Онлайн-семінар з користувачами на тему:
«Актуальні питання користувачів статистичної інформації щодо показників та
результатів розробки державного статистичного спостереження за ф.№4-сг
(річна) «Звіт про посіви сільськогосподарських культур»
Термін проведення,
форма проведення

Питання, які
потребують
обговорення

Обґрунтування
проведення наради

Учасники наради
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•ZOOM-Конференція

•Особливості збирання інформації щодо посівних площ
сільськогосподарських культур;
•Структура посівних площ сільськогосподарських культур;
•Надання статистичної інформації за новим адміністративнотериторіальним устроєм.

•Запити користувачів щодо можливості отримання статистичної інформації
за новим адміністративно-територіальним устроєм та у розрізі
сільськогосподарських культур.

•Працівники управління обробки даних статистики сільського
господарства та навколишнього середовища
•Працівники виконавчого комітету Корабельної районної у м.Херсоні
ради
•Спеціалісти сектора економіки та агропромислового розвитку
Бериславської РДА Херсонської області
•Працівники Департаменту розвитку сільського господарства та
зрошення Херсонської облдержадміністрації
•Працівники Головного управління ДПС у Херсонській області, АР Крим
та м.Севастополі

Перелік питань та відповідей, які виникають у користувачів
Відповіді

Хто та у який термін надає ф.№4-сг
(річна)?

•Державне статистичне спостереження за ф.№4-сг (річна)
"Звіт про посіви сільськогосподарських культур" охоплює
підприємства, які мають у власності та/або користуванні
площі сільськогосподарських угідь (за переліком,
сформованим Держстатом).
•Звіт надається на 5-й день після закінчення сівби ярих
культур, але не пізніше 2 червня.

Що входить до скдалу посівних
площ сільськогосподарських
культур?

• До складу посівних площ входять дані щодо площ посівів
озимих культур попереднього року, що збереглись до
закінчення весняної сівби; ярих культур звітного року на
самостійній площі, включаючи пересів загиблих озимих
площ і загиблі площі ярих культур, які не були пересіяні;
безпокривних багаторічних трав посіву минулих та
поточного років, включаючи посів восени попереднього
року; у міжряддях садів; попередніх культур на розораних
луках і пасовищах.

На які показники ф.№4-сг (річна)
слід звернути особливу увагу?

•Дані про розміри площ озимих зернових культур (пшениці,
тритикале, жита, ячменю) містять інформацію щодо площ,
які збереглись до закінчення сівби ярих культур (із площ,
посіяних восени попереднього року). Зріджені посіви
також ураховуються у зазначених площах .
•Площі посіву кукрудзи відображаються за декільклма
напрямками: кукурудзи на зерно; кукурудза, яка
призначена для консервування або використання її у
свіжому вигляді; кукурудза, призначена, для використання
на кормові потреби (на силос, зелений корм, сінаж тощо).
•У складі багаторічних трав ураховано посіви під люцерною,
конюшиною, еспарцетом, тимофієвкою, житняком, пирієм
безкореневищним, стоколосом, китником, лядвенцем
рогатим, буркуном, кострицею лучною, райграсом
багаторічним, грястицею збірною та іншими багаторічними
травами.

Чи можна отримати
інформацію за
результатами
розробки ф.№4-сг
(річна) за новим
адміністративнотериторіальним
устроєм?

•Відповідно до Закону України "Про державну статистику" органи
державної статистики здійснюють збирання та опрацювання
статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у
розрізі та в терміни, що передбачені Планом державних статистичних
спостережень на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету
Міністрів України. Переглянути, яка інформація планується до
оприлюднення за новими адміністративними районами області
можливо за посиланням:
http://ukrstat.gov.ua/plan_stat/2020/plan_2021.zip.
•Вся інформація, яка не передбачена Планом державних статистичних
спостережень, програмним забезпеченням і потребує додаткових
значних інтелектуальних зусиль, виборки даних, може бути надана
користувачу на платній основі.

Контактні дані про можливість отримання консультації:
Управління обробки даних статистики сільського господарства
та навколишнього середовища за телефонами:
(0552) 263593, (0552) 224409

