
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНТЕРНЕТ-НАРАДА:

«ВЗАЄМОДІЯ З РЕСПОНДЕНТАМИ 

ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ 

СПОСТЕРЕЖЕНЬ»



З метою спрощення процедури подання 

статистичної та фінансової звітності у 

Головному управлінні статистики 

приймання звітності здійснюється за 

принципом «Єдиного вікна»

Єдине вікно



Надання консультативної підтримки 

респондентам ДСС щодо подання 

статистичної звітності через ПЗ 

«Кабiнет респондента»

Повідомлення респондентів про 

залучення до звітування 

відповідно до матриці участі 

респондентів у ДСС

Дзвiнки-нагадування респондентам про 

необхiднiсть вчасного подання звiтностi

Забезпечення респондентів звітно-

статистичним інструментарієм 

Залучення респондентів до 

звітування в електронному 

вигляді

Приймання статистичної, 

фінансової звітності та 

адміністративних даних на 

паперових носіях

Надання роз’яснень та 

методологічної допомоги по 

складанню звітності

Взаємодія 

працівників 

Єдиного вікна 

з респондентами

Надання консультативної підтримки 

респондентам ДСС щодо загальних питань, 

пов'язаних з поданням статистичної 

звітності



Ведення чату з респондентами у 

Вайбер-спільноті

Збирання інформації про 

причини неподання 

респондентами форм ДСС

Розсилка (вручення) організаційних, 

інструктивних та оглядових "зворотного 

зв’язку" листів (підготовлених спільно з 

галузевими відділами)

Підготовка відповідей на 

запити респондентів

Залучення респондентів до 

тестування звітно-статистичної 

документації через сервіс 

електронного звітування 

«Кабінет респондента»
Взаємодія 

працівників 

Єдиного вікна 

з респондентами

Ведення чату з респодентами у ПЗ «Кабiнет 

респондента»



Взаємодія з респондентами
у 2021 році у цифрах

Загальна кількість 

опрацьованих 

статистичних та 

фінансових звітів, 

поданих 

респондентами в 

паперовому та 

електронному вигляді, 

становила 118657

звітів

Частка 

статистичних 

звітів, поданих в 

електронному 

вигляді, у 

загальній кількості 

отриманих звітів 

становила 86,2%

Проведено 

тестування 7 

проєктів 

вдосконаленої 

звітно-статистичної 

документації через 

сервіс 

електронного 

звітування «Кабінет 

респондента»

Частка респондентів, 

які звітували в 

електронному 

вигляді, у загальній 

кількості 

респондентів 

становила 78,3%



З переліком форм, які необхідно подавати до 

органів державної статистики, можна ознайомитись, 

скориставшись сервісом "Пошук за кодом ЄДРПОУ" 

на сайті Головного управління статистики у 

Херсонській області за електронною адресою 

www.ks.ukrstat.gov.ua або на сайті Державної 

служби статистики за електронною адресою 

http://www.ukrstat.gov.ua

Пошук за кодом 

ЄДРПОУ

Також Держстат розробив для смартфонів, 

планшетів та ПК чат-бот «Пошук за ЄДРПОУ», який 

працює в безкоштовному месенджері «Telegram», 

що дозволяє отримати інформацію щодо форм 

статистичної звітності, за якими респондент 

залучений до звітування (@derzhstat_bot або 

«Пошук за ЄДРПОУ»)

http://www.ks.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


Граничні терміни подання форм державних 

статистичних спостережень та фінансової звітності 

можна знайти в Календарі подання форм державних 

статистичних спостережень та фінансової звітності 

на 2022 рік на сайті Головного управління 

статистики у Херсонській області у розділі «Для 

респондентів»

Календар подання 

форм ДСС та 

фінансової звітності Повний перелік форм державних статистичних 

спостережень представлено у Загальному табелі 

(переліку) форм державних статистичних 

спостережень на 2022 рік на сайті Державної служби 

статистики України у розділі «Для респондентів»

Бланки форм державних статистичних 

спостережень та роз’яснення щодо їх заповнення 

представлено в Альбомі форм державних 

статистичних спостережень на 2022 рік на сайті 

Державної служби статистики України у розділі 

«Для респондентів»



Органи державної статистики розширюють канали 

комунікації з респондентами. Для вашої зручності 

ГУС у Херсонській області створило Вайбер-

спільноту «Херсонстат респондентам»

Вайбер-спільнота

«Херсонстат 

респондентам»

Приєднуйтесь за посиланням:

http://surl.li/bfqfi

Ми забезпечимо оперативну комунікацію з 

учасниками спільноти.

Ви зможете ставити запитання та отримувати 

відповіді на них, а також консультації та 

роз’яснення фахівців Головного управління 

статистики

http://surl.li/bfqfi


Дякуємо за увагу!

Відділ збирання даних статистичних спостережень та взаємодії з респондентами

Тел.: (0552) 26-26-38; (0552) 49-42-29; (095) 879-89-85; (096) 457-92-95; (095) 001-33-49; (095) 001-33-57 


