
УВАГА! 
 

Відповідно до плану дій Уряду щодо удосконалення державного управління та 

у зв’язку з оптимізацією органів державної статистики і переходом на дворівневу 

систему статистичного виробництва, з 01.01.2020 року респондентам в районах та 

містах обласного значення форми державної статистичної та фінансової звітності 

необхідно подавати до Головного управління статистики у Тернопільській області у 

наступних форматах (на власний вибір): 
 

- в електронному вигляді з використанням: 

а) безкоштовного програмного забезпечення «Кабінет респондента»; 

б) комерційного програмного забезпечення: M.E.Dok, Сота, 1С-Звіт, Звіт Оператор, 

Арт-Звіт Pro, іFin, Соната, Приват24 для бізнесу, REPORT, FREDO Звіт (детальніше – 

у рубриці «Електронна звітність»; 
 

- на паперових носіях (нарочним або поштою) – на адресу Головного управління 

статистики: 46001, м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10, каб. № 8, 9 (звертаємо Вашу 

увагу, що датою подання звітності є дата отримання оригіналу звіту органами 

державної статистики).  

 

Перелік форм, за якими необхідно звітувати до органів державної статистики, можна 

отримати на офіційному веб сайті Головного управління статистики у Тернопільській 

області у розділі «Сервіс пошуку за кодом ЄДРПОУ».  

 

Перелік не містить одноразових обстежень, а також анкетних опитувань, які 

проводяться на вибірковій основі. У випадку залучення до таких обстежень Вам буде 

повідомлено додатково. 

 

Бланки форм статистичної звітності та інструкцій/роз’яснень по їх заповненню 

представлені у розділі  «До уваги респондентів» / «Альбом форм державних 

статистичних спостережень».  

 

Терміни подання форм статистичної та фінансової звітності зазначено в розділі «До 

уваги респондентів» / «Календар подання форм статистичних спостережень та 

фінансової звітності». 

 

Контактні телефони з питань подання звітності: (0352) 22 06 32, (0352) 25 46 04. 

 

Звертаємо увагу, що для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Тернопільській області необхідно 

надіслати відповідний запит та документ про оплату у зручний для Вас спосіб 

(поштою, електронною поштою (gus@te.ukrstat.gov.ua)) або отримати інформацію 

безпосередньо у Головному управлінні статистики у Тернопільській області (46001, 

м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10, каб. № 1). 

Довідкову інформацію з цього питання можна отримати за телефоном (0352) 25 46 04. 

Дякуємо за розуміння та подальшу співпрацю! 
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