
ІНТЕРНЕТ-НАРАДА

Щодо проведення державного статистичного спостереження

• стаття 18 Закону України «Про державну 

статистику» 

• розпорядження КМУ «Про затвердження Плану 

державних статистичних спостережень на 2022 

рік»

• стаття 19 Господарського кодексу України

• стаття 186-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення .

Головне управління статистики у Черкаській області

ф.№6-cільрада (річна)

«Звіт про об`єкти погосподарського обліку»

Нормативно-правові акти, які 

визначають обов'язок респондента 

подавати статистичну звітність



термін подання не пізніше 20 січня

заповнити

• усі реквізити адресної частини; 

• власне ім`я прізвище та підпис голови сільської,                            

селищної, міської ради або особи, відповідальної за 

достовірність наданої інформації; 

номер телефону та адресу електронної пошти;

Подання державної статистичної звітності 

ф.№6-сільрада (річна)

Звітність подають сільські, селищні, міські ради 

територіальних громад, на території яких розташовані сільські населені пункти



Бланки форм та роз’яснення

щодо їх заповнення

знаходяться на головній

сторінці сайту 

(http://www.ck.ukrstat.gov.ua/)

у вкладці

«Респондентам»/«Альбом

форм державних

статистичних спостережень

на 2022 рік»/«Економічна 

статистика» /«Сільське, лісове

та рибне господарство «Звіт

про об`єкти погосподарського 

обліку». Передбачена

можливість друку матеріалів.

Статистичний інструментарій державного статистичного 

спостереження :



Мета проведення ДСС – отримання інформації, яка характеризує дані щодо об`єктів 

погосподарського обліку

Підставою для 

заповнення 

ДСС є дані 

документів 

погосподарського 

обліку сільських, 

селищних, міських 

рад територіальних 

громад (об'єднаних 

територіальних 

громад)

типова форма первинної облікової документації 

№ 3 “Список осіб, яким надані земельні ділянки для 

ведення особистого селянського господарства із земель 

міських поселень” Державної служби статистики України 

від 24 листопада 2015 року № 340

типова форма первинної облікової документації 

"Переписний лист домашніх господарств з обліку 

худоби та наявності сільськогосподарської техніки на 1 

січня 20__ року", затверджена наказом Державної 

служби статистики України від 17 липня 2012 року № 301

типова форма первинної облікової документації 

№ 1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку", 

затверджена наказом Державної служби статистики 

України від 24 листопада 2015 року № 340



Згідно Інструкції з ведення погосподарського обліку 

в сільських, селищних та міських радах, яка 

затверджена Наказом Державної служби 

статистики України 11 квітня 2016 року № 56 та 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06 
травня 2016 року за №689/28819

Порядок ведення погосподарського обліку 

(далі-ПГО) :

Облікова картка може 

бути доповнена місцевими 

радами відповідно до 

прийнятих ними рішень 

іншими показниками

Облікові картки по кожному 

населеному пункту об `єднують в 

погосподарську книгу

Облікові картки у 

місцевих радах ведуть 

по кожному 

населенному пункту 

окремо

Форми ПГО заповнюють один 

раз при перезакладенні  книг 

погосподарського  обліку. 

Надалі суцільні обходи 

проводять кожного року в 

період 3 01 до 18 січня для 

внесення змін про об`єкти ПГО.



Особливості заповнення державної статистичної звітності :

Розділ 1.Кількість об `єктів погосподарского 

обліку на території громади (далі - об `єкти 

ПГО)

код рядка101 “Загальна кількість об `єктів ПГО 

гр.1 “Усі типи об `єктів ПГО (сумма кодів 1-5)

перший тип об `єкта ПГО (код – 1)

домогосподарства з реєстрацією місця 

проживання на території населеного 

пункту

домогосподарства з реєстрацією місця 

перебування на території населеного 

пункту

другий тип об `єкта ПГО (код – 2)



землеволодіння, місце проживання 

власника якого зареєстровано в 

іншому населеному пункті. 

Землеволодіння, як об `єкт ПГО, не 

має розташованого на ньому 

житлового будинку.

закинутий об `єкт - об `єкт

домоволодіння або 

землеволодіння, яким тривалий 

час ніхто не користується і яке 

має ознаки занепаду, а також 

чий єдиний власник  помер, а 

спадкоємці ще не визначені

четвертий тип 

об `єкта ПГО (код – 4)

п `ятий тип 

об `єкта ПГО (код – 5)
третий тип 

об `єкта ПГО (код – 3)

домоволодіння, місце 

проживання власника якого 

зареєстровано в іншому 

населеному пункті, 

включаючи земельні ділянки, 

що належать цій особі у 

межах місцевої ради



графа 3 (із гр.2) вміщує дані про

об `єктів ПГО з кодом 1, членам яких 

відповідно до статті 33 Земельного 

кодексу України надані земельні 

ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

графа 2 (із гр.1) вміщує дані про 

домогосподарства з з реєстрацією 

місця проживання на території 

населеного пункту, які дорівнюють 

кількості облікових карток об `єктів ПГО 

з кодом 1 

рядок 102 гр.1, 2, 3 відображає кількість об `єктів ПГО, 

члени яких мають в користуванні земельні ділянки. Різниця 

між ряд.101(гр.1,2,3) та ряд. 102 (гр.1, 2, 3) може бути тільки 

у випадку, коли члени домогосподарства мають у 

власності квартири або проживають в них та не мають в 

користуванні земельних ділянок на території ОТГ.

код рядка101 “Загальна кількість об `єктів ПГО 



Якщо є різниця між показниками рядка

102 гр. 2 та гр. 3 то повинна бути різниця

між показниками рядків 201, 202, 204, 205

по графах 2, 3.

Рядок 201 гр. 1, 2,  3 вміщує дані про площу 

земельних ділянок  об `єктів ПГО, кількість яких 

відображена  у рядку 102 гр.1, 2, 3

У всіх випадках графа 2 та графа 3

рядка 203 “земельні ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

будуть рівні

Розділ 2. Площа землі в особистому користуванні об `єктів 

погосподарского обліку на території громади



• код території визначається згідно класифікатора адміністративно-територіальних          

одиниць та територій територіальних громад;

• графи 1-3 вміщують дані щодо загальної кількості об'єктів ПГО усіх типів, кількості 

об'єктів ПГО з кодом 1, членам яких надані земельні ділянки, та загальної площі 

земельних ділянок об'єктів ПГО з кодом 1 у розрізі населених пунктів, які входять до 

складу  територіальної громади;

• графи 4-9 вміщують дані щодо загальної кількості сільськогосподарських тварин, 

зокрема великої рогатої худоби, які належать об'єктам ПГО на праві приватної 

власності, незалежно від типу об'єкта ПГО, а також дані щодо кількості 

сільськогосподарських тварин, що утримують об'єкти ПГО, але які належать 

фізичним особам, що не проживають на території населеного пункту;

• до граф  4-9 також уносяться дані щодо кількості сільськогосподарських тварин, 

яких утримують на території населеного пункту фізичні особи - підприємці 

(особисто або через найманих працівників).

Розділ 3. Інформація про об `єктів погосподарского обліку по 

сільських населених пунктах територіальної громади



ф.№6-cільрада (річна) «Звіт про об`єкти погосподарського обліку»

у формі електронного звіту

використовувати систему електронної 

звітності, у тому числі безкоштовне програмне 

забезпечення «Кабінет респондента». Для 

реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" 

необхідно мати електронний  підпис із двома 

сертифікатами: для підписання та шифрування

У разі виникнення питань щодо роботи в 

"Кабінеті респондента" скористатись

інструкцією користувача, розміщеною

безпосередньо у "Кабінеті респондента", або

звернутись за консультацією до територіальних

органів Держстату (телефони наведені на 

головній сторінці https://statzvit.ukrstat.gov.ua/

в розділі "Контакти").

Способи подання державного статистичного спостереження

https://statzvit.ukrstat.gov.ua/


безпосередньо при відвідуванні 

Головного управління статистики

поштою або факсом 

(з подальшим підтвердженням на 

паперових носіях)  на адресу 

Головного управління статистики 

м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 

буд. 39

з питань сладання звітності -

Відділ обробки даних статистики 

сільського господарства та 

навколишнього середовища

(0472) 33-89-69, (093) 354-63-97

з питань порядку подання

звітності - Управління збирання 

даних статистичних 

спостережень

(0472) 33-89-70, (093) 354-64-81

Контактні дані для надання консультацій:

18001, м. Черкаси, вул. Остафія 

Дашковича, буд. 39

Способи подання державного статистичного спостереження

Бажаємо успіхів та розраховуємо на плідну співпрацю!


