ФОРМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
1. Анкета вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань
економічної активності
(30.08.2013 №263)
2. Анкета домашнього господарства (30.08.2013 №263)
3. Звіт із праці (21.07.2015 № 172 зі змінами, внесеними
наказом Держстату 31.12.2015 № 381)
4. Звіт із праці (21.07.2015 № 172 зі змінами, внесеними
наказом Держстату 31.12.2015 № 381)
5. Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими
умовами праці (12.06.2015 № 149)
6. Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових
осіб ісцевого самоврядування (13.01.2016 № 3)
7. Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року
(30.11.2012 № 500)
8. Звіт про кількість дітей шкільного віку (06.08.2010 № 317)
9. Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 20__
рік (17.12.2015 № 359)
10. Звіт про роботу аспірантури та докторантури (01.07.2014 № 204)
11. Звіт про травматизм на виробництві у 20__році (18.08.2014 № 242)
12. Контрольна картка складу домогосподарства (07.07.2009 № 238)
13. Запитальник основного інтерв’ю (07.07.2009 № 238)
14. Щоденник поточних витрат домогосподарства (07.07.2009 № 238)
15. Квартальний запитальник про витрати і доходи домогосподарства
(20.09.2012 № 388)
16. Будівництво та ремонт (05.06.2008 № 179)
17. Стан здоров'я членів домогосподарства. Наявність товарів тривалого
користування (10.06.2015 № 145)
18. Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до
Інтернету (10.07.2013 № 203)

19. Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування
оплати житлово-комунальних послуг (30.10.2014 № 320)
20. Звіт про надання населенню субсидій готівкою на
відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і
рідкого пічного побутового палива (30.10.2014 № 321)
21. Житловий фонд станом на 1 січня 20__ року (12.12.2014 № 389)
22. Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
(17.10.2013 № 314)
23. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які
притягнуті до адміністративної відповідальності (10.11.2015 № 322)
24. Анкета для промислового підприємства (29.10.2014 № 319)
25. Анкета для промислового підприємства (інвестиції) (29.10.2014 № 319)
26. Анкета для будівельного підприємства (29.10.2014 № 319)
27. Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту
автотранспортних засобів і мотоциклів(29.10.2014 № 319)
28. Анкета для підприємства сфери послуг (29.10.2014 № 319)
29. Анкета для сільськогосподарського підприємства (29.10.2014 № 319)
30. Структурне обстеження підприємства (29.09.2014 № 273)
31. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (07.07.2012 № 286)
32. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (01.08.2012 № 320 зі
змінами, внесеними наказом Держстату України від09.08.2013 № 242)
33. Звіт про товарооборот (11.12.2015 № 355)
34. Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (11.12.2015 № 351)
35. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (11.12.2015 № 355)
36. Звіт про наявність торгової мережі (19.11.2014 № 349)
37. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію
сільськогосподарської продукції на них (25.11.2014 № 365)
38. Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
(21.11.2014 № 356)
39. Звіт про обсяг оптового товарообороту (21.11.2014 № 356)
40. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (05.08.2014 № 225)

41. Капітальні інвестиції (05.08.2014 № 225)
42. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (24.10.2013 №
321)
43. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року
(02.07.2014 № 206)
44. Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур,
проведення інших польових робіт (25.09.2015 № 219)
45. Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування
ґрунтів під урожай 20__ року (14.06.2013 № 181)
46. Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів,
ягід і винограду (25.09.2015 № 219)
47. Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств (27.11.2015 № 346)
48. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі
сільського господарства
(27.11.2015 № 346)
49. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських
підприємствах у 20 __ році
(02.07.2014 № 206)
50. Основні показники господарської діяльності фермерського
господарства, малого підприємства у сільському
господарстві(27.11.2015 № 346)
51. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні
підприємства (25.09.2015 № 219)
52. Звіт про надходження молока сирого на переробні
підприємства (25.09.2015 № 219)
53. Звіт про перероблення винограду на
виноматеріали (25.09.2015 № 219)
54. Звіт про реалізацію продукції сільського господарства з (27.11.2015 №
346)
55. Реалізація сільськогосподарської продукції (27.11.2015 № 346)

56. Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та
зберігання (25.09.2015 № 219)
57. Запитальник базового інтерв’ю (25.09.2015 № 219)
58. Запитальник щомісячного інтерв’ю (25.09.2015 № 219)
59. Звіт про добування водних біоресурсів (25.09.2015 № 219)
60. Звіт про добування водних біоресурсів (25.09.2015 № 219)
61. Лісогосподарська діяльність за 20__ рік (19.08.2014 № 243)
62. Ведення мисливського господарства за 20__ рік (19.08.2014 № 243)
63. Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів
перероблення нафти
(05.09.2011 № 222)
64. Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів
перероблення нафти
(05.09.2013 № 268)
65. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та
електроенергії (05.09.2013 № 268)
66. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії (05.09.2013 №
268)
67. Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів
(05.09.2013 № 268)
68. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (09.07.2015
№ 162)
69. Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт
(05.08.2014 № 225)
70. Звіт про виконання будівельних робіт (05.08.2014 № 225)
71. Звіт про роботу міського електротранспорту (05.05.2015 № 111)
72. Звіт про роботу автотранспорту (01.10.2014 № 278)
73. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним
транспортом
74. Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські
автоперевезення на маршруті (01.10.2014 № 277)

75. Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні
автомобільні перевезення на комерційній основі (01.10.2014 № 277)
76. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами
вантажів та пасажирів за видами сполучення (07.11.2014 № 327)
77. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним
транспортом (01.10.2014 № 275)
78. Звіт про роботу підприємства водного транспорту (01.10.2014 № 275)
79. Звіт про основні показники роботи авіаційного
підприємства (15.05.2015 № 119)
80. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами (05.05.2015 №
112)
81. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20 ___ року
(18.12.2015 № 360)
82. Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__
рік (20.11.2015 № 338)
83. Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік (30.11.2012 № 498 зі
змінами, внесеними наказом Держстату України від 20.09.2013 № 283)
84. Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та
спеціального призначення (16.07.2015 № 168)
85. Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним
оборонним замовленням
(01.08.2013 № 236)
86. Звіт про виконання державного замовлення (02.12.2014 №377)
87. Звіт про здійснення державних закупівель (12.11.2014 № 334)
88. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного
декларування (24.09.2013 № 287)
89. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення
життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів
екіпажу (05.09.2012 № 375)
90. Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового
призначення та подвійного використання (11.07.2014 № 211)

91. Звіт про експорт (імпорт) послуг (02.12.2013 № 367)
92. Звіт про прямі іноземні інвестиції (13.10.2014 № 297)
93. Звіт про прямі інвестиції за кордон (13.10.2014 № 297)
94. Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними
інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування (13.10.2014 №
297)
95. Звіт про взаємозв’язки підприємства - прямого інвестора в рамках
відносин прямого інвестування (13.10.2014 № 297)
96. Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари
(04.07.2014 № 207)
97. Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги
(04.07.2014 № 207)
98. Звіт про ціни виробників промислової продукції (04.07.2014 № 207)
99. Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
(04.07.2014 № 207)
100.
Звіт про тарифи на послуги мобільного
(стільникового) зв’язку для підприємств, установ,
організацій (21.11.2012 № 477)
101.
Звіт про тарифи та доходи на транспортування вантажів
трубопроводами (04.07.2014 № 207)
102.
Звіт про ціни на ринку житла (04.07.2014 № 207)
103.
Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
(20.11.2014 № 352)
104.
Звіт про виконання наукових та науково-технічних
робіт (20.11.2012 № 471 зі змінами, внесеними наказом Держстату
України від 20.09.2013 № 283)
105.
Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
військового призначення (11.07.2014 № 211)
106.
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (11.07.2014 № 211)

107.
Звіт про виконання державного оборонного замовлення на
науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи (01.08.2013 №
236)
108.
Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства
(10.11.2015 № 319)
109.
Звіт про охорону атмосферного повітря (27.11.2015 № 345)
110.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та
екологічні платежі за 20__ рік (30.09.2015 № 259)
111.
Утворення та поводження з відходами за 20__ рік (19.08.2014 №
243)
112.
Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та
поштового зв’язку (16.10.2015 № 297)
113.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на
підприємствах (19.11.2014 № 351)

