
 

Графік проведення інструктивних нарад із питань обліку та звітності з 
представниками підприємств, установ, організацій у ІV кварталі 2017 року 

 

Структурні 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 
Відділ обробки 
даних статистики 
праці 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення 
звітності 
за ф. № 1-ПВ 
(місячна), 
ф.  № 1-ПВ 
(квартальна) 
«Звіт із праці» 
 

 
Представники 
підприємств 

та організацій 

 
м. Черкаси 

вул. Дашковича, 
буд. 39 

Головне 
управління 

статистики у 
Черкаській 

області 
 

 
03  

жовтня 
2017 р. 

 
33-89-66 

(093) 354-63-51 
 

 
Відділ збирання 
даних статистичних 
спостережень, 
взаємодії з 
респондентами, 
роботи з 
постачальниками 
адміністративних 
даних та ведення 
реєстру 
статистичних 
одиниць 
 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. № 29-сг (річна) 
«Звіт про площі та 
валові збори 
сільськогоспо-
дарських культур, 
плодів, ягід і 
винограду на 1 
грудня 2017 року» 
 

 
Представники 

сільсько-
господарських 
підприємств  

 
м. Канів 

вул. Героїв 
Небесної 

Сотні,  
буд. 36 А  

приміщення 
Управління 
агропромис-

лового 
розвитку 

Канівської 
РДА  

 
28-30 

листопада 
2017 р. 

 
(0-236) 
3-29-97 

(093) 354-64-52 
(096) 185-12-02 

  

  

Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. № 9-б-сг (річна) 
«Внесення 
мінеральних , 
органічних добрив, 
гіпсування та 
вапнування 
грунтів під урожай 
2017 р.» 

 

Представники 
сільсько-

господарських 
підприємств  

 

м. Канів 
вул. Героїв 
Небесної 

Сотні,  
буд. 36 А  

приміщення 
Управління 
агропромис-

лового 
розвитку 

Канівської 
РДА 

 

28-30 
листопада 

2017 р. 

 

(0-236) 
3-29-97 

(093) 354-64-52 
(096) 185-12-02 

 



Структурні 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 

Відділ обробки 
даних статистики 
сільського 
господарства та 
навколишнього 
середовища 

 

Методологічні 
роз’яснення щодо 
заповнення 
звітності 
за ф. № 6-сільрада, 
«Звіт про об’єкти 
погосподарського 
обліку на 1 січня 
2018 року»   
 

 

Представники 
сільських рад 
Черкаського 

району 

 

м. Черкаси 
вул. Дашковича, 

буд. 39 
Головне 

управління 
статистики у 
Черкаській 

області 
 

 

20  
грудня 
2017 р. 

 

33-89-68 
(093) 354-63-95 

 

Відділ обробки 
даних статистики 
виробництва 

 

Методологічні 
особливості 
заповнення 
звітності за  
ф. № 1-кб «Звіт 
про виконання 
будівельних робіт» 

 

Представники 
 підприємств 

 

 

м. Черкаси 
вул. Дашковича, 

буд. 39 
Головне 

управління 
статистики у 
Черкаській 

області 

 

21  
грудня 
2017 р. 

 

33-89-64 
33-89-65 

(093) 354-64-03 

  

Методологічні 
особливості 
заповнення 
звітності за 
ф. № 1-П (місячна) 
«Терміновий звіт 
про виробництво 
промислової 
продукції (товарів, 
послуг) за видами» 
 

 

Представники 
підприємств 

 

м. Черкаси 
вул. Дашковича, 

буд. 39 
Головне 

управління 
статистики у 
Черкаській 

області 

 

27  
грудня 
2017 р. 

 

33-89-63 
33-89-73  

(093) 354-63-91 

  

Методологічні 
особливості 
заповнення 
звітності за 
ф. № 1-ПЕ 
(місячна) 
«Звіт про  
економічні 
показники 
короткострокової 
статистики 
промисловості» 

 

Представники 
підприємств 

 

м. Черкаси 
вул. Дашковича, 

буд. 39 
Головне 

управління 
статистики у 
Черкаській 

області 

 

27  
грудня 
2017 р. 

 

33-89-63 
33-89-73 

(093) 354-63-91 



Структурні 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 
Відділ обробки 
даних статистики 
виробництва 

 
Методологічні 
особливості 
заповнення 
звітності за 
ф. № 1П-НПП 
(річна) «Звіт про 
виробництво та 
реалізацію 
промислової 
продукції» 

 
Представники 
підприємств 

 
м. Черкаси 

вул. Дашковича, 
буд. 39 

Головне 
управління 

статистики у 
Черкаській 

області 

 
27  

грудня 
2017 р. 

 
33-89-63 
33-89-73  

(093) 354-63-91 

 
 
 
 


