телефонізацію об’єктів у 
сільській місцевості і потреби населення в 
домашніх телефонах мережі загального 
користування (ф. № 43-зв’язок) за 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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3.04 Комплексні статистичні продукти 

та інша багатогалузева статистична інформація 
3.04.01 Комплексні статистичні продукти 

598. Річні статистичні збірники, економічні 
доповіді зі статистики населення 
 

Держстат  

599. Економічні доповіді зі статистики праці 
на основі даних річної звітності 
 

Держстат  

600. Річні статистичні збірники, бюлетені зі 
статистики праці 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

601. Статистичний бюлетень «Основні 
показники діяльності вищих навчальних 
закладів України на початок навчального 
року»(верстка) (річний)  
 

Держстат  

602. Статистичний бюлетень «Національні 
рахунки освіти України» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

603. Статистичний бюлетень «Оздоровлення 
дітей у дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку влітку» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

604. Статистичний бюлетень «Санаторно-
курортне лікування, організований 
відпочинок та туризм в Україні» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

605. Статистичний бюлетень «Травматизм на 
виробництві» (верстка) (річний)  
 

Держстат  

606. Статистичний бюлетень «Заклади 
охорони здоров’я та захворюваність 
населення України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

607. Статистичний бюлетень «Національні 
рахунки охорони здоров’я України» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

608. Статистичний збірник «Установи 
охорони здоров’я та захворювання 
населення _______ області» 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

609. Економічна доповідь «Соціально-
економічне становище домогосподарств 
України у 20__ р.» (верстка) (річна) 
 
 

Держстат  
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610. Економічні доповіді за документами 

вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств: «Самооцінка насе-
ленням стану здоров’я та рівня 
доступності окремих видів медичної 
допомоги у 20__ р.»; «Самооцінка 
домогосподарствами України доступності 
окремих товарів та послуг у 20__ р.»; 
«Самооцінка домогосподарствами 
України рівня своїх доходів у 20__ р.»; 
«Соціально-демографічні характеристики 
домогосподарства України у 20__ р.»; 
«Витрати і ресурси домогосподарств 
України» (квартальні); «Наявність у 
домогосподарствах товарів тривалого 
користування у 20__ році»; «Самооцінка 
домогосподарствами доступу до окремих 
товарів та послуг у 20__ році» (верстка) 
(річні) 
 

Держстат  

611. Статистичний збірник «Доходи та 
витрати населення за регіонами України» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

612. Статистичний збірник «Самооцінка 
домогосподарствами рівня своїх доходів» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

613. Статистичний збірник «Самооцінка 
населенням стану здоров’я та рівня 
доступності окремих видів медичної 
допомоги» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

614. Статистичний збірник «Соціально-
демографічні характеристики домо-
господарств України» (річний) 
 

Держстат  

615. Статистичний збірник «Витрати і ресурси 
домогосподарств України» в цілому по 
Україні (верстка) (річний) 
 

Держстат  

616. Статистичний збірник «Наявність у 
домогосподарствах товарів тривалого 
користування» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

617. Статистичні бюлетені «Витрати і ресурси 
домогосподарств України» по регіонах 
України (верстка) (річні)  
 
 
 

Держстат  
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618. Статистичні бюлетені «Витрати і ресурси 

домогосподарств України» по 
економічних районах України (верстки) 
(річні) 
 

Держстат  

619. Статистичний збірник «Витрати і ресурси 
домогосподарств України» (річний) (табл. 
з даними в розрізі регіонів)  
 

Держстат  

620. Статистичний бюлетень «Витрати і 
ресурси домогосподарств України у __ р. 
_____ область» (за даними вибіркового 
обстеження умов життя домогосподарств 
України) 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

621. Статистичний бюлетень «Витрати і 
ресурси домогосподарств України в 
20__ р. Економічні райони. __________ 
економічний район» (за даними 
вибіркового обстеження умов життя 
домогосподарств України) 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

622. Статистичний бюлетень «Витрати і 
ресурси домогосподарств України за I 
квартал 20__ р.» (за даними вибіркового 
обстеження умов життя домогосподарств 
України) (табл. з даними в розрізі 
регіонів) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

623. Статистичний бюлетень «Витрати і 
ресурси домогосподарств України за II 
квартал 20__ р.» (за даними вибіркового 
обстеження умов життя домогосподарств 
України) (табл. з даними в розрізі 
регіонів) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

624. Статистичний бюлетень «Витрати і 
ресурси домогосподарств України за III 
квартал 20__ р.» (за даними вибіркового 
обстеження умов життя домогосподарств 
України) (табл. з даними в розрізі 
регіонів) 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

625. Статистичний бюлетень «Витрати і 
ресурси домогосподарств України за IV 
квартал 20__ р.» (за даними вибіркового 
обстеження умов життя домогосподарств 
України) (табл. з даними в розрізі регіонів) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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626. Статистичний бюлетень «Самооцінка 

домогосподарствами України рівня своїх 
доходів» (за даними вибіркового 
опитування домогосподарств у січні 
20__ р.) (табл. з даними в розрізі регіонів) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

627. Статистичний бюлетень «Соціально-
демографічні характеристики домо-
господарства України» (табл. з даними в 
розрізі регіонів) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

628. Статистичний збірник «Наявність у 
домогосподарствах товарів тривалого 
користування» (за даними вибіркового 
обстеження умов життя домогосподарств 
України у жовтні 20__ р.) (табл. з даними 
в розрізі регіонів) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

629. Статистичний бюлетень про підсумки 
вибіркового обстеження життя 
домогосподарств області в 20__ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

630. Економічні доповіді на основі річних 
даних вибіркового обстеження умов 
життя домогосподарств 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

631. Річні статистичні збірники, бюлетені зі 
статистики соціальних послуг  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

632. Статистичний збірник «Витрати і ресурси 
______ області»  
 

Держстат  

633. Статистичний збірник «Наявність у 
домогосподарствах _______ області 
товарів тривалого користування» 
 

Держстат  

634. Статистичний збірник «Захист дітей, які 
потребують особливої уваги суспільства» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

635. Статистичний збірник «Соціальний 
захист населення України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

636. Статистичний збірник «Соціальні 
індикатори рівня життя населення» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

637. Статистичний збірник «Діти, жінки та 
сім’я в Україні» (верстка)  
 

Держстат 1 раз у  
2 роки 
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638. Статистичний бюлетень «Регіональний 

людський розвиток» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

639. Статистичний бюлетень «Національні 
рахунки соціального захисту України» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

640. Економічні доповіді відділу з питань 
статистики соціальних послуг, що 
надаються Департаменту поширення 
інформації та комунікацій (копії)  
 

Держстат  

641. Статистичний бюлетень «Житловий фонд 
України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

642. Статистичний бюлетень «Квартирний 
облік та кількість наданих квартир в 
Україні» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

643. Демографічний щорічник «Населення 
України за 20__ рік» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

644. Статистичний збірник «Чисельність 
наявного населення України на 1 січня 
20__ року» (верстка) (річний)  
 

Держстат  

645. Статистичний збірник «Розподіл 
постійного населення України за статтю 
та віком станом на 1 січня 20__ року» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

646. Економічні доповіді відділу з питань 
демографічної статистики для 
оприлюднення на веб-сайті «Населення 
України» 
 

Держстат  

647. Статистичний збірник «Регіони України» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

648. Статистичний бюлетень «Адміністративні 
правопорушення в Україні» (верстка) 
(річний)  
 

Держстат  

649. Статистичний збірник «Злочинність в 
Україні» (верстка)  
 

Держстат 1 раз у 
3 роки 

650. Статистичний бюлетень «Засоби масової 
інформації та книговидання в Україні» 
(верстка) (річний) 
 
 

Держстат  



 

 

75 

1 2 3 4 
651. Статистичний бюлетень «Заклади 

культури, мистецтва, фізкультури та 
спорту України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

652. Статистичний бюлетень «Виставкова 
діяльність в Україні» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

653. Статистичний бюлетень «Громадські 
організації в Україні» (верстка) (річний)  
 

Держстат  

654. Статистичний збірник «Валовий 
регіональний продукт» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

655. Статистичні збірники, бюлетені по 
структурних обстеженнях підприємств на 
основі річної звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

656. Статистичний збірник «Таблиці витрати-
випуск України в основних цінах» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

657. Статистичний збірник «Діяльність 
суб’єктів господарювання» (річний) 
(верстка) 
 

Держстат  

658. Статистичний збірник «Діяльність 
суб’єктів великого, середнього, малого та 
мікро-підприємництва» (річний) (верстка) 
 

Держстат  

659. Статистичний збірник щодо 
адміністративних правопорушень в 
_______ області 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

660. Економічні доповіді по структурних 
обстеженнях підприємств на основі річної 
звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

661. Статистичний бюлетень «Діяльність 
підприємств сфери послуг» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

662. Статистичний бюлетень «Наявність та 
основні показники роботи споруд для 
приймання, пропуску, відведення та 
очищення стічних вод» (верстка) (річний)  
 

Держстат  

663. Економічні доповіді з питань статистики 
послуг гуманітарної сфери, що надаються 
Департаменту поширення інформації та 
комунікацій (копії) 
 

Держстат 1 раз на 
кілька років 
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664. Річні статистичні збірники, бюлетені із 

статистики нефінансових послуг 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

665. Статистичний збірник «Роздрібна 
торгівля України» (верстка) (річний)  
 

Держстат  

666. Статистичний збірник «Оптова і біржова 
торгівля України» (верстка) (річний)  
 

Держстат  

667. Статистичний бюлетень «Продаж і запаси 
товарів у торговій мережі та мережі 
ресторанного господарства» (верстка) 
(річний)  
 

Держстат  

668. Статистичний бюлетень «Індекси 
фізичного обсягу роздрібного 
товарообороту підприємств за товарними 
групами» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

669. Статистичний бюлетень «Наявність та 
використання торгової мережі на ринках» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

670. Статистичний бюлетень «Мережа 
роздрібної торгівлі» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

671. Статистичний бюлетень «Продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій торгівлі» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

672. Статистичні бюлетені «Продаж і запаси 
товарів у торговій мережі» (верстки) 
(квартальні) 
 

Держстат  

673. Статистичні бюлетені «Продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій торгівлі» 
(верстки) (квартальні) 
 

Держстат  

674. Статистичний бюлетень «Продаж і запаси 
товарів (продукції) в оптовій торгівлі» 
(річний) 
 

Держстат  

675. Економічні доповіді зі статистики 
внутрішньої торгівлі 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

676. Статистичні бюлетені з питань 
будівництва та інвестицій 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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677. Економічні доповіді зі статистики 

внутрішньої торгівлі на основі даних 
річної звітності за ___ р. 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

678. Статистичний бюлетень «Капітальні 
інвестиції в Україні» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

679. Статистичний збірник «Інвестиції 
зовнішньоекономічної діяльності» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

680. Статистичний бюлетень «Інвестиції 
зовнішньоекономічної діяльності» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

681. Статистичний бюлетень «Надходження та 
освоєння інвестицій у спеціальних 
(вільних) зонах та на територіях 
пріоритетного розвитку України за 
інвестиційними проектами» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

682. Статистичний збірник «Рослинництво 
України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

683. Статистичний збірник «Стан 
тваринництва в Україні» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

684. Статистичний бюлетень «Збирання 
врожаю сільськогосподарських культур 
та проведення інших польових робіт» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

685. Статистичний бюлетень «Стан 
тваринництва» (річний) 
 

Держстат  

686. Статистичний збірник «Сільське 
господарство України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

687. Статистичний збірник «Баланси та 
споживання основних продуктів 
харчування населенням України» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

688. Статистичний бюлетень «Валова 
продукція сільського господарства 
України» (верстка) (остаточні дані) 
(річний) 
 
 

Держстат  
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689. Статистичний бюлетень «Купівля 

матеріально-технічних ресурсів для 
виробничих потреб сільсько-
господарськими підприємствами» 
(верстка) (річна)  
 

Держстат  

690. Статистичний бюлетень «Основні 
економічні показники виробництва 
продукції сільського господарства в 
сільськогосподарських підприємствах» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

691. Статистичний бюлетень «Наявність 
сільськогосподарської техніки та 
енергетичних потужностей у сільському 
господарстві» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

692. Статистичний бюлетень «Основні 
сільськогосподарські характеристики 
домогосподарств у сільській місцевості» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

693. Статистичний бюлетень «Основні 
показники сільськогосподарської 
діяльності домогосподарств у сільській 
місцевості» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

694. Економічна доповідь «Сільське 
господарство України» для 
оприлюднення на веб-сайті Держстату 
 

Держстат  

695. Статистичний бюлетень «Ведення 
мисливського господарства» (верстка) 
(річний)  
 

Держстат  

696. Статистичний бюлетень «Заповідники та 
національні природні парки України» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

697. Річні статистичні збірники, бюлетені, 
економічні доповіді зі статистики 
сільського господарства та навко-
лишнього середовища  
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

698. Бюлетені зі статистики сільського 
господарства (місячні та квартальні) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

За відсут-
ності річних, 
піврічних – 

пост. 
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699. Статистичний бюлетень «Виробництво 

електроенергії та окремі техніко-
економічні показники роботи 
електростанцій в Україні» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

700. Статистичний бюлетень «Про основні 
показники роботи газового господарства 
в Україні» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

701. Статистичний бюлетень «Про основні 
показники роботи опалювальних котелень 
і теплових мереж в Україні» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

702. Статистичний бюлетень «Про основні 
показники роботи водопровідного 
господарства в Україні» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

703. Економічні доповіді з питань статистики 
енергетики та біржової діяльності, що 
подаються до Департаменту планування 
та координації статистичної діяльності 
 

Держстат  

704. Статистичний збірник «Паливно-
енергетичні ресурси _____ області» 
(річний) 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

705. Економічні доповіді з питань статистики 
переробної промисловості, що подаються 
до Департаменту координації статистич-
ної діяльності та поширення інформації 
 

Держстат  

706. Статистичні збірники, економічні 
доповіді зі статистики промисловості на 
основі даних річної звітності 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

707. Статистичний збірник «Будівництво 
житла в Україні» (верстка) (один раз на 
два роки)  
 

Держстат  

708. Статистичний бюлетень «Прийняття в 
експлуатацію об’єктів соціальної сфери та 
виробничих потужностей в Україні» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

709. Статистичний бюлетень «Прийняття в 
експлуатацію житла в Україні» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  
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710. Статистичний бюлетень «Стан будівель 

та споруд незавершеного будівництва на 
1 січня 20___ року» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

711. Річні статистичні збірники, бюлетені зі 
статистики діяльності будівельних 
підприємств, дозволів на будівництво 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

712. Статистичний збірник «Транспорт і 
зв’язок України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

713. Статистичний бюлетень «Переробка 
вантажів у морських (річкових) портах 
(причалах) України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

714. Статистичний бюлетень «Експорт, імпорт 
і транзит вантажів» (верстка) (річний)  
 

Держстат  

715. Статистичний бюлетень «Колективні 
засоби розміщування в Україні» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

716. Статистичний бюлетень «Туристична 
діяльність в Україні» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

717. Статистичний збірник «Національні 
рахунки України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

718. Статистичний бюлетень «Національні 
рахунки України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

719. Статистичні збірники, бюлетені зі 
статистики фінансів підприємств на 
основі річної звітності 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

  

720. Економічні доповіді зі статистики 
фінансів підприємств на основі річної 
звітності 

 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

  

721. Статистичний бюлетень «Фінанси 
м. Києва» 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

722. Статистичний збірник «Співробітництво 
між Україною та країнами Європейського 
Союзу» (українською та англійською 
мовами) (верстка) (річний) 
 

Держстат  

723. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля 
України товарами та послугами» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  
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724. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля 

України» (українською, російською та 
англійською мовами) (верстка) (річний)  
 

Держстат  

725. Економічні доповіді з питань статистики 
зовнішньої торгівлі послугами, що 
надаються до Департаменту планування 
та координації статистичної діяльності 
 

Держстат  

726. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля 
України товарами та послугами» (річний) 
 

Держстат  

727. Статистичний бюлетень «Співро-
бітництво між Україною та країнами 
Європейського Союзу» за 9 місяців  
 

Держстат За відсут-
ності річних 

– пост. 

728. Статистичний бюлетень «Співро-
бітництво між Україною та країнами 
Європейського Союзу» за I півріччя 
 

Держстат За відсут-
ності річних 

– пост. 

729. Статистичний бюлетень «Співро-
бітництво між Україною та країнами 
Європейського Союзу» за I квартал 
 

Держстат За відсут-
ності річних, 
піврічних – 

пост. 
730. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля 

товарами та послугами області» (річний) 
 

Держстат  

731. Річні статистичні збірники, бюлетені зі 
статистики інвестицій зовнішньо-
економічної діяльності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

732. Статистичний збірник «Індекси 
споживчих цін» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

733. Економічні доповіді з питань статистики 
споживчих цін, що подаються 
Департаменту поширення інформації та 
комунікацій 
 

Держстат  

734. Статистичний збірник «Наукова та 
інноваційна діяльність в Україні» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

735. Статистичний бюлетень «Підготовка 
наукових кадрів» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

736. Річні статистичні збірники, бюлетені із 
статистики науки в області 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
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737. Економічні доповіді зі статистики науки 

на основі даних річної звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

738. Статистичний збірник «Довкілля 
України» (верстка) (річний)  
 

Держстат  

739. Статистичний бюлетень «Викиди 
забруднюючих речовин та парникових 
газів у атмосферу від пересувних джерел»  
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

740. Статистичний бюлетень «Викиди 
забруднюючих речовин та парникових 
газів у атмосферу від стаціонарних 
джерел забруднення» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

741. Економічні доповіді з питань статистики 
навколишнього середовища відділу 
екологічної статистики для опри-
люднення на веб-сайті Держстату  
 

Держстат  

742. Економічні доповіді зі статистики 
сільського господарства та 
навколишнього середовища на основі 
даних річної звітності 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

743. Статистичні збірники, бюлетені зі 
статистики сільського господарства та 
навколишнього середовища 
 

Територіальний 
орган державної 

статистики 
 

 

744. Статистичний бюлетень «Стан і розвиток 
зв’язку в Україні за 20___ рік», (верстка) 
(квартальний)  
 

Держстат За 
відсутності 

річних – 
постійно 

 
745. Статистичний бюлетень «Стан і розвиток 

зв’язку в Україні за 9 місяців ____ року» 
(верстка) (квартальний) 
 

Держстат За 
відсутності 

річних – 
постійно 

 
746. Статистичний бюлетень «Стан і розвиток 

зв’язку в Україні за І півріччя ____ року» 
(верстка) (піврічний) 
 

Держстат За 
відсутності 

річних – 
постійно 

 
747. Статистичний бюлетень «Стан і розвиток 

зв’язку в Україні за І квартал ____ року» 
(верстка) (квартальний) 
 

Держстат За 
відсутності 

річних – 
постійно 
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748. Статистичний збірник «Транспорт і 

зв’язок України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

749. Статистичний збірник «Економічна 
активність населення України» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

750. Економічна доповідь «Ринок праці», що 
надається Департаменту поширення 
інформації та комунікацій та 
Департаменту планування та координації 
статистичної діяльності 
 

Держстат  

751. Статистичний бюлетень «Дошкільні 
заклади України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

752. Статистичний бюлетень «Загальноосвітні 
навчальні заклади України на початок 
навчального року» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

753. Статистичний бюлетень «Продовження 
навчання та здобуття професії» (верстка) 
(річний) 
 

Держстат  

754. Статистичний збірник «Квартальні 
розрахунки валового внутрішнього 
продукту України» (верстка) (річний) 
 

Держстат  

3.04.02 Багатогалузева статистична інформація 
755. Статистичний збірник «Статистичний 

щорічник України за 20__ рік» (верстка) 
 

Держстат  

756. Статистичний збірник «Україна у цифрах 
у 20__ році» (верстка) 
 

Держстат  

757. Статистичний збірник «Україна 20__» 
(верстка) 
 

Держстат  

758. Доповідь «Про соціально-економічне 
становище України» (верстка) 
 

Держстат  

759. Збірник «Україна та країни СНД» 
(верстка) (річний) 
 

Держстат  

3.04.03 Офіційна статистична інформація 
на запити міжнародних і регіональних організацій 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
щодо комплектування державних архівних установ 

статистичною документацією 
 

1 Загальні положення 

 

1.1 Методичні рекомендації щодо комплектування державних архівних установ 

статистичною документацією розроблені відповідно до законів України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», «Про державну статистику», «Про 

інформацію»; «Правил роботи архівних установ України», «Переліку типових документів, 

що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, 

інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» 

(далі – «Перелік типових документів»), «Перечня документов Центрального 

статистического управления СССР и подведомственных ему учреждений, организаций и 

предприятий с указаним сроков хранения документов»6, «Державного класифікатора 

управлінської документації» (ДКУД), інших нормативних і методичних документів. 

 

1.2 Метою Методичних рекомендацій є визначення основних засад комплектування 

державних архівних установ статистичною документацією. Це уможливить усунення 

дублювання статистичних звітів, яке є характерним при зв’язку установи по горизонталі з 

органами державної статистики, державного управління та іншими юридичними особами, 

а також виникає у документах супідрядних вертикально установ однієї системи (галузі) 

при надходженні їх до однієї державної архівної установи. 

 

1.3 Методичні рекомендації призначені для використання у практичній роботі 

працівниками центральних державних архівів, державних архівів областей, міст Києва і 

Севастополя, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, які здійснюють відбір 

документів для постійного зберігання. 

 

1.4 У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у такому значенні7: 

                                                
6 Перечень документов Центрального статистического управления СССР и 

подведомственных ему учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения 
документов / ЦСУ СССР. – М., 1986. – 263 с. 

7 Визначення взяті з Закону України «Про державну статистику» та видань: Статистичний 
словник / [О. Г. Осауленко, О. О. Васєчко, М. В. Пугачова та ін.] ; за ред. д-ра держ. упр., проф., 
член-кор. НАН України О. Г. Осауленка ; НТК статистичних досліджень. – Київ : ДП «Інформ.-
аналіт. агентство», 2012. – 426 с.; Швецова-Водка Г. М. Документознавство: словник-довідник 
термінів і понять : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 
319 с. 
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адміністративні дані – дані, отримані на підставі спостережень, проведених 

органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами 

місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства 

та з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, віднесених до їх 

компетенції. Адміністративні дані використовуються органами державної статистики як 

джерело для складання статистичної інформації; 

документ вторинний – 1) документ, що створюється інформаційною системою в 

результаті оброблення первинних документів і передається споживачам інформації на 

«виході» з даної системи; 2) документ, присвячений інформуванню про інші документи, 

який може полегшити споживачеві інформації орієнтування як у складі певного фонду 

документів (чи потоку, масиву документів), так і в змісті тієї інформації, що в них 

міститься; який є результатом аналітико-синтетичної переробки одного або декількох 

первинних документів (ГОСТ 6.10.2–83); 

документ первинний – 1) документ, створений у процесі фіксації інформації про 

навколишню дійсність, що містить первісне викладення фактів, методів, концепцій тощо; 

є результатом науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності, містить нові 

факти або нове трактування відомих фактів та ідей; 2) документ, що потрапляє у певну 

інформаційну систему «на вході» і очікує аналітико-синтетичної переробки інформації; 

3) документ, який не дає інформації про інші документи, не призначається для їх заміни, 

на відміну від вторинних документів; що містить вихідну інформацію (ГОСТ 6.10.2–83); 

документація звітно-статистична – сукупність документів, що регламентують 

проведення статистичних спостережень, а саме: програми статистичних спостережень, 

форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, анкети, переписні (опитувальні) листи, 

інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які 

затверджуються органами державної статистики, а також державні класифікатори техніко-

економічної та соціальної інформації тощо; 

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) – 

автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх 

юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні 

підрозділи, що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб, їх філії, 

відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за 

межами України і створені за участю юридичних осіб України; 

збірники статистичні – зібрання статистичної інформації про соціально-економічні 

явища і процеси, підготовлене на паперових, магнітних, оптичних та електронних носіях; 
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зведення статистичне – другий етап статистичного дослідження, який полягає у 

тому, що документи спостереження класифікують та аґреґують; 

звітність статистична – форма статистичного спостереження, що передбачає 

заповнення спеціально затверджених документів (звітів), за якими відповідні органи 

отримують від респондентів необхідну інформацію про їх діяльність; 

інформаційна система органів державної статистики – сукупність технічних, 

програмних, комунікаційних та інших засобів, які забезпечують процес збирання, 

накопичення, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання 

статистичної інформації; 

інформація статистична – офіційна державна інформація (дані), що характеризує 

масові явища та процеси, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах 

життя України та її регіонів; 

користувач даних статистичних спостережень – юридична або фізична особа, яка 

використовує дані статистичних спостережень. Користувач має право на зведену 

знеособлену статистичну інформацію. Фізичним особам забезпечується вільний і 

безкоштовний доступ до статистичної інформації, що стосується їх особисто; 

одиниця звітна – 1) первинний елемент об’єкта, що є носієм ознак, які підлягають 

реєстрації; 2) одиниця спостереження статистичного, про яку отримують звітні дані за 

затвердженими в установленому порядку формами; 3) джерело інформації, тобто елемент 

сукупності, від якого мають одержати відомості про одиниці спостереження. Якщо 

елемент об’єкта спостереження є одночасно і носієм ознак, що підлягають реєстрації та 

джерелом одержання інформації, то одиниця спостереження і одиниця звітна збігаються. 

У системі статистичної звітності основними звітними одиницями є підприємства, 

установи, організації, фізичні особи та ін.; 

органи державної статистики – спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади у галузі статистики та створювані ним органи, що підпорядковані йому 

або знаходяться у сфері його управління; 

перепис – 1) суцільне спостереження масових явищ з метою визначення їх розміру 

та складу станом на певну дату; 2) один із видів спостереження (спеціально 

організований), що проводиться з метою обчислення об’єкта статистичного 

спостереження за рядом характерних для нього ознак, що не збираються у звітності 

статистичній (перепис населення, перепис будівництва тощо); 

план державних статистичних спостережень – офіційний документ, що містить 

перелік статистичних спостережень, які проводяться органами державної статистики, з 

визначенням порядку та термінів їх проведення; 
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респондент – особа або сукупність осіб, які підлягають статистичному 

спостереженню в установленому законодавством порядку. Респондентами є юридичні 

особи; відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України; 

відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться на території за межами 

України; фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які перебувають на території 

України, або сукупності таких осіб; фізичні особи, які є громадянами України і 

перебувають за її межами, або сукупності таких осіб; 

ряд динамічний – розміщені у хронологічній послідовності значення певного 

статистичного показника. Складовими динамічного ряду є ознака часу (момент або 

інтервал) та числові значення показника – рівні ряду; 

спостереження статистичне – планомірний, науково організований процес 

збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, 

соціальній та інших сферах життя України та її регіонів шляхом їх реєстрації за 

спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології; 

статистика – 1) як галузь знань – складна та розгалужена система наукових 

дисциплін, що мають певну специфіку та вивчають кількісну сторону масових явищ і 

процесів у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною; 2) галузь практичної діяльності, 

що охоплює збирання, обробку, аналіз і публікацію статистичної інформації про явища та 

процеси суспільного життя; 3) комплекс цифрових відомостей, що характеризують стан 

масових явищ і процесів суспільного життя (або їх сукупність); 

таблиці статистичні – особлива форма раціонального систематизованого і наочного 

представлення узагальнюючих характеристик статистичної сукупності. 
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2 Особливості утворення статистичної документації та комплектування нею 

державних архівних установ 

 

2.1 Органи державної статистики – джерела комплектування державних архівних 

установ 

 

2.1.1 Відповідно до Закону України «Про державну статистику», єдину систему 

органів державної статистики України складають: 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі 

статистики, який утворюється відповідно до ст. 106 Конституції України;  

територіальні органи державної статистики, що утворюються відповідно до 

законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі 

статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані 

йому;  

функціональні органи державної статистики – підприємства, установи та 

організації, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і знаходяться у сфері його 

управління. 

Згідно із цим, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

галузі статистики є Державна служба статистики України.  

Головне управління регіональної статистики у м. Києві, головні управління 

статистики в областях, Головне управління статистики у м. Києві, управління (відділи, 

сектори) статистики у містах, відділи статистики у районах, а також Головне управління 

статистики в Автономній Республіці Крим, Управління статистики у м. Севастополі, 

управління (відділи, сектори) статистики у містах, відділи статистики у районах, які 

функціонують на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим є 

територіальними органами державної статистики.  

До функціональних органів державної статистики належать Науково-технічний 

комплекс статистичних досліджень, Національна академія статистики обліку та аудиту, 

Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агентство». 

 

2.1.2 Органи державної статистики у межах наданих їм повноважень здійснюють 

реалізацію державної політики у сфері статистики відповідно до положень: 
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Державна служба статистики України – відповідно до Положення про Державну 

службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

вересня 2014 р. №481; 

територіальні органи державної статистики – відповідно до положень, 

затверджених наказом Державної служби статистики України. 

 

2.1.3 Відповідно до списків юридичних осіб-джерел формування НАФ, що їх 

укладають державні архіви, органи державної статистики є джерелами комплектування 

таких державних архівних установ: 

Державна служба статистики України та Головне управління регіональної 

статистики у м. Києві – Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України. Документи функціональних органів статистики надходять на 

постійне зберігання у складі фонду Державної служби статистики України; 

Головне управління статистики у м. Києві – Державного архіву м. Києва; 

Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим – Державного 

архіву в Автономній Республіці Крим; 

Управління статистики у м. Севастополі – Державного архіву м. Севастополя; 

головні управління статистики в областях – державних архівів областей, на 

території яких вони функціонують; 

управління (відділи, сектори) статистики у містах, відділи статистики у районах, 

які функціонують в областях та на території Автономної Республіки Крим, не є 

юридичними особами (починаючи з 2004 р.). Вони входять як відокремлені структурні 

підрозділи відповідно до складу головних управлінь статистики в областях, Головного 

управління статистики в Автономній Республіці Крим, і їх документи надходять на 

постійне зберігання у складі фондів цих управлінь. 

 

2.2 Утворення статистичної документації 

 

2.2.1 Основним джерелом статистичної інформації є респондент – особа або 

сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню в установленому 

законодавством порядку. Респондентами є юридичні особи; відокремлені підрозділи 

юридичних осіб, що знаходяться на території України; відокремлені підрозділи юридичних 

осіб України, що знаходяться на території за межами України; фізичні особи, незалежно від їх 

громадянства, які перебувають на території України, або сукупності таких осіб; фізичні особи, 

які є громадянами України і перебувають за її межами, або сукупності таких осіб. 
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Респонденти надають статистичну інформацію органам державної статистики за 

місцезнаходженням або місцем здійснення виробничої діяльності.  

 

2.2.2 Перелік статистичної документації визначається з урахуванням цілого 

комплексу документів, насамперед, Плану державних статистичних спостережень на 

2014/2015 рр.8, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 23 січня 2015 р. №53-р, 

комплексних планів робіт територіальних органів державної статистики, статистичної 

методології тощо. 

 

2.2.3 Крім форм статистичних звітів, які підприємства, установи та організації 

надають органам державної статистики, Державною службою статистики України 

щорічно визначаються форми звітності, пов’язані зі збиранням та використанням 

адміністративних даних, які респонденти надають органам державної влади, органам 

місцевого самоврядування, іншим юридичним особам, що займаються діяльністю, 

пов’язаною зі збиранням та використанням адміністративних даних. Форми звітності та 

інструкції щодо їх заповнення наводяться у «Переліку звітної документації державних 

органів, установ, організацій, погодженої Державною службою статистики України»«9. 

 

2.2.4 Крім державної статистичної звітності, існує внутрішньогалузева звітність. 

Міністерства та відомства розробляють бланки форм галузевої статистичної звітності, які 

затверджуються відповідним наказом, погоджуються з Державною службою статистики 

України та реєструються у Міністерстві юстиції України. Порядок їх подання 

визначається відповідними інструкціями. За цими формами установи або заклади, що 

належать до сфери управління відповідної галузі, в обумовлені строки подають звітну 

документацію до структурних підрозділів, призначених з метою збирання та опрацювання 

статистичної звітності. 

 

2.2.5 Статистична звітність до органів державної статистики подається засобами 

електронного зв’язку, телекомунікацій, поштовим відправленням, кур’єром. 

Останнім часом все більшого поширення набуває система електронної звітності, 

яка дозволяє респондентам подавати до органів державної статистики статистичну і 

фінансову звітність через мережу Інтернет. При цьому надається можливість подавати 

                                                
8 Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.ukrstat.org/uk/menu/dkp.htm. 
9 Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua. 
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звітність в електронному вигляді з використанням електронних цифрових підписів АЦСК 

Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів України, який 

надає їх на безоплатній основі. 

 

2.2.6 За періодичністю складення статистичну звітність поділяють на річну, 

піврічну, квартальну, місячну. Крім того, є форми, які містять визначення «терміновий 

звіт». 

 

2.2.7 Прийманню на постійне зберігання підлягають такі основні види статистичної 

документації10: 

статистичні щорічники та бюлетені про стан галузевої економіки; 

підсумкові документи (звіти, відомості, висновки, доповіді, таблиці динамічних 

рядів) одноразових обстежень і переписів та вибіркових переписів, що проводяться на 

постійній основі; 

зведені річні, річні звіти організації про виконання державних цільових програм і 

поточних планів; аналізи звітів; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) 

до них; 

зведені річні, річні статистичні звіти й таблиці з усіх основних видів діяльності 

організації; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо) до них; 

бланки форм статистичної звітності (систематизований комплект) (за місцем 

розроблення і затвердження). 

 

2.3 Порядок надходження статистичної звітності до органів державної статистики 

 

2.3.1 Організаційна структура системи органів державної статистики побудована 

відповідно до адміністративно-територіального поділу України і включає три рівні: 

районний (міський), обласний і державний. 

 

2.3.2 Управління (відділ, сектор) статистики в районі (місті) є відокремленим 

підрозділом відповідного головного управління статистики в області, місті, що в межах 

наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.  

                                                
10 Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та 

органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів : затв. наказом М-ва юстиції України 17 квіт. 2012 р. № 578/5 : 
зареєстр. у М-ві юстиції Україні 17 квіт. 2012 р. за № 571/20884 / Держ. арх. служба України, 
УНДІАСД. – Київ, 2012. – С 48–50. 
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Управління (відділ, сектор) статистики в районі (місті) забезпечує збирання форм 

державної статистичної звітності, проведення спеціально організованих статистичних 

спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі 

населення (домогосподарств) тощо) відповідно в районі (місті) або районах (містах); здійснює 

опрацювання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, 

демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються відповідно в районі (місті) або 

районах (містах); бере участь у впровадженні науково обґрунтованої статистичної методології 

відповідно до плану державних статистичних спостережень; здійснює ведення ЄДРПОУ 

відповідно в районі (місті) або районах (містах) та використання його даних, надає 

користувачам інформацію з ЄДРПОУ. 

 

2.3.3 Головні управління статистики в областях та головні управління статистики у 

містах Києві і Севастополі організовують і проводять статистичні спостереження за 

соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в регіоні 

та містах шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення 

спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, 

опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) тощо); 

здійснюють опрацювання статистичної інформації щодо масових економічних, 

соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні; 

забезпечують формування інформаційної бази для прогнозування й аналізу тенденцій і 

закономірностей соціально-економічного розвитку регіону; розробляють та впроваджують 

за погодженням з Державною служби статистики України методологію та звітно-

статистичну документацію статистичних спостережень, що виконуються на замовлення 

місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування; здійснюють 

методологічне керівництво погосподарським обліком у сільських населених пунктах; 

забезпечують ведення та використання даних ЄДРПОУ і реєстрів респондентів 

статистичних спостережень у регіоні; надають користувачам інформацію з ЄДРПОУ; 

забезпечують респондентів звітно-статистичною документацією відповідно до плану 

державних статистичних спостережень. 

 

2.3.4 Головне управління регіональної статистики у м. Києві є головною 

організацією з питань збирання, нагромадження та оброблення статистичної інформації, 

матеріалів переписів, вибіркових і соціально-демографічних обстежень та одноразових 

обліків у регіонах на базі технології, яка ґрунтується на широкому застосуванні економіко-
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математичних методів і програмних засобів, обчислювальної та організаційної техніки, 

засобів зв’язку. 

Головне управління регіональної статистики у м. Києві забезпечує здійснення 

соціального діалогу в питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, 

оплати праці, охорони праці та соціального захисту; забезпечує реалізацію 

довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних 

статистичних спостережень; надає органам державної влади й органам місцевого 

самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами й у строки, визначені 

планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету 

Міністрів України та Державної служби статистики України. 

 

2.3.5 Державна служба статистики України забезпечує здійснення політики 

збирання, розроблення та передавання статистичної інформації, організовує опрацювання 

державної статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасної інформаційної 

технології, створює банки даних; на підставі отриманої всебічної та об’єктивної 

статистичної інформації аналізує соціально-економічні, демографічні та екологічні явища 

і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах; забезпечує органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування статистичною інформацією, необхідною для здійснення 

контролю за виконанням планів розвитку народного господарства та прийняття ними 

рішень; оприлюднює інформацію на своєму веб-сайті у вигляді експрес-випусків; готує та 

видає статистичні збірники, бюлетені тощо11. 

 

2.3.6 Порядок збирання статистичної звітності та схеми її проходження, вид та 

спосіб передавання інформації (на регіональний, на державний рівень), перелік і зміст 

вхідних форм та інші складові державних статистичних спостережень визначаються 

постановками задач до Комплексу електронної обробки інформації (КЕОІ), які 

розробляються на кожен вид державного статистичного спостереження відповідно до 

Технологічного плану державних статистичних спостережень на рік. Для розроблення 

КЕОІ використовуються сертифіковані технічні та програмні засоби, що відповідають 

вимогам відкритих систем взаємодії. 

 

                                                
11 Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua.  
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3 Основні критерії відбору статистичної документації на постійне зберігання 

 

3.1 Під час відбору документів на постійне зберігання особливої уваги потребують 

документи з повторюваною інформацією. Під повторенням документної інформації 

розуміють її вторинне відтворення або перетворення (в результаті аналітико-синтетичного 

перероблення), що має місце при наступності зв’язків документів у процесі реалізації 

ними управлінських функцій12. 

 

3.2. Відбір документів із повторюваною інформацією базується на системі науково-

обґрунтованих критеріїв цінності документів – критеріїв походження, змісту, зовнішніх 

ознак13. 

 

3.3 При застосуванні системи критеріїв відбору документів із повторюваною 

інформацією у першу чергу виділяють специфічні, які в українському архівознавстві 

визначені як критерії змісту14: 

критерій характеру повторення документної інформації; 

критерій виду і форми повторення документної інформації;  

критерій ступеня повноти повторення інформації первинного документа у 

вторинному; 

а також: 

критерій періодичності утворення документа; 

критерій місцезнаходження документа та державного архіву.  

 

3.3.1  Критерій характеру повторення документної інформації передбачає аналіз 

характеру і рівня інформаційних зв’язків, що впливають на вид і форму повторення та 

відносяться до визначальних чинників під час відбору документів до складу НАФ. 

Повторення інформації відбувається: всередині установи, галузі і під час реалізації 

галузевих зв’язків. При користуванні цим критерієм (в основному при відборі дублетних 

документів) важливим є місце їх майбутнього зберігання – в одному державному архіві чи 

територіально різних архівах.  

                                                
12 Основные положення отбора документов с повторяющейся информацией на 

государственное хранение / ВНИИДАД. – М., 1976. – С. 10. 
13 Сельченкова С. В. Експертиза цінності управлінських документів : наук.-метод. посіб. / 

С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова ; Держ. арх. служба України, УНДІАСД, Спілка архівістів 
України, Рівнен. осередок Спілки архівістів України. – Київ ; Рівне, 2011. – С.71–72 . 

14 Сельченкова С. В. Експертиза цінності… – С. 72. 
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Цей чинник варто враховувати під час відбору документації установи-автора у 

складі фондів установ вищого рівня (так галузева статистична звітність буде надходити на 

постійне зберігання у складі фонду галузевого органу вищого рівня, а частина іншої 

обліково-звітної документації – у складі інших, статистичних органів, і не надходити до 

галузевого органу вищого рівня). 

 

3.3.2 Критерії виду і форми повторення документної інформації розкривають і 

дозволяють зрозуміти характер змін інформації первинних документів, що відбулися у 

вторинних документах. У разі повного відтворення інформації первинного документа у 

вторинному, вторинний документ стає більш інформаційно насичений, ніж первинний. У 

разі аналітико-синтетичного опрацювання інформації первинного документа під час 

створення вторинного – інформація первинного документа, як правило, переробляється15.  

Це вимагає великої обережності при відборі, оскільки в цьому випадку буває 

складно встановити, яка частина інформації первинного документа втрачається. Частіше 

за все перетворення інформації спостерігається під час зведення даних первинних 

документів у зведеному документі на різних рівнях управління. У зведений документ 

включають дані, що характеризують стан питання загалом. При цьому зберігають основні 

якісні показники, а побічні їх складники вилучають. Повторюваність документної 

інформації виявляють шляхом порівняльного аналізу текстів первинних і вторинних 

документів.  

 

3.3.3 При застосуванні критерію ступеня повноти повторення інформації 

первинного документа у вторинному проводять аналіз документів і на його основі 

встановлюють схожість або відмінності щодо інформації в обох документах. Враховуючи 

суттєві особливості видів звітності, представлених у тому чи іншому розділі, а також для 

запобігання втрати цінної інформації первинного документа ключовим чинником є 

визначення ступеня повноти повторення інформації первинного документа у вторинному. 

Якщо брати до уваги той факт, що не всі звіти включають до складу комплексних 

документів, тоді ступінь поглинання змісту документа характеризує його цінність (чим у 

меншому обсязі відомості цього документа відбиті в інших документах, тим він 

цінніший)16. 

 

                                                
15 Сельченкова С. В. Експертиза цінності… – С. 83. 
16 Сельченкова С. В. Експертиза цінності… – С. 84. 
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3.3.4 За допомогою критерію періодичності утворення документа оцінюють 

однотипну за формою документацію за різні проміжки часу (місячні, квартальні, піврічні, 

річні звіти, зведення, експрес-інформації тощо). При цьому враховують періодичність 

виникнення документної інформації для задоволення потреб управління та частоту її 

повторення. Цей критерій застосовують у поєднанні з критерієм ступеня повноти 

повторення інформації первинного документа у вторинному. 

 

3.3.5 За допомогою критерію місцезнаходження документа та державного архіву 

вирішують, в основному, питання відбору дублетних примірників, у залежності від того, у 

складі якого фонду і в якому архіві вони знаходяться. Якщо ці документи знаходяться у 

межах однієї адміністративно-територіальної зони, частину їх можна не залишати на 

зберігання.  

Слід також враховувати роль документа у створенні нового комплексу документів 

(у рамках фонду установи-автора документа або у фондах інших установ). Якщо 

дублетний документ надісланий «до відома», він не підлягає відбору; якщо він є 

ініціативним документом у створенні нового комплексу документів, його доцільно 

відбирати на постійне зберігання. 

 

3.4 При відборі статистичної документації велике значення має також застосування 

групи критеріїв походження:  

критерій функціонально-цільового призначення юридичної особи 

(фондоутворювача); 

критерій часу і місця утворення документів. 

 

3.4.1 Критерій функціонально-цільового призначення юридичної особи 

(фондоутворювача) відіграє провідну роль при відборі документів із повторюваною 

інформацією, що утворюються у процесі передавання інформації від однієї установи 

певного юридичного статусу і певної галузі до іншої. Цей критерій знаходить широке 

застосування при визначенні цінності документної інформації установ низової ланки 

певної галузі, а також при встановленні ступеня відображення основної діяльності цих 

установ у документах центральної установи галузі. Критерій є основним при визначенні 

джерел формування НАФ, укладанні відомчих (галузевих) переліків документів зі 

строками зберігання, а також переліків документів постійного зберігання17. 

 
                                                

17 Сельченкова С. В. Експертиза цінності… – С. 77. 
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3.4.2 Критерії часу і місця утворення документів нерозривно пов’язані з критерієм 

значимості установи і застосовуються одночасно з ним. Критерій часу утворення 

документа застосовують при віднесенні документів до НАФ, що належать до різних 

історичних періодів і періодів особливої історичної значущості. При застосуванні 

критерію місця утворення документа враховують регіональні умови документотворення. 

Приблизно однакова за формальними ознаками інформація може бути оцінена по-різному, 

якщо враховувати конкретно-історичні умови виникнення документів у різних регіонах 

країни18. 

                                                
18 Сельченкова С. В. Експертиза цінності… – С. 77-78. 
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4 Порядок відбору статистичної документації на постійне зберігання  

 

4.1 Органи державної статистики при відборі документів на постійне зберігання 

керуються «Перечнем документов Центрального статистического управления СССР и 

подведомственных ему учреждений, организаций и предприятий с указаним сроков 

хранения документов», «Переліком типових документів» та номенклатурами справ, 

укладеними відповідно до чинних вимог. 

 

4.2 Відбір документів із повторюваною інформацією проводять у два етапи: 

у діловодстві підприємств, установ та організацій – при складанні номенклатури та 

формуванні справ;  

в архіві підприємств, установ та організацій – при складанні описів на справи 

постійного зберігання та підготовці документів для передавання до державного архіву. 

Третім (допоміжним) етапом умовно може бути названа робота державної архівної 

установи з комплектування підбірками документів із повторюваною інформацією з метою 

використання та забезпечення збереженості документів. 

Вже при складанні номенклатури справ необхідно виявити, по-можливості, всю 

документацію з повторюваною інформацією, зазначивши при цьому, де створюється і 

відкладається первинний і вторинний документ. Для документів, визначених на постійне 

зберігання, у номенклатурі проставляють постійний строк зберігання. 

 

4.3 Згідно з «Переліком типових документів», «статистична документація 

організацій, яка за встановленими Державною службою статистики України порядком і 

строками подається незалежно від відомчої належності до органів державної статистики, 

до НАФ надходить від органів державної статистики»19.  

Річні та з більшою періодичністю зведені статистичні звіти, зведені таблиці (за 

остаточними даними), які установи, організації та підприємства надають в органи 

державної статистики для подальшого зведення (оброблення), відбирають до складу НАФ 

із фондів територіальних органів державної статистики.  

 

4.4 Від органів державної статистики на постійне зберігання до державних 

архівних установ надходять статистичні збірники, довідники, щорічники та бюлетені, 

економічні доповіді, огляди та аналітичні записки; пропозиції органів державної 

статистики з питань економічного та соціального розвитку держави; баланси всіх видів 
                                                

19 Перелік типових документів… – С. 6. 
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(планові та звітні); таблиці (книги) динамічних рядів; підсумкові документи з перевірки 

репрезентативності вибіркових статистичних спостережень. 

Статистичні збірники, довідники, бюлетені, книги динамічних рядів складають на 

основі статистичних даних, взятих із зведених статистичних документів, тому вони 

містять повторювану інформацію. Враховуючи комплексність цих видів документів, а 

також той факт, що в них у концентрованому та зручному для користувача вигляді зібрані 

найважливіші статистичні показники щодо економічних, соціальних, демографічних, 

екологічних явищ і процесів, що відбуваються в Україні та її регіонах, їх відбирають до 

складу НАФ із фондів органів державної статистики за місцем розроблення. 

 

4.5 Форми документів статистичних спостережень (бланки, переписні та 

опитувальні листи, картки, анкети, звіти тощо) та інструкції щодо їх заповнення; форми 

документів статистичних зведень (зведені таблиці, зведені звіти, підсумкові розробки 

тощо) та інструкції щодо їх заповнення, програми статистичних спостережень відбирають 

до складу НАФ із фондів органів державної статистики за місцем розроблення і 

затвердження. 

 

4.6 Зведені звіти, зведені таблиці, підсумкові розробки, які органи державної 

статистики розробляють на основі даних річної та одноразової державної статистичної 

звітності, альбоми форм документів статистичної звітності відбирають до складу НАФ із 

фондів органів державної статистики за місцем розроблення. 

 

4.7 Головне управління регіональної статистики у м. Києві надає Державній 

службі статистики України статистичну інформацію, матеріали переписів, вибіркових і 

соціально-демографічних обстежень та одноразових обліків по регіонах у формі зведених 

таблиць та звітів, які відбирають до складу НАФ із фонду Державної служби статистики 

України. 

 

4.8 Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство 

внутрішніх справ України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 

Міністерство інфраструктури України, Міністерство культури України, Міністерство 

надзвичайних ситуацій України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство 

охорони здоров’я України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Міністерство соціальної політики України, 

Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна митна служба 
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України, Державна міграційна служба України, Міністерство доходів і зборів України, 

Державна служба геології та надр України, Міністерство молоді та спорту України, 

Державне агентство автомобільних доріг України, Державна фінансова інспекція України 

та їх структурні підрозділи надають звітну документацію до органів державної 

статистики за порядком і формами, визначеними «Переліком звітної документації 

державних органів, установ, організацій, погодженої Державною службою статистики 

України»20.  

Зведені річні звіти по Україні та адміністративно-територіальних одиницях, що 

надаються цими та іншими державними органами до Державної служби статистики 

України, відбирають до складу НАФ із фонду Державної служби статистики України. 

 

4.9 Зведені річні звіти державних органів, установ, організацій, звітність яких не 

централізована в органах державної статистики, у разі надходження до однієї державної 

архівної установи відбирають до складу НАФ із фонду центральної установи галузі, 

оскільки до неї надходить значно більша кількість форм первинної звітності, ніж до 

органу державної статистики, до того ж вони містять ряд показників, відсутніх у зведених 

звітах органів державної статистики.  

 

4.10 Якщо статистична звітність центрального органу галузі та установ, що 

належать до сфери його управління, надходить до різних державних архівів, наприклад, 

від центрального органу – до центрального державного архіву, від підлеглих установ – до 

державних архівів областей, то ця документація може вноситися до складу НАФ в 

архівних фондах кожної з цих установ. 

За умови надходження статистичної документації з органів державної статистики 

на постійне зберігання до різних державних архівних установ, допускається певна 

повторюваність інформації в документах з метою забезпечення збереженості найбільш 

цінних документів та зручного користування ними у практичних цілях. 

 

4.11 Звітна документація організацій недержавної форми власності може 

відкладатися в органах державної статистики, в держадміністраціях, податкових, 

фінансових, митних, антимонопольних органах, фондах держмайна, центрах зайнятості, 

органах реєстрації, відділеннях Пенсійного фонду України, фонді соціального 

страхування. Ступінь повторюваності інформації тут, як правило, незначний, що 

                                                
20 Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua. 
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зумовлено господарською самостійністю цих організацій. Допускається відбір документів 

з повторюваною інформацією у складі фондів усіх установ з наступною експертизою в 

державному архіві, або у складі фонду податкового органу21. 

 

4.12 Приймання на постійне зберігання документів з електронним носієм можливе 

за наявності в архівній установі технічної і технологічної інфраструктури. 

Уніфікація підготовки електронних інформаційних ресурсів до передавання на 

архівне зберігання неможлива без законодавчого унормування роботи з електронними 

інформаційними ресурсами у діловодстві органів державного управління, підприємств, 

установ та організацій різних форм власності. До того ж, на сьогодні в Україні не існує 

загальноприйнятих підходів щодо вирішення питання віднесення електронних 

інформаційних ресурсів до складу НАФ. 

                                                
21 Сельченкова С. Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: 

організаційно-методичний аспект / С. Сельченкова // Студії з арх. справи та документознавства. – 
2004. – Т. 11. – С. 133. 
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