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

Відокремлені 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 
Відділ 
статистики у 
Жашківському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. № 4-сг (річна) 
«Звіт про посівні 
площі сільсько-
господарських 
культур під 
урожай 2017 року» 
 

 
Представники 

сільсько- 
господарських 
підприємств 

та фермерських 
господарств 

 
м. Жашків 
вул. Миру, 

буд. 2 

 
15 

травня 
2017р. 

 
(0-247) 
3-23-06 

(093) 354-63-62 

 
Відділ 
статистики у 
Корсунь – 
Шевченківському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
 ф. № 4-сг (річна) 
«Звіт про посівні 
площі сільсько-
господарських 
культур під 
урожай 2017 року» 
 

 
Представники 

сільсько- 
господарських 
підприємств 

та фермерських 
господарств  

 
м. Корсунь-

Шевченківський, 
пров. Жаданенка 

буд. 4 А,  
(2 поверх) 

 
25 

травня 
2017р. 

 
(0-235) 
2-04-80 

(093) 354-66-85 

 
Відділ 
статистики у 
Корсунь – 
Шевченківському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. № 4-сг (річна) 
«Звіт про посівні 
площі сільсько-
господарських 
культур під 
урожай 2017 року» 
 

 
Представники 

сільсько- 
господарських 
підприємств 

та фермерських 
господарств  

 
м. Городище, 

вул. Миру, 
буд. 118 А 

 
26 

травня 
2017р. 

 
(0-234) 
2-04-33 

(093) 354-63-42 



Відокремлені 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 
Управління 
статистики у 
Смілянському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. № 3-торг 
(квартальна)  
«Звіт про продаж і 
запаси товарів у 
торговій мережі» 
 

 
Представники 
підприємств та 

організацій 

 
м. Сміла,  

вул.  
Житомирська, 

буд. 6 

 
11 

квітня 
2017р. 

 
(0-233) 
4-24-17 

 
 

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

 
Представники 
підприємств та 

організацій 

 
м. Сміла, 

вул.  
Житомирська, 

буд. 6 

 
04 

квітня 
2017р. 

 
(0-233) 
4-43-89 

  
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за  
ф. № 4-сг (річна) 
«Звіт про посівні 
площі сільсько-
господарських 
культур під 
урожай 2017 року» 
 

 
Представники 

сільсько- 
господарських 
підприємств 

та фермерських 
господарств  

 
м. Сміла, 

вул. 
Житомирська, 

буд. 6 

 
22 

травня 
2017р. 

 
(0-233) 
4-24-17 



 

Відокремлені 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 
Відділ 
статистики у 
Тальнівському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за  
ф. № 4-сг (річна) 
«Звіт про посівні 
площі сільсько-
господарських 
культур під урожай 
2017 року» 
 

 
Представники 

сільсько- 
господарських 
підприємств 

та фермерських 
господарств  

 
м. Тальне 

вул. Гагаріна, 
буд. 4 

 
23 

травня 
2017р. 

 
(0-231) 
3-05-20 

(093) 354-64-98 

  
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. № 1-от (річна) 
«Звіт дитячого 
закладу 
оздоровлення та 
відпочинку за літо 
2017 року»» 
 

 
Представники 

дитячих 
закладів 

оздоровлення та 
відпочинку 

 
м. Тальне 

вул. Гагаріна, 
буд. 4 

 
30 

травня 
2017р. 

 
(0-231) 
3-05-20 

(093) 354-64-98 

 
Відділ 
статистики у 
Тальнівському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за  
ф. № 4-сг (річна) 
«Звіт про посівні 
площі сільсько-
господарських 
культур під урожай 
2017 року»  
 
 

 
Представники 

сільсько-
господарських 
підприємств 

та фермерських 
господарств 

 
смт  

Катеринопіль 
вул. 

Каневського, 
буд. 12 

 
23 

травня 
2017р. 

 
(0-242) 
3-01-05 

(093) 354-64-78 



Відокремлені 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 
Відділ 
статистики у 
Тальнівському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. № 1-от (річна) 
«Звіт дитячого 
закладу 
оздоровлення та 
відпочинку за літо 
2017 року» 
 

 
Представники 

дитячих 
закладів 

оздоровлення та 
відпочинку 

 
смт  

Катеринопіль 
вул. 

Каневського, 
буд. 12 

 
30 

травня 
2017р. 

 
(0-242) 
3-01-05 

(093) 354-64-78 

 
Сектор 
статистики у 
Маньківському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за  
ф. № 4-сг (річна) 
«Звіт про посівні 
площі сільсько-
господарських 
культур під урожай 
2017 року» 
 

 
Представники 

сільсько-
господарських 
підприємств 

та фермерських 
господарств 

 
смт 

Маньківка, 
вул. Соборна, 

буд. 14 

 
19 

травня 
2017р. 

 
(0-248) 
6-18-50 

 

 
Відділ 
статистики у 
Шполянському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за  
ф. № 1-от (річна) 
«Звіт дитячого 
закладу 
оздоровлення та 
відпочинку за літо 
2017 року» 
 

 
Представники 

дитячих 
закладів 

оздоровлення та 
відпочинку 

 
м. Шпола 

вул. Соборна, 
буд. 20 
(Школа 

мистецтв, 
актовий зал) 

 
30 

травня 
2017р. 

 
(0-241) 
5-51-94 



 

Відокремлені 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 
Управління    
статистики   у  
Золотоніському  
районі 

  
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення  та  
подання  звіту  за  
ф. № 1-от (річна) 
«Звіт дитячого 
закладу 
оздоровлення та 
відпочинку за літо 
2017  року» 
 

 
Представники 

дитячих 
закладів 

оздоровлення та 
відпочинку 

 
м. Золотоноша   

вул. 
Новоселівська, 

буд. 1 

 
25  

травня 
2017р. 

 
(0-237) 
5-23-76 

(093) 354-63-98 
 
 
 
 
 
 

 
Управління 
статистики в 
Уманському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за  
ф. № 4-сг (річна) 
«Звіт про посівні 
площі сільсько-
господарських 
культур під урожай 
2017 року  
 

 
Представники 

сільсько- 
господарських 
підприємств 

та фермерських 
господарств 

 
м. Умань 

пров. Тихий, 
буд. 3 А 

 
05 

травня 
2017р. 

 
(0-244) 
3-23-06 

(093) 354-85-91 

 
 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. №1-ПВ 
(квартальна) 
 «Звіт із праці» 
 
 
 
 
 

 
Представники 
підприємств та 

організацій 

 
м. Умань 

пров. Тихий, 
буд. 3 А 

 
03 

квітня 
2017р. 

 
(0-244) 
3-23-06 

(093) 354-85-91 



Відокремлені 
підрозділи 
Головного 
управління 
статистики 

Тема Учасники Місце 
проведення 

Термін  
(дата) 
прове-
дення 

Телефон 
для 

довідок 

 
Управління 
статистики в 
Уманському 
районі 

 
Надання 
методологічних 
роз’яснень щодо 
заповнення та 
подання звітів за 
ф. №1-ПВ 
(квартальна)  
«Звіт із праці» 
 

 
Представники 
підприємств та 

організацій 

 
м. Христинівка 
вул. Соборна, 

буд. 30 
(Христинівська 

районна 
державна 

адміністрація, 
4 поверх) 

 
04 

квітня 
2017р. 

 
(093) 354-85-96 
(096) 710-90-95 

 


