ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!
У зв’язку з реформою органів державної статистики, пов’язаною з
переходом на дворівневу систему, з 01 січня 2020 року діяльність
відокремлених
підрозділів
Головного
управління
статистики
у
Дніпропетровській області у районах та містах припиняється. Всі форми
державних статистичних спостережень та фінансової звітності Вам
пропонується подавати:
– в електронному вигляді з використанням:
 безкоштовного
програмного
забезпечення «КАБІНЕТ
РЕСПОНДЕНТА», доступ до якого відкрито за посиланням:
https://statzvit.ukrstat.gov.ua;
 комерційного програмного забезпечення M.E.Doc, FREDO Звіт,
ЗвітОператор, Арт-Звіт Pro, іFin, Соната, Приват24 для бізнесу,
REPORT (детальна інформація у розділі «Електронна звітність»).
– на паперових носіях (особисто або поштою) на адресу Головного
управління статистики у Дніпропетровській області: 49000, м. Дніпро,
вул. Столярова, 3 (звертаємо Вашу увагу, що датою подання звітності є дата
отримання оригіналу звіту органами державної статистики)
Місцезнаходження
респондента

Кімната

Контактні телефони

м. Кривий Ріг

кім. 102

(056) 778-68-51
(056) 778-67-51

м. Павлоград
м. Тернівка
Павлоградський район
Юр'ївський район

кім. 104

(056) 778-68-59
(056) 778-56-73

м. Нікополь
м. Покров
Нікопольський район
Широківський район

кім. 105А

(056) 778-68-09

м. Вільногірськ
Васильківський район
Верхньодніпровський район
Магдалинівський район
Петриківський район
Софіївський район

кім. 107

(056) 778-68-85

м. Кам'янське
м. Новомосковськ
Криничанський район
Новомосковський район

кім. 111

(056) 778-67-84
(056) 778-49-44

м. Першотравенськ
м. Жовті Води
м. Марганець
Межівський район
Петропавлівський район
П'ятихатський район
Солонянський район
Томаківський район

кім. 112

(056) 778-64-16
(056) 718-64-12

Апостолівський район
Дніпровський район
Криворізький район

кім. 315

(056) 778-67-88

м. Синельникове
Покровський район
Синельниківський район
Царичанський район

кім. 114

(056) 778-63-79
(056) 778-27-00

З переліком форм державних статистичних спостережень, за якими
необхідно звітувати Вашому підприємству (установі, організації), можна
ознайомитись за допомогою спеціального сервісу для респондентів "Пошук
за кодом ЄДРПОУ". За допомогою даного сервісу також можна отримати
бланки форм ДСС та роз’яснення щодо їх складання.
Зауважуємо, що інформація стосовно переліку форм, за якими необхідно
звітувати, може оновлюватись протягом року, після внесення змін до
сукупностей одиниць державних статистичних спостережень. Перелік не
містить одноразових обстежень, а також анкетних опитувань, які проводяться
на вибірковій основі. У випадку залучення до таких обстежень Вам буде
повідомлено додатково.

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

