
 
1. Організація подання державної статистичної звітності 

із статистики тваринництва 
 
 

 

 

 

ф.№24 (річна)  
"Звіт про виробництво продукції 
тваринництва, кількість сільсько-

господарських тварин і забез-
печеність їх кормами за 2020 рік"  

 

 

на бланку, 
затвердженому 

наказом Держстату    
від 10 травня 2019р. 

№148 
 

 

   
ф.№24-сг (місячна) 

"Звіт про виробництво продукції 
тваринництва та кількість 

сільськогосподарських  тварин                
за січень–___ 202_ року" 

на бланку, 
затвердженому 

наказом Держстату  
від 6 липня 2018р. 

№135 

 

 

 

 

Інтернет-нарада на тему:  
 «Про організацію  подання державних статистичних спостережень  

за ф.№24 (річна) та ф.№24-сг (місячна) у 2021  році  
та подання електронної звітності до органів державної статистики» 

подається 

З інструментарієм  можна ознайомитися  на вебсайті Головного управління статистики  у розділі 
«Для респондентів» – «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік» – 

«Економічна статистика» – «Економічна діяльність» –  «Сільське, лісове та рибне господарство» 
та за потреби роздрукувати 

 

 

 

Роз’ясненням 
від 6 липня 2018р. 

№17.4-12/10. 
 

при  
заповненні 
керуватися 

 

Звітність подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються 
виробництвом тваринницької продукції, за місцем утримання сільськогосподарських тварин 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методологічні особливості складання державної статистичної звітності  
 із статистики тваринництва  

         
 
 
 
 

У розділі 1 підрозділи 1.1. та 1.2  ф.№24 (річна) та ф.№24-сг (місячна): 
у показниках щодо приросту живої маси молодняку враховується приріст живої маси наявного 
молодняку, приріст реалізованого молодняку та молодняку, переведеного у доросле стадо та 
поставленого на відгодівлю; 
 

Термін подання 
звітності 

ф.№24 (річна) 

не пізніше 
20 січня  2021 року 

При заповненні звітності необхідно звернути увагу: 
  

ф.№24-сг (місячна) 
не пізніше  2 числа 

місяця, наступного за 
звітним періодом  

Способи подання  
звітності 

 на  паперових  носіях 

системою електронної 
звітності  



настриг вовни відображається у натуральній  (фізичній) масі після стрижки тварин, враховуючи 
обсяги вовни, яка була використана для внутрішньогосподарських потреб; 
 

в обсягах виробництва воску, враховується віск кожної відбудованої рамки та вихід воску 
малого збору; 
 

в обсягах виробництва меду (ф.№24 (річна)), враховується мед, який залишено у вуликах як 
зимовий кормовий запас для підгодівлі бджіл (із розрахунку середніх норм годівлі на 
бджолосім’ю та терміну зимового періоду);  
 

у рядках 1221–1226 наводяться дані щодо загальних валових надоїв молока, отриманих  від 
маток сільськогосподарських тварин, за видами. Для перерахунку літрів у кілограми 
застосовано коефіцієнт 1,03, на який помножено обсяг надоєного молока; 
 

У розділі 2 підрозділ 2.1. ф.№24 (річна):  
по графі 1 відображається інформація щодо кількості маток, від яких одержано хоча б одну 
голову живого приплоду. Якщо матка розплодилась два рази у звітному році, вона 
враховується двічі, тобто в цій графі враховується кількість отелень, опоросів, окотів (випадки 
аборту або мертвонародженого приплоду за цією графою не враховуються); 

 

по графі 2 наводяться дані щодо загальної кількості телят (рядок 2110 – від корів і телиць,                    
р.2120 – у т.ч. тільки від корів), поросят (від основних свиноматок та тих, що перевіряються), 
ягнят, козенят, лошат, курчат, каченят, гусят та індичат, які народились живими, враховуючи 
приплід, який пізніше був проданий, забитий або здох навіть у день народження, але без 
урахування мертвонародженого приплоду; 
 

графи 5 та 7 (ф.№24 (річна)) та графи 1 і 2 (ф.№24-сг (місячна)) містять дані щодо загальної 
кількості та живої маси сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій для 
виробництва м’яса; 



     
У розділі 3 ф.№24 (річна): 
із загального поголів’я відповідного виду тварин на кінець звітного року відображається 
кількість сільськогосподарських тварин за окремими видами та статевовіковими групами. 
Сумарна кількість відповідного виду тварин не повинна перевищувати загальну їх кількість, 
відображену у графі 9 підрозділу 2.1;  
 

У розділі 6 підрозділи 6.1.  та 6.2. ф.№24 (річна): 
відображають дані про наявність кормів та обсяги витрат кормів на годівлю сільськогоспо-
дарських тварин за основними видами кормів у фізичній масі без перерахунку на кормові 
одиниці; 
 

при складанні звітності необхідно аналізувати показники продуктивності худоби та птиці, 
зокрема: кількість отриманого приплоду від однієї матки, середні ваги реалізованої на забій та 
наявної на кінець року худоби, птиці, кролів, витрати кормів на годівлю худоби, птиці, іншим 
видам тварин тощо.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

У разі відхилень даних ф.№24 (річна) за 2020р. від аналогічних даних ф.№24-сг (місячна)                 
за січень–грудень 2020р., а також суттєвого збільшення (зменшення) середньої ваги 
сільськогосподарських тварин, кількості отриманого приплоду від 1 матки порівняно з 
попереднім роком  тощо  необхідно  обов’язково  подати відповідні  пояснення на адресу 
Головного управління статистики у паперовому або електронному вигляді (Ifgus@ifstat.gov.ua) 

 



 
   3. Особливості та переваги подання звітності системою       

електронного звітування 
 

 

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.  

У разі подання респондентом звітності в електронному вигляді він має право не подавати 
відповідні форми статистичної та/або фінансової звітності на папері. 

 
 
 
 

 
 значна економія часу та спрощення процедури подання 

звітності; 
 звітність з електронним цифровим підписом не вимагає 

надання паперової копії; 
 зменшення кількості помилок респондентів за рахунок 

первинного контролю при заповненні звітності; 
 можливість отримання роздрукованої версії заповненого 

статистичного звіту; 
 оперативне та своєчасне оновлення форм звітності. 

 
 

 

Переваги подання звітності в електронному вигляді: 

http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/doc/N_3.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/doc/N_3.zip


Для здійснення звітування в електронному вигляді до органів державної статистики респонденту                        

необхідно мати: 
а) програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді у визначеному 

Держстатом форматі з вбудованим надійним засобом кваліфікованого електронного підпису; 
б) доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень 

за допомогою електронної пошти; 
в) чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованими надавачами 

електронних довірчих послуг для уповноважених посадових осіб респондента, підписи яких є 
обов’язковими для звітності на папері. 

Переваги подання звітності в електронному вигляді: 

 
 
 
 
 

1. Заповнити електронний звіт 
Респондент заповнює електронний звіт згідно з відповідною інструкцією або роз’ясненням щодо 

заповнення форми статистичної або фінансової звітності. 
При цьому дані, які вводить респондент, повинні бути достовірними та відповідати вхідним 

контролям, які зазначаються на бланку форми статистичної або фінансової звітності та безпосередньо в 
інструкції або роз’ясненнях до її заповнення. 

 

2. Підписати електронний звіт кваліфікованим електронним підписом  посадових осіб 
респондента 
На всі електронні звіти, які надсилаються респондентом до органів державної статистики, повинні 

бути накладені кваліфіковані електронні підписи посадових осіб респондента, підписи яких є 
обов’язковими для звітності на папері, а також печатки підприємства (установи) (у разі її наявності). 

 

Послідовність дій респондента для підключення                                                                                                     

до системи електронної звітності органів державної статистики 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/per_pz.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_resp/vidom_3.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_resp/vidom_3.htm


 

3. Надіслати електронний звіт на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності 
Держстату  
Електронна статистична звітність надсилається на електронну адресу приймального шлюзу системи 

електронної звітності органів державної статистики –  elzvit@ukrstat.gov.ua. Електронна адреса для 
надсилання фінансової звітності: zvit@sta.gov.ua. 

 

4. Отримати повідомлення про надходження електронного звіту (Квитанція № 1) 
Після отримання електронної звітності респондента ЦОЕЗ повідомляє йому про факт, дату та час 

надходження електронної звітності у Квитанції № 1. 
 

5. Отримати повідомлення про перевірку електронного звіту (Квитанція № 2). 
Під час подальшої перевірки ЦОЕЗ проводить аналіз електронної звітності на відповідність вимогам, 

які до неї висуваються, а саме: 
а) перевіряє цілісність і легітимність кваліфікованого електронного підпису посадових осіб 

респондента, які накладено на електронний звіт; 
б) перевіряє електронний звіт на відповідність уніфікованому формату; 
в) перевіряє заповнення обов’язкових реквізитів електронного звіту; 
г) здійснює вхідний контроль даних електронного звіту. 
 
Про результати вищезазначеної перевірки та про приймання електронного звіту до оброблення 

ЦОЕЗ повідомляє респондента Квитанцією №2. Отримання позитивної Квитанції №2 означає, що 
електронна звітність респондента була ним вчасно подана та прийнята органами державної 
статистики до оброблення. 

 
 
 

mailto:zvit@sta.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_resp/vidom_5.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/elektr_zvit/inf_resp/vidom_6.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Детальніше ознайомитися з інформацією щодо подання звітності в електронному вигляді, зокрема з 
використання сервісу «Кабінет респондента» можна на вебсайті Головного управління статистики в 
Івано-Франківській області у рубриці «Для респондентів»/«Електронна звітність». 

 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                      

 
Консультації щодо складання звітності можна  отримати   

у відділі обробки даних статистики сільського господарства та 
навколишнього середовища Головного управління статистики  

(тел. 0960843767, 53 21 70) 
 

Консультації щодо порядку подання звітності,  
у т.ч. в електронному вигляді, можна отримати в управлінні 

збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з 
респондентами  і ведення реєстру статистичних одиниць 

Головного управління статистики  
(тел. 79 20 03, 79 20 84, 0673446792) 

Ви можете задати питання щодо 
державної статистичної звітності   . . . 

Державною службою статистики України запроваджено  

Безкоштовний сервіс для електронного звітування 
«Кабінет респондента» 

 
 

За 9 місяців 2020р.: 
 

86%   статистичних     звітів    
отримано  в електронному  
вигляді 

71% респондентів 
подали електронну 

звітність  

з них   21%  –                            
за допомогою сервісу 

електронного звітування 
«Кабінет респондента» 

 

Доступ до сервісу «Кабінет респондента» відкрито                                

за посиланням 
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ 

На головній сторінці вебсайтів 
Детжстату та Головного управління   

статистики  

../NARADA_1.HTM
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/

