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Організація подання державного статистичного спостереження

Звітність подають

Юридичні особи, 

відокремлені підрозділи

юридичних осіб, які

надають населенню

житловокомунальні

послуги, за переліком, 

визначеним Держстатом

Форма звітності

Форма №1-заборгованість 

(ЖКГ) (місячна) «Звіт про 

оплату населенням

житлово-комунальних

послуг», затверджена

наказом Держстату від

21.07.2020 №221

При заповненні

керуватись

Роз'ясненнями щодо

заповнення форми від

22.07.2019 року

керуватись

Термін подання звітності

не пізніше 25 числа місяця, 
наступного за звітним періодом

Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної звітності

за формою №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) 

Бланки форм державних статистичних спостережень та роз'яснення

щодо їх заповнення на вебсайті Головного управління статистики

Альбом форм 

державних

статистичних

спостережень на 

2021 рік

Демографічна та 

соціальна

статистика 

Населені пункти

та житло



© Головне управління статистики у Черкаській області, 2021 

Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності

за ф №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) 

Показники форми уміщують дані за звітний місяць

Розділ 1 «Оплата житлово-комунальних послуг» 
Графи 01-06 містять інформацію щодо нарахування, оплати та 

заборгованості населення, за винятком сум усіх пільг.

Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної звітності

за формою №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) 

графа 05 розділу І та рядок 07 розділу ІІ – у цілих

числах 

графи 01-04 та 06 розділу І та рядки 08-09 розділу ІІ – з 

одним десятковим знаком (після коми) 

Значення показників мають формат:

Суми заборгованості населення на початок звітного місяця, при цьому в 

разі переплати (авансування послуг) показник заборгованості може бути 

від'ємним

Суми, нараховані населенню до сплати у звітному місяці.                                                    

Дані графи 2 не можуть бути від'ємними

Суми, сплачені населенням у звітному місяці. Дані можуть уміщувати

інформацію про оплату за попередні звітні періоди

Суми заборгованості на кінець звітного місяця, при цьому у разі

переплати (авансування послуг) показник заборгованості може бути 

від'ємним

Дані про кількість особових рахунків, на які здійснюються нарахування

на перше число звітного місяця

Дані про суму заборгованості населення перед управителем або 

виконавцем комунальної послуги, яка стягується ними у судовому 

порядку
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У разі здійснення перерахунків за сумами, нарахованими до сплати населенню

за попередні періоди, такі перерахунки відображаються

у графі 1 форми поточного періоду.

Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної звітності

за формою №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) 

Розділ ІІ 
«Стан погашення реструктуризованої заборгованості

за житлово-комунальні послуги»

Рядок 07 Дані про кількість 
укладених договорів щодо

погашення
реструктуризованої

заборгованості у звітному

місяці;

Рядок 08 Сума, на яку 
укладені договори, у частині

платежів з погашення
реструктуризованої

заборгованості у звітному

місяці;

Рядок 09 Сума внесених
платежів з погашення
реструктуризованої

заборгованості у звітному
місяці
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Способи подання звітності

 в електронному вигляді з використання 

безкоштовного програмного забезпечення 

«Кабінет респондента» в онлайн-режимі, доступ 

до якого відкрито за посиланням https// 

statzvit.ukrstat.gov.ua або комерційного 

програмного забезпечення;

 на паперових носіях (поштою або нарочно) за 

адресою 18001 м.Черкаси вул. Остафія 

Дашковича, 39.

Дякуємо за увагу!

Інтернет-нарада
Складання та подання державної статистичної звітності

за формою №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) 

Перелік форм, за якими необхідно звітувати до 

органів державної статистики, можна отримати на 

офіційному вебсайті Головного управління

статистики у сервісі

“Пошук за кодом ЄДРПОУ”

Консультаційна підтримка

Консультації щодо складання

та порядку подання звітності

можна отримати за 

телефонами 

(0472) 33-89-76

(0472) 33-89-55

(0472) 33-89-54 

Ви можете задати питання щодо

державної статистичної звітності

написавши на електронну 

адресу 

«transport@ck.ukrstat.gov.ua»


