
                                                                                

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Найменування:

 керівний орган громадської організації зі статусом

 юридичної особи, легалізованої відповідно до

 Закону України "Про громадські об'єднання"

 - органу державної статистики за

 місцезнаходженням

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, 

Місцезнаходження (юридична адреса):  

  Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЗА 20__ РІК

Респондент:                                                                                    

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Термін

подання:

не пізніше

10 березня

№ 1-громадська організація

(річна)

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України

30.10.2013 р. № 331

Подають:

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, 

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):



.

, .

.

                      виставок
                      з'їздів, конференцій, зборів

Статус громадської організації (потрібне відмітити позначкою √):

І. Загальні відомості про громадську організацію

відокремлені 

підрозділи

210

відокремлені 

підрозділи
3

 Кількість виконаних державних замовлень

21

 кредити, отримані від банків та інших фінансових установ

А. Характеристика громадської організації

, дата реєстрації (02)

361

Реєстраційне свідоцтво (01) № 

 надходження з інших джерел - усього
 з них:

343

350

360

  - інший (04) - всеукраїнський (03) 

Кількість відокремлених підрозділів (05) 

 надходження від нерезидентів
 надходження від господарської діяльності товариств, підпри-

 ємств (юридичних осіб), створених громадською організацією

 для виконання її мети (цілей) та напрямів діяльності

керівний 

орган

У тому числі
№

рядка
Назва показника

342

341

 Кількість товариств, підприємств (юридичних осіб), створених

 громадською організацією для виконання її мети (цілей) та

 напрямів діяльності
      з них засобів масової інформації

 надходження від підприємств та організацій України
 надходження від громадян України

200

                      заходів із залучення коштів
                      лекцій (зустрічей)

Усього

А
 Кількість членів на обліку на кінець звітного року, осіб
 Кількість членів керівного органу на кінець звітного року, осіб

 у тому числі:

Назва показника
№

рядка
Усього

 Проведено:  мітингів, демонстрацій, мирних зібрань

Б
100
110

120

121

1 3

Х

ІІ. Громадська активність

2

У тому числі
керівний 

орган

відокремлені 

підрозділи
А Б 1 2 3

                      семінарів
                      інше
 Кількість реалізованих соціальних проектів
 Кількість виданих публікацій (у тому числі в електронному

 форматі)

201
202
203
204
205
206

220

230

 надходження з місцевого бюджету
 членські внески
 надходження від благодійної діяльності - усього

 (ряд. 341 + 342 + 343)

320
330

340

ІІІ. Джерела надходження коштів (тис. грн., з одним десятковим знаком після коми)

Усього

У тому числі
керівний 

орган
БА

№

ряд-

ка

Назва показника

 Усього (ряд. 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360)
 у тому числі:

300

310
 надходження з Державного бюджету України



електронна пошта:

(П. І. Б.)Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації

факс:

(П. І. Б.)

2

525

526

527

520
521
522
523

524

514
515
516
517
518
519

510
511
512
513

1

505
506
507
508
509

 Житомирська
 Закарпатська
 Запорізька
 Івано-Франківська

 Черкаська
 Чернівецька

 Чернігівська

 м. Київ

 м. Севастополь

 Усього (∑ ряд. 500 - 526)

 Рівненська
 Сумська
 Тернопільська
 Харківська
 Херсонська
 Хмельницька

 Кіровоградська
 Луганська
 Львівська
 Миколаївська
 Одеська
 Полтавська

 Київська

Б
500
501
502
503

 Автономна Республіка Крим
 Вінницька
 Волинська
 Дніпропетровська
 Донецька 504

V. Мережа відокремлених підрозділів за регіонами 

Кількість членів на обліку, осіб
Кількість відокремлених

підрозділів
№ рядка

А

460
470
480

481

410

 оплата послуг
 заходи
 інше використання коштів

з них:
проценти, сплачені за отримані кредити

400

420
430
440
450

 у тому числі:
 податки та обов'язкові платежі
 оплата праці
 соціальна допомога
 благодійна діяльність
 оплата товарів

А Б 1 2 3
 Усього (ряд. 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480)

Назва показника

№

ряд-

ка

Усього

У тому числі
керівний 

орган

відокремлені 

підрозділи

IV. Використання коштів (тис. грн., з одним десятковим знаком після коми)

телефон:


