
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННЕ 

ЗВІТУВАННЯ 

В ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОЇ 

СТАТИСТИКИ 

 

2019 Отримати додаткову інформацію щодо послуг електронного звітування Ви можете на 
офіційному веб-сайті Головного управління статистики у Тернопільській області:  

www.te.ukrstat.gov.ua (розділ Електронна звітність – Інформація для респондентів,  
також у розділі Кабінет респондента)  

 

Телефони для довідок: 068 663 6478, 096 330 0349 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
Головне управління статистики у 

Тернопільській області 
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Послідовність дій для 
підключення до системи 

електронної звітності державної 
статистики України 

 

1. Зареєструватись на сервісі ДССУ 
www.statzvit.ukrstat.gov.ua  або 
використати будь-яке інше ПЗ для подачі 
статзвітності 
 

2. Зареєструвати ЕЦП посадових осіб 
респондента (Заявка про визнання ЕЦП) 
 

3. Заповнити електронний звіт 
 

4. Підписати електронний звіт ЕЦП 
посадових осіб респондента 
  

5. Надіслати електронний звіт на адресу 
приймального шлюзу системи 
електронної звітності Держстату 
 

6. Отримати повідомлення про 
надходження електронного звіту 
(Квитанція № 1) 
7. Отримати повідомлення про 
перевірку електронного звіту 
(Квитанція № 2) 

 

* У зв’язку з перенавантаженням поштового серверу і 

приймального шлюзу системи електронної звітності, яке 
зазвичай відбувається в останній день подання статистичної 
та фінансової звітності, можливі технічні проблеми з 
вчасною доставкою електронної звітності та квитанцій.  
     З метою уникнення вищезазначених проблем рекомендуємо 
відправляти електронну звітність завчасно, а не в останній 
день її подання. 

 
 

Кількісні показники 
функціонування системи 

електронної звітності  
 в 2018 році 

 
 2018 

І кв ІІ кв ІІІ кв ІV кв 

Загальна кількість 
статзвітів, які 
мали подати 
респонденти, од 35760 16585 16964 17895 

Кількість 
статзвітів, 
поданих в 
електронному 
вигляді, од 16723 9644 10858 11741 

Відсоток подання 
статистичних 
звітів в 
електронному 
вигляді, % 46,8 58,1 64,0 65,6 

 

Протягом 2018р. системою поданння 
статистичної електронної звітності   

у Тернопільській області скористалось 
3859 респондентів. 

 

Запрошуємо скористатись 
безкоштовним сервісом  

 "Кабінет респондента" 
Раді співпрацювати з Вами! 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні переваги подання 
звітності в електронному 

вигляді 
 

 значна економія часу та 
спрощення процедури подання 
звітності; 

 

 звітність з електронним 
цифровим підписом не вимагає 
надання паперової копії; 

 

 зменшення кількості помилок 
за рахунок первинного контролю 
при заповненні звітності; 

 

 можливість отримання 
роздрукованої версії заповненого 
звіту; 

 

 оперативне та своєчасне 
оновлення форм статистичної та 
фінансової звітності. 

 

 

 

 

 

Для здійснення звітування в 
електронному вигляді до органів 

державної статистики 
респонденту необхідно: 

 

а) безкоштовний сервіс ДССУ 
www.statzvit.ukrstat.gov.ua чи інше 
програмне забезпечення для 
формування звітності в електронному 
вигляді у визначеному форматі з 
вбудованим надійним засобом 
електронного цифрового підпису 
(ЕЦП); 

 
б) доступ до мережі Інтернет та 

можливість відправлення/ приймання 
електронних повідомлень за 
допомогою електронної пошти; 

 
в) чинні посилені сертифікати відкритих 

ключів, сформованих акредитованим 
центром сертифікації ключів для 
уповноважених посадових осіб 
респондента, підписи яких є 
обов’язковими для звітності на папері. 

 

 

  

 
 

 

 
 

Шановний респонденте! 
 

Держстат запровадив новий сервіс для 

електронного звітування – 

БЕЗКОШТОВНЕ  

програмне забезпечення 

"Кабінет респондента" 

У "Кабінеті респондента" Ви зможете в 
онлайн-режимі звітувати за 

формами державних статистичних 
спостережень. 

 
 

 
Звітування до органів державної 
статистики в електронному вигляді 
здійснюється відповідно до Порядку 
подання електронної звітності до органів 
державної статистики, затвердженого 
наказом Держкомстату від 
12.01.2011 № 3 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 29.03.2011 
за № 408/19146. 
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statzvit.ukrstat.gov.ua
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_resp.htm#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_resp.htm#%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8

