
1

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII
10

Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС за ф.№1-
підприємництво (річна)  "Структурне обстеження підприємства" 19
Підготувати нагадування щодо участі респондентів у ДСС за  ф.№1-
підприємництво (річна) та ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) 03 06

2 Забезпечити респондентів ДСС звітно-статистичною документацією
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII

19
Провести інструктивну нараду за участю респондентів ДСС на тему:
Зміни у бланках, Роз'ясненнях, методологічні особливості складання звітності за 
ф.№1-підприємництво (річна) та взаємоув'язка показників зі статистикою 
виробництва
Зміни у бланках, Роз'ясненнях, методологічні особливості складання звітності за 
ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) 

5 Надати консультативну допомогу респондентам ДСС з питань складання форми 
№1-підприємництво (річна) та ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) 

6 І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII

28 28
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII

28

Підготувати статистичний продукт за результатами ДСС:
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII

23

(2016)
20

(2016)

статистична інформація для розміщення на веб-сайті:                             
"Кількість підприємств за видами економічної діяльності з ррозподілом на 
великі, середні, малі та мікропідприємства (без урахування зміни ОВД)"

4

8 Термін оприлюднення та період

2.03.01.01 Структурні зміни в економіці України та її регіонів

№
з/п

Взаємодія з респондентами ДСС

відокремлені підрозділи ГУС
(районний (міський) рівень) 

1 Підготувати повідомлення щодо участі респондентів у ДСС за  ф.№1-
підприємництво (коротка)(річна) "Структурне обстеження підприємства"

Найменування заходу

3

лютий 

Статистичні продукти та інші заходи за результатами ДСС

                                      ЧАСТИНА І. ДЕРЖАВНІ СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Виконавець і терміни (строки) виконання заходу

структурні підрозділи ГУС

протягом року протягом року

Підготувати інструктивні листи респондентам ДСС на тему:
Щодо правильності визначення фактичного виду економічної діяльності у ф.№1-
підприємництво (річна)

лютий

31.01

08.02

Отримати від респондентів ДСС форми державної статистичної звітності:
 №1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка)(річна) "Структурне 
обстеження підприємства"

7 Підготувати оглядові листи для респондентів ДСС:
Про якість поданих звітів за ф.№1-підприємництво (річна), №1-підприємництво 
(коротка)(річна) за 2016 рік

"Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на 
великі,середні, малі та мікропідприємства (з урахуванням зміни ОВД)"



2

№
з/п відокремлені підрозділи ГУС

(районний (міський) рівень) 

Найменування заходу
Виконавець і терміни (строки) виконання заходу

структурні підрозділи ГУС

23

(2016)
20

(2016)
23

(2016)
20

(2016)
23

(2016)
20

(2016)
23

(2016)
20

(2016)
23

(2016)
20

(2016)
23

(2016)
20

(2016)

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII
"Основні показники діяльності малих підприємств за 2016 рік (без урахування 
зміни ОВД)" 30
"Основні показники діяльності підприємств -суб'єктів підприємницької 
діяльності за 2016 рік (без урахування зміни ОВД)" 04

"Основні структурні показники діяльності підприємств по містах обласного 
значення та районах (без урахування зміни ОВД)"

Термін проведення заходуЗдійснити виступ на радіо/телебаченні на тему:

"Основні структурні показники діяльності підприємств по містах обласного 
значення та районах (з урахуванням зміни ОВД)"

"Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної 
діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (без 
урахування зміни ОВД)"
"Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної 
діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (з 
урахуванням зміни ОВД)"

"Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами
економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та 
мікропідприємства (без урахування зміни ОВД)"

9

"Обсяг реалізованої промислової продукції за  видами діяльності (з урахуванням 
зміни ОВД)"

"Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами
економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та
мікропідприємства (з урахуванням зміни ОВД)"
"Обсяг реалізованої промислової продукції за  видами діяльності (без урахування 
зміни ОВД)"

"Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної 
діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (без 
урахування зміни ОВД)"
"Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної 
діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (з 
урахуванням зміни ОВД)"
"Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з 
розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (без урахування зміни 
ОВД)"
"Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з 
розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (з урахуванням зміни 
ОВД)"



3

№
з/п відокремлені підрозділи ГУС

(районний (міський) рівень) 

Найменування заходу
Виконавець і терміни (строки) виконання заходу

структурні підрозділи ГУС

Підготувати прес-випуск для ЗМІ на тему:
"Основні показники діяльності малих підприємств за 2016 рік (без урахування 
зміни ОВД)" 29
"Основні показники діяльності підприємств -суб'єктів підприємницької 
діяльності за 2016 рік (без урахування зміни ОВД)" 03

11 Підготувати статистичні продукти: 
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII

08
(2016)

Статистичні продукти  за розділом/тематикою 2.03.01 "Діяльність підприємств"                                                                                     
Термін оприлюднення та період

збірник: 
"Діяльність суб'єктів господарювання Черкаської області "

10


