
Код ЄДРПОУ         
 

Державне статистичне спостереження 

 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України "Про державну статистику" 
 

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

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 

 станом на 1 січня 2014 року 

Подають: Терміни подання  №1-село  
сільські, селищні, міські ради, на території яких 

 розташовані сільські населені пункти 

 -  органу державної статистики за місцезнаходженням 

 

 

 до 21 травня 2014 року 

(одноразова) 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

 12.12.2013 № 389 
 

Респондент: 

Найменування: 
Місцезнаходження (юридична адреса): 

(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): 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу) 
 

№ рядка Назва населеного пункту Код території за КОАТУУ1   

А Б 1   

1.     

     

№ рядка Назви показників   № 

рядка 

Назви показників  

 А Б 1   А Б 1 

5.      Площа населеного пункту, га
2
    7.4. 1-2 дні на тиждень  

 Наявність у межах поселення x  8. Відстань від населеного пункту до, км  x 

5.1.           вільної території під нове житлове будівництво, га
2
   8.1. райцентру  

5.2.           громадських вигонів та пасовищ , га
2
   8.2. сільради  

6.      Площа господарської території, га
2
   8.3. дороги з твердим покриттям  

6.1.   земельний запас, га
2
   8.4. найближчої зупинки громадського транспорту  

6.2.           земельний державний резерв, га
2
   9.       Кількість вулиць у населеному пункті  

6.3.   земля садових кооперативів, га
2
   9.1. з них     з твердим покриттям  

6.4.           національні парки, заповідники, га
2
   9.2.               освітлених  

 

7.      
Кількість рейсів громадського транспорту 

в населеному пункті  

x   

10. 

Протяжність вулиць (з точністю до 0,1 км), км 

з них 
 

7.1 щоденно   10.1.      з твердим покриттям  

7.2. 6-5 днів на тиждень   10.2.      освітлених  

7.3. 4-3 дні на тиждень   
1
Заповнюють  органи державної статистики; 2в цілих числах. 



 2 

 
 

 

 

І. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    (осіб) 

№ 

рядка 

Назви показників 

Усього, членів 

домогосподарств із 

реєстрацією місця 

проживання  на території 

населеного пункту, на 

01.01.2014 

У тому числі 

чоловіки жінки 

А Б 4 5 6 

11. Усього, 

у тому числі у віці, років: 

   

11.1. 0-2    

11.2. 3-5    

11.3. 6    

11.4. 7-9    

11.5. 10-14    

11.6. 15-17    

11.7. 18-19    

11.8. 20-34    

11.9. 35-54    

11.10. 55-59    

11.11. 60 і старші    

 

 
Протягом 2011-2013 років  На 01.01.2014 

№ 

рядка 

Назви показників  Осіб  № 

рядка 

Назви показників  Осіб 

А Б 1        А Б 1 

12. Народилось      

17.        

Із числа населення у віці 16-59 років  не 

працюють і не навчаються 

 

13. Померло    

14. Зареєстрували місце проживання     17.1. з них через інвалідність І і ІІ груп  

  

14.1. 

              

     у  віці 0-17 років  

  18. Кількість пенсіонерів, що працюють 

з них 

 

14.2.      у  віці 16-59 років   18.1      за віком  

14.3.           з них у віці 18-34 роки         18.2.      за  інвалідністю  

15. Знято з реєстрації місця проживання       

15.1.      у  віці 0-17 років       

15.2.      у  віці 16-59 років      
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15.3.           з них у віці 18-34 роки            

 

 

      

  Зайняте населення 
 

№ 

рядка 
 

Назви показників Осіб 

А Б 1 

19. Кількість зайнятого населення, всього (сума рядків 19.1. та 20.)  

 

19.1. 

Із рядка 19 населення, яке має реєстрацію місця проживання на території населеного пункту 

та працює в межах населеного пункту, (сума рядків 19.2.-19.16.) 

 

 

19.2. 

Із рядка 19.1. 

 сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних з ними  послуг 

 

19.3.  лісове господарство та лісозаготівлі  

19.4.  рибне господарство  

19.5. добувна промисловість і розроблення кар’єрів  

19.6.  переробна промисловість  

19.7.  постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого  повітря  

19.8. будівництво  

19.9. оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  

19.10. тимчасове розміщування й організація харчування  

19.11. транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність  

19.12. освіта  

19.13. охорона здоров’я та надання соціальної допомоги   

19.14. мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  

19.15. водопостачання; каналізація, поводження з відходами  

19.16. інше   

20. Із загальної кількості (рядок 19) працюють за межами свого населеного пункту  

20.1.                    в міських поселеннях (в містах та селищах міського типу)  

20.2.                    за межами області  

20.3.                    за кордоном  

21. Крім того, зайняті тільки в особистому селянському (підсобному) господарстві  

21.1.          з них, у віці 16-59 років  

 

Працівники соціальної сфери 

№  рядка Назви показників  

А Б 1 

22. Загальна кількість працівників соціальної сфери, осіб  

22.1. з них отримали земельні паї, осіб  

22.2. Загальна площа отриманих ними паїв, га (з точністю до 0,01 га)  
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ІІ. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють діяльність на території сільського населеного пункту 

№ 

рядка 
Підприємства 

Одиниць 

А Б 1 

23.   Сільського господарства, мисливства та надання пов’язаних з ними послуг   

24.   Лісового господарства та лісозаготівлі  

25.   Рибного господарства  

26.   Добувної промисловості і розроблення кар’єрів  

27.   Переробної промисловості  

28.   Будівництва  

29.   Транспорту  

 

 

Наявність окремих промислових та сільськогосподарських об’єктів 

 

№ 

рядка 

Назви показників Одиниць 

    А Б 1 

30.1. Млин  

30.2. Пекарня  

30.3. Пилорама  

30.4. Станція технічного обслуговування  

30.5. Пункт прийому молока  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Наявність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

 

№ 

рядка 

Назви показників Одиниць 

А Б 1 

 

31. 

Кількість сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів 

 

 у тому числі  

31.1  переробні  

31.2.  заготівельно-збутові  

31.3. постачальницькі  

31.4. багатофункціональні  

31.5. інші  
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Характеристика домогосподарств    

 

 

№ 

рядка 

 На 01.01.2011 На 01.01.2014 

Усього 

 

з них домогосподарства 

Усього 

з них домогосподарства 

з реєстрацією місця 

проживання на 

території населеного 

пункту  

з реєстрацією місця 

перебування на території 

населеного пункту, без 

реєстрації місця проживання в 

ній 

з реєстрацією місця 

проживання на 

території населеного 

пункту 

з реєстрацією місця 

перебування на території 

населеного пункту, без 

реєстрації місця проживання в 

ній 

А Б 1 2 3 4 5 6 

34. Кількість домогосподарств, одиниць       

 34.1 Кількість членів домогосподарств, осіб       

 

35. 
Кількість членів домогосподарств, які 

отримали земельні паї, осіб 

      

 

36. 
Загальна площа земельних ділянок 

наданих домогосподарствам, га 

 (з точністю до 0,01)  

      

 

 

37. 

 у тому числі 

  для будівництва, обслуговування жит-   

лового будинку,  господарських будівель  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

38. 

   для ведення особистого селянського    

господарства  

      

 

39. 

   для товарного сільськогосподарського 

виробництва, усього  

      

41.         з них взятих в оренду          

 

 

46. 

Наявність худоби у приватній власності 

домогосподарств, голів 

   велика рогата худоба 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

47.       з неї  корови       

48.    коні    `   

49.    свині        

50.    вівці       

51.    кози       

 

 

52. 

Наявність сільськогосподарської техніки у 

домогосподарствах, одиниць 

  трактори 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

53. 

      у тому числі міні-трактори (садово-

городні) та мотоблоки 

      

54.   вантажні автомобілі       

55.   комбайни       

56.       у тому числі зернозбиральні       
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ІІІ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 
Характеристика житлового фонду 

№ 

рядка 
 

Кількість 

будинків 

Їх загальна 

площа, 

тис.кв.м 

Кількість 

квартир 

Із  загальної  кількості  квартир  мають 

опалення  
водо- 

провід  

каналі- 

зацію  

природний  

газ 
скраплений газ  

гаряче водо- 

постачання 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57.  Усього              

 у тому числі  

за правом власності 

         

58.       державної 

59.       комунальної          

60.       приватної          

61. Кількість гуртожитків, дитячих будинків, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей), 

інтернатів при школах, шкіл-інтернатів  (із рядка 57) __________ 

 

61.1. 

 

у них місць ____________ 

Із загальної кількості житлових будинків: 

 
 

 

 

 

 

 

 
65. Надання послуг у сільському населеному пункті (обвести відповідні одну або декілька цифр, 

коли обслуговування здійснюють: місцева рада - 1, сільськогосподарське або інші підприємства – 2,  

спеціально створені організації - 3, приватні особи (підприємці) - 4, ніхто не займається - 5) 

 

65.1. Забезпечення вугіллям 1 2 3 4 5 

65.2.  дровами 1 2 3 4 5 

65.3. 

65.4. 

 торфом і торфобрикетами 

 скрапленим газом 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

65.5. Оранка городів, інші сільгоспроботи 1 2 3 4 5 

65.6. Ремонт приміщення 1 2 3 4 5 

65.7.      Ритуальні послуги 1 2 3 4 5 

65.8.      Пошиття і ремонт одягу 1 2 3 4 5 

65.9.      Ремонт взуття 1 2 3 4 5 

65.10.    Ремонт побутової техніки 1 2 3 4 5 

65.11.    Ремонт радіотелеапаратури 1 2 3 4 5 

66. Жителі користуються водою (потрібне обвести): 

66.1. із місцевих джерел 66.2.     привозною 66.3.    із водопровідної мережі 

 

Збудовано у роки 

№ 

рядка 

до 1943 

включно 

1944- 

1970 

1971- 

1980 

1981- 

1990 

1991- 

1995 

1996- 

2000 

2001- 

2005 

2006- 

2010 

2011- 

2013 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57.1.          

№ 

рядка 

Назви показників Одиниць 

А Б 1 

62. Використовуються x 

62.1. сезонно  

62.2. пустують  

63. Мають матеріали стін x 

63.1. цегла  

63.2. дерево  

63.3. саман  

63.4. змішані та інші  

64. Мають матеріали покрівлі x 

64.1. залізо  

64.2. шифер  

64.3. черепиця  

64.4. солома і очерет  

64.5. толь  

64.6. інші  
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ІV. НАЯВНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

№ 

рядка 
Назви показників 

Усього, 

одиниць 

У тому числі ті, 

що діють за 

 призна- 

ченням 

Перебувають у приміщенні Технічний стан об'єкта При відсутності об'єкта вказати 

пристосо- 

ваному 
спеціально 

збудованому 

потребує 

капіталь-

ного 

ремонту 

знаходиться 

в аварійному 

стані 

відстань до найближчого 

об'єкта, який 

обслуговує цей 

населений пункт, км  

чи здійснюється 

виїзне  

обслуговування 

(потрібне 

обвести) 

А Б 1 2 4 5 6 7 8 9 

67. Дитячі дошкільні навчальні заклади        Так, ні 

68. Школи, всього        Так, ні 

68.1.        І ступеня        х х 

68.2.        І-ІІ ступеня        х х 

68.3.        І-ІІІ ступеня        х х 

 

 

69. 

Загальноосвітні навчальні заклади 

нового типу (гімназії, ліцеї, колегіуми 

тощо) 

      х х 

 

70. 

Професійно-технічний навчальний 

заклад 

      х х 

71. Клуб, будинок культури        Так, ні 

72. Бібліотека        Так, ні 

73. Кіноустановка        Так, ні 

74. Лікарняні заклади, всього        Так, ні 

74.1.        лікарня       х Так, ні 

74.2.        амбулаторія       х Так, ні 

74.3.        фельдшерсько-акушерський пункт       х Так, ні 

74.4.        станція швидкої допомоги       х х 

75. Торговельні заклади, всього        Так, ні 

76. Підприємства служби побуту, всього        х 

76.1.       будинок побуту        Так, ні 

76.2.       приймальний пункт        Так, ні 

76.3.       лазня        х 

76.4.       інші підприємства служби побуту       х х 

77. Відділення зв'язку        Так, ні 

78. Їдальня, кафе тощо        х 

79. Спортивні споруди        х 

80. Культова споруда        х 

81. Санаторії       х х 

82. Будинки відпочинку       х х 
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83. Якщо необхідно у сільському населеному пункті  відкрити додаткові об’єкти соціальної інфраструктури, обведіть цифру 1; якщо у селі є вільні 

приміщення, придатні для відкриття об’єктів соціальної сфери, обведіть цифру 2: 

83.1. дитячий дошкільний навчальний заклад 1 2  

83.2. школа 1 2  

83.3. лікарняний заклад 1 2  

83.4. торговельний заклад 1 2  

83.5. їдальня, кафе 1 2  

83.6. відділення зв’язку 1 2  

 

Об’єкти, що мають вплив на навколишнє природне середовище 

№ 

рядка 

Назви показників Одиниць 

А Б 1 

 

84.1. 

Кількість поверхневих водоймищ (річок, озер тощо), в які суб’єкти господарської діяльності скидають забруднені 

стічні води  

      

84.2. Кількість несанкціонованих та неконтрольованих звалищ промислових, побутових та інших відходів   

84.3. Кількість станцій (пунктів) заправки автомобілів і тракторів    

84.4. Кількість складів мінеральних добрив і отрутохімікатів  

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________

 Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                          (ПІБ) 

                відповідальної за достовірність наданої інформації 

 _____________________________________________________________________    _______________________________________________________________________ 
                (ПІБ)                  

телефон: ______________________________ факс: _________________________________ електронна пошта: ________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

    
 


