
ДОПОВНЕННЯ 
ДО ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ 

ВІДДІЛУ СТАТИСТИКИ У МІЛОВСЬКОМУ РАЙОНІ

пгт Мілове Міловський район Луганська область

Дане доповнення до історичної довідки охоплює період діяльності 
фондоутворувача з 2000 року по 2004 рік включно.

Історична довідка за 1943-1985 роки затверджена ЕПК Державного 
архіву Луганської області від 16.12.1991 року протокол № 9.

До квітня 2004 року фондоутворювач називався Міловський районний 
відділ статистики. З квітня 2004 року -  відділ статистики у Міловському 
районі (наказ Головного управління статистики у Міловському районі від
15.04.2004 р. № 64-ап р ).

Структури фондоутворувач немає. Територіальний розподіл і 
підпорядкованість залишилися попередніми. Інших змін в історії, 
підпорядкованості, функціях не відбувалося.

Попередня науково-технічна обробка документів відділу статистики у 
Міловському райні проводилася у 2001 році. Документи постійного терміну 
зберігання були внесені до опису № 1 у кількості 135 справ з № 845 по № 976 
за 1997-1999 роки. Опис № 1 постійного зберігання затверджено ЕПК 
Державного архіву Луганської області від 22.02.2002 року протокол № 2.

При обробці документів за 2000-2004 роки було виявлено 410 
справ. З них:

- постійного зберігання - 259 справ за 2000- 2004 роки;

- які не підлягають подальшому збереженню, що не мають науково-
історичної цінності й втратили практичне значення - 151 справ за 2000-2004 
роки.

Документи постійного зберігання внесені до опису № 1 (продовження) 
за 2000-2004 роки у кількості 259 справ, з № 977 по № 1235.

Це аналітичні записки, соціально-економічні характеристики
населених пунктів, баланси, річні статистичні звіти з усіх напрямків 
статистичної звітності.

Фізичний стан документів задовільний. Документи підшиті у
тверді обкладинки, ушкоджень тексту не мають. Цілість документів добра.



Опис справ побудовано по хронологічному принципу, розділами 
опису є роки закладу документів у діловодстві, у межах кожного року 
документи розміщуються по їх важливості.

Для передачі на державне збереження до архівного відділу Міловської 
рай держадміністрації підготовлено 259 справ за 2000 - 2004 роки.

Документи з особового складу у відділі статистики не формуються, а 
відкладаються у Головному управлінні статистики у Луганській області.

Документи, що не мають науково-історичної цінності та втратили 
практичне значення, виділені до знищення по акту № 7 від 20.03.2006 р. за 
2000 - 2004 роки в кількості 151 справ.

Профспілкової організації у відділі статистики немає.

Відділ статистики у Міловському районі свою діяльність продовжує.

Начальник відділу статистики 
у Міловському районі К.С. Самохвалова

м п 2006 р.



ВІДДІЛ СТАТИСТИКИ У МІЛОВСЬКОМУ РАЙОНІ 
смт Мілове Міловський район Луганська область

Ф О Н К»

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу 
татистики 
Міловському районі

О П И С  № 1 (продовження)
справ постійного збереження 
за 2000—2004 рр-

К-С .Самохвалова
2006 року

Г Т

1

Індекс 
справи

Заголовок справи 
(тама„частини)

Дата *| Кіл ькі *| Примі *
справи, сть І ткаі.тома, листів
частини|у слра

4
Б 1

ь

977

978

979

980

981

982

983

14-08

14-18

14—18

14-21

14-21

14-23

14-23

2000 рік
Анал ітичн і записки,
доклади аналітичного та

V /соціального розвитку району 
2000 рік
Річні статистичні звіти 
господарств з рослиництва за 
2000 рік (ф „ ф „ 10-ас г „ 9-бс г)

Статистичний звіт про баланс 
сільськогосподарської 
продукції за 2000 рік 
(Ф.16-СГ)

за 2000

2000

2000

Статистичний звіт про очікувальні 
результати Фінансово економічной 
діяльності сільгосппідприємств 
за 2000 р і к Ф а 8-е г
Заключні статистичні 
по результатам сівби 
(Ф»4-сг, 4-Сільрада,

з в і т и
за 2000 рік

*“ферм )2 2000

Річні статистичні звіти з 
тваринництва за 2000 рік 2000
(Ф.24-СГ) Том 1
Річні статистичні звіти з 
тваринництва за 2000 рік 2000
(Ф»24-корма) Том О

88

58

2 6

19

99

67

39

»««« Н М і



984

985

986

987

988

989

990

991

992

14-25

14-29

14-32

14-35X38

14-44

14-44

14-50

14-5О

14-57

99:З І 14-57

і» ««І*

Зведені і річні статистичні 
©віти по статистиці тваринництва
за 2000 рік (ф «24-с г) 2000

Зведені і річні статистичні 
©віти по реалізації сільгосппро
дукції за 2000 рік (Ф ■21-заг) 12000

Зведені і річні статистичні 
звіти,таблиці по заготівкам 
продукції тваринництва 
за 2000 рік ( Ф . ф . №11—ІЗ-ЗАП )

Річні статистичні звіти по ста
тистиці механізації за 2000 рік 
(Ф .Ф .10-мех, 4-НТ)

Річні статистичні звіти по 
статистиці житлового фонда 
за 2000 рік (ф.ф.І-теп, 1-готель, 
1-жкх(зима),1-прилади, 
субсидії,1-жкх забор гованість , 
1-спецтранспорт,1-водопостачання 
-Чорнобиль,1-приватизація Томі2

Річні статистичні звіти по 
статистиці житлового фонда 
за 2000 рік (Ф.Ф.1—теп, 1-готель, 
1-жкх(зима),1-прилади, 
субсидії,1-жкх забор гованість,
1-спецтранспорт,1-водопостачання
2-Чорнобиль,1-приватизація Томі

Річні статистичні звіти по 
статистиці культури, 
здравоохорони,освіти за 2000 рік 
(Ф .Ф .17,85к,1-ПЛ,76—РИК)

Річні статистичні звіти по 
статистиці транспорте.
Зведені звіти і таблиці,складені 
на підставі річних за 2000 рік 
(Ф.1-ТР, 2-ТР)

Річні статистичні звіти по 
статистиці праці 
та з/плати за 2000 рік 
Ф . Ф . № 1-ГІВ, 3-ПВ,6-ПВ,
1-ПВ умови праці, списки 
підприємств Том 1
|Річні статистичні звіти 
статистиці праці 
|та з/плати за 2000 рік 
І Ф -Ф -Н* 1-ПВ, 3-ПВ,6-ПВ, 
1-ПВ умови праці, списки 
’| підприємств

по

Том

О000

2000

2000

2 0 0 0

2000

2000

2000

2000

145

67

19

44

46

65

152

| 243

(213



994

995

996

9 9 7

998

999

100* Ч

14-60

14—61

14-64

14-64

14-64

14-64

1000 1 14-64

1001( 14-68

14-73

1003( 14-79

.10041 14-79

10051 14-79

Зведені статистичні звіти 
по статистиці праці і з\п, 
складені на підставі річних за 
2000 рік (ф„ф.1-ПВ,3-ПВ,1-ПВ-еабо| 
ргованість)

Річні та зведені статистичні 
звіти по статистиці праці 
за 2000 рік (ф .9-дс)

Річні статистичні звіти про 
наявність та руху основних 
зас об і в за 2000 р і к(Ф -11-03)

2000

2000

2000

Річні і зведені статистичні звіти]
з статистики Фінансів за 2000 рік'

(Ф - бал а н с м п,2,3) Том 1 2000

Річні і зведені статистичні звіти] 
з статистики фінансів за 2000 рік‘

( Ф. Ф. 1,2 , 3 ) Том 2 2000

Річні і зведені статистичні звіти 
з статистики фінансів за 2000 рік

(Ф -ІІ-оз„Ф «№5) Том З
Річні і зведені статистичні звіти| 
з статистики фінансів за 2000 рік

<Ф.1-прідприє■)Том 4
Річні статистичні звіти з 
зовнішньоекономічної торгівлі 
послугами за 2000 рік (ф -9зез)
Річні статистичні звіти з статис 
тики тор г і вл і за 2000 р і к 
(Ф -Ф„1-тор г„3-тор г,
7-тор г„11-тор г,12-тор г ч 1-опт)

2000

2000

ооо

2000

Річні та зведені статистичні 
звіти з статистики мат-технічного 
постачання за 2000 рік

(Ф-4-мтгі) Том 1
Річні та зведені статистичні 
звіти з статистики мат-технічного 
постачання за 2000 рік

(Ф-4-мтп) Том 2
Річні та зведені статистичні 
звіти з статистики мат-технічного |‘ 
постачання за 2000 рік

(Ф и14-мтпч4-дм)Том З

000

2000

2000

238

24

26

15

113

50

225

16

213

248

228

71



1
»*«»«•<

10061 14-79

10071 14-79

10081 14—87

1009 14-88

10101 14-98X100

10111 14-102

1012 1 14-104

1013| 14-105

1014

1015

14-109

14-110

1016) 14-114

Річні та зведені статистичні 
звіти з статистики мат-технічного 
постачання за 2000 рік

(Ф-11-мтп) Том 4

Річні та зведені статистичні 
звіти з статистики мат-технічного 
постачання за 2000 рік

(Ф„ 3-мтп) Том 5

ведені та річні статистичні 
звіти по статистиці будівництва 
за 2000 рік (Ф »Ф - .1 -кс , 2-кб, 1 -ижс )

Том 1

Зведені та річні статистичні 
звіти по статистиці біудівництва
за 2000 р і к (Ф »8-кб) Том

Річні статистичні звіти та 
зведені таблиці по статистиці 
підсобного виробництва за 2000 
рік (Ф-З-п)

Статистичні звіти обліку худоби
на початок року по всім 
категоріям господарств, 
враховуючи населення 
рік (Ф.З,5,6,7)

за 2000

Статистичні звіти про посівні пло 
їді в господарствах району та у 
населення (Ф-4-сг)

Статистичний звіт з обліку збору 
врожаю с\г культур на загальних, 
зрошених та осушених земель 
за 2000 рік (Ф .29-с г)

Статистичний звіт про надходження 
та використання к о ш т і е * фонду 
охорони навколишнього природного 
серидовиїца у складі місцевого 
бюджету за 2000 рік
Річні статистичні звіти про 
політичні партії та громадські 
організації за 2000 рік 
(Ф.Ф.1-ПГ0, 1-0Г)

Річні статистичні звіти про 
розглядання справ про адмініст 
ративні правопорушення за 2000 
рік (Ф.1-АП)

4

Ю 0 0

2000

2000

2000

2000

2000

000

2000

2 000

2000

л
}•

84

119

59

12

153

44

156

9

47

38
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1
|1017| 
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14-115 1

іі

Статистичні звіти і документи 
поточних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 1 [ 2000 і

1 і1 Лт V 1 1 1

1

1

11018| 14-115 1

і

Статистичні ©віти і документи 
поточних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 2

1

1
І 2000

і
1 07 е, ІІ А- О V-* 1

1

11
[1019| 

І |

14-115 1

|

|
Статистичні ©е<іти і документи 
поточних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 3 1

І

2000 1 І1 . £ » 1 1І
110201

1

14-115 1

1
|

Статистичні звіти і документи | 
поточних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на | 
|споживчі товари(послуги) Том 4 | 2000

1 1
[ 235 [ і 1

1
1

|111021 І 
1 і

14-115
1

1

|
|Статистичні звіти і документи 
ПОТОЧНИХ статистичних обстежень. 1 
|Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 5 |20001

І 1[ 235 1

1

1

|1022| 

\ }

14-115

1
1

^Статистичні звіти і документи 1 
[поточних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на | 
[споживчі товари(послуги) Том 6 2000

| | 

1 231 !

1
1

1
|1023) 

| \

14-115
1

1

[Статистичні звіти і документи |
поточних статистичних обстежень. [
[Бланки реєстрації цін на |
споживчі товари(послуги) Том 7 [ 1 |2000

1 1

1 234 1
( 1024 |

І 1

14-115 г . . .(Статистичні звіти і документи
[поточних статистичних обстежень |
|Бланки реєстрації цін на [
[споживчі товари(послуги) Том 8 |2000

1 1

І /П Т сг і І ІІОи) і

|1025| 14-115
| | 
[Статистичні звіти і документи | 
|поточних статистичних обстежень | 
[Бланки реєстрації цін на | 
(споживчі товари(послуги) Том 9 [2000

1 1 

| 242 |

[̂ 1026 | 

! і

14-115
| | 
|Статистичні звіти і документи | 
[поточних статистичних обстежень | 
|Бланки реєстрації цін на [ 
[споживчі товари(послуги) Том 10 |2000

| 1
| 234 | І

|1027| 

і !

14-116 [Первині стастистичні звіти | 
|та розрахунки середніх цін [ 
[та індекси цін на споживчі 
|товари (послуги) |2000

| і

1 ^  і

і і .. . _ ..1 ......... .........................1 _ І _ _ . І 1



6

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

14-08

14-18

14-18

14-21

14-21

14-23

14-23

14-26

14-29

14-30/32

14-38

14-44

• • •

2001 рік
Доповіді про економічний та 
соціальний розвиток району за 
2001 рік

Статистичний звіт про баланс 
сільськогосподарської продукції 
за 2001 рік (Ф.16-СГ)

Річні стаистичні звіти з 
статистики рослинництва за 2001 
рік Ф .К!І0-А-СГ,9-Б-СГ

Заключний статистичний звіт 
про підсумки сівби під урожай 
001 року селянського(Фермерсько 

го) господарства (Ф.4-СГ) ТОМІ
Статистичні очікувані результати 
Фінансово-господарської діяльно- 
сті на 1.10.01 Ф.Й8- СГ Т0М2

2'"

"Звіт про

Зведені статистичні звіти і таб
лиці зроблені на підставі річних 
звітів сільгосппідприємств 
по статистики тваринництва 
Ф.№ 24—СГ(річна) 
стан тваринництва станом на 
1.01.02 року
Річні статистичні звіти по статис 
тиці твариництва за 2001 рік 
(Ф .24-корма)
Анкета статистичного обстеження 
аграрного сектора станом на 
1.07.01 ф.К*1-АС (реформа)

Ф.№ 1
Ф . Н* 1 
Ф.Н* 1

субсидії(ЖКГ) 
забор гованість 
ЖКГ (ЗІМА)

(ЖКГ)

2001

2001

2001

001

І 2001

2001

2001

2001

Річні статистичні звіти з реалі
зації сільськогосподарської 
продукції за 2001 рік Ф . К* 21-ЗАГ
Зведені статистичні звіти та 
таблиці позаготівлі продукції тва’| 
ринництва за 2001 рік (ф.ф.НіІІ — 
13-3АГ)
Річні статистичні звіти по стати
стиці механізації сільського гос 
подарства, і по статистиці 
науково-механічного прогресе 
за 2001 рік (Ф.10-МЕХ, 4-НТ)

Річні статистичні звіти по статис^| 
тиці житлового Фонда за 2001 рік І

2001

2001

г>г001

5 6

167

29

79

38

19

38

41

28

39

18

61



1040

1041

104

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

14-48

14—50

14 51/53/54

14—5

'~Ь14-5:

14—57

14-57

14-61

14-64

14-64

14-64

т,
‘ Ц і 1

н м

ф .№ 1 приватизація
ф .№ 1 — водопровод
|ф 1- каналізація
|ф.Ні 1 — готель
ф .№ 1- прилади
1 * .Ні 1™ ТЕГІ
1 ф1

.№ 2, 7—наробиль
1ІРічні статистичні з яти про обся 
ги реалізованих послуг за 2001 
рік (Ф -1—послуги)

Річні та зведені статистичні зві 
Іти з автотранспорту за 2001 рік 
|(Ф-Ф. № 1-ТР,2—ТР , 2-ТР.дод.
I Т0М2
Річні статистичні звіти з статис 
тики праці та заробітної пла
ти за 2001 рік
Ф.Ф.К» 1—ПВ,1~ПВ( заб - ) ТОМІ
Річні статистичні звіти з статис 
тики праці та заробітної плати 
за 2001 рік(ф.ф.№ З-ГІВчб-ПВ.І-ПВ 
(умови праці,списки підпр)Т0М2
Річні та зведені статистичні зві 
ти з статистики праці за 2001 
рік (Ф.9-ДС (держслужба))

4

2001

2001

Річні статистичні звіти з статис 
тики освіти,культури та охорони 
здоров'я за 2001 рік (Ф.К* 77-РВК, 
Ф . К*80 А-РИК,Ф.К* 1—ОТ , Ф . Н! 7-НК,
Ф.Н* 85—К
Річні статистичні звіти, зведені 
таблиці по статистиці транспорте 
за 2001 р і к (Ф - № 2-ТР, Ф . Н* 51 -авто | 
ф.№ 1-ТР, 2-ТР)
Річні та зведені статистичні зві
ти з автотранспорту за 2001 рік 
(Ф-Ф. Н* 1-ТР, 2-ТР, 2-ТР.дод.

ТОМІ

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001
Статистичний зіт про наявність та| 
рух основних засобів, амортізаціяІ 
за 2001 рік Ф.Н* 11-03 ТОМІ 12001

Статистичний зіт про наявність та| 
рух основних засобів, амортізаціяІ 
за 2001 рік Ф.К* 11-03 Т0М2 2001
Річні статистичні Фінансові звіти 
підприємств за 2001 рік (Ф.Н* 1-пі 
дприємництво (основне коло))

ТОМІ 2001

1

ю

82

-тс* и1

185

196

193

224

38

34

18

119



И І І І 8 т »

1051

1052

1053

1054

14-64

14-64

14—64

14—68

о 4

Річні статистичні Фінансові ©віти| 
підприємств за 2001 рік (Баланс,
Ф . Ф . Н* 1,2,3 ,4,5) Т0М2
Річні статистичні фінансові звіти 
підприємств за 2001 рік (Ф.Н* 1-пі | 
дприємництво коротка,баланс 
Ф»1-м,ф.2-м (мале коло) ТОМЗ

Статисичний звіт про фінансову 
діяльність позабюджетного Фонду 
за 2001 рік (Ф.Н* 1-ПФ)
Річний статистичний звіт про екс
порт (імпорт) послуг за 2001 рік 
Ф.Н* 9-ЗЕЗ

2001

200.1

2001

2001

5

195

74

1

1

1055

1056

1057

1058

14-73

14-79

14-79

14-79

Річні статистичні звіти з статис
тики торгівлі за 2001 рік 
(Ф.Н* 3-торг, Ф.Н* 7-торг 
Ф.Н* 11-торг, Ф.Н? 12-торго,
Ф. Н* 1-опт . )
Річні статистичні звіти про 
залишки і використання палива та 
пально-мастильних матеріалів 
за 2001 рік Ф.Н* 4-МТП (річна)

ТОМІ
Річні статистичні звіти про 
залишки і використання палива та 
пально-мастильних матеріалів 

001 рік Ф.Н* 4-МТП (річна)
Т0М2

Річні статистичні звіти про 
залишки і використання палива та 
пально-мастильних матеріаліе<
за - С .001 рік Ф.Н* 4-МТП (річна)

ТОМЗ

001

2001

| 2001

001

181

11

185

154
1059

106С

1061

14-79

14-79

14-79

Річні статистичні звіти по стати 
стики товарних ринків за 2001 рік І 
(Ф.Н* 4-ДМ, 11-МТП) ТОМІ 2001
Річні статистичні звіти по стати
стики товарних ринків за 2001 рік 
(Ф.Н* З-МТГІ) ТОМ2 001
Статистичний звіт про утворення, 
використання і поставку вторинної 
сировини і відходів 
виробництва за 2001 рік 
(Ф.Н* 14-МТП) О!001

219

.119

207

І . .
. . - 1



106.£

1063

14-85

14-91

Річні та ©ведені статистичні
©віти © статистики капітального
будівництва ©а 2001 рік
(Ф.Ф.1-ІЖБ,2-КБ)
Річні та ©ведені статистичні ©ві 
ти © статистики промисловості
(Ф.і-П)

4

2001

2001

і

67

1064 14-94 Річні статистичні ©віти © стати
стики житлового Фонду ©а 2001 рік|
(Ф„К* 1- жилофонд,4 - житлофонд) 12001 154

1065 І 14-95 Статистичний ©віт про доходи та
• • •витрати © експлуатації житлового 

Фонду ©а 2001 рік
(Ф.№ 3—житлофонд) 2001 115

1066 14-98/100 І Річні статистичні ©віти по стати
стики підсобного виробництва ©а 
2001 рік (Ф.1-СГП, 29-АПК,З—П) 12001 90

1067 14-101 Річний статистичний ©віт про трав|
мати©м на виробництві та 
матеріальні наслідки у 
2001р. (Ф.К* 7-ТНВ)

його

2001 185

1068 14-102 Статистичний ©віт © обліку худоби] 
по всім категоріям господарювання 
включаючи населення ©а 2001 рік 
ФФ.К* 3,6,7-облік худоби 2001 48

1069] 14-103 0днора©овий статистичний ©віт © 
обліку сортових посівів ©а 2001 
рік (Ф.К* 5-СГ) 2001 95

1070 14-104 Заключний статистичний ©віт по 
обліку посівних плош, ©а 200.1 рік 
(Ф.К* 4-СГ) 2001 126

1071| 14-105 Статистичний ©віт © обліку Факти 
чного ©бору врожаю сільськогоспо 
дарських культур ©а 2001 рік 
(Ф.№ 29-СГ) ТОМІ

2001 39

107 14-105 Статистичний ©віт © обліку Факти 
чного ©бору врожаю сільськогоспо 
дарських культур ©а 2001 рік 
(Ф.№ 29-СГ) ТОМ2 2001 231

|1073| 14-108 Статистичний ©віт про наявність 
парку обчислкшальної техніки ©а 
2001 рік(Ф»Ф.К* 2-інформатика, 
2-інф.) 2001 89

1 м и* Н М І мм



1074 14-109

1075

1076

1077

І

1078

1080

1081

108О

1

14-110

14-111

14-112

14-114

1079) 14-115

14-115

14-115

14-115

10831 14-115

1084| 14-115

Статистичний звіт про надходження 
та використання коштів Фонду 
охорони навколишнього природ 
нього середовища за 2001 рік 
(Ф.Н* 1- екологічні фонди)

Статистичний звіт про політичні 
партії та громадські організації 
за 2001 рік
(Ф-К! 1-ПГ0Ч Ф.К! 1-0Г)

Статистичні підсумки господарсь
кої діяльності сіл ьгосппідгіриєм

2001

2001

гсв за 2001 рік (Ф.50-СГ) 2001

Соціально-економічна харак
теристика сільських населених 
пунктів за 2001 рік 
(Ф.К*1-село (одноразова)) І 2001

Статистичний звіт про розгляд 
справ про адміністративні правопо 
рушення та осіб, які притягнуті 
до адміністративної відповідаль
ності за 2001 рік (Ф.Н* 1-АП) 2001

Статистичні звіти і документи по 
точних статистичних обстежень» 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 1 2001

Статистичні звіти і документи по 
точних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 2 2001

поСтатистичні звіти і документи 
точних статистичних обстежень 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том
Статистичні звіти і документи по
точних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 4
Статистичні звіти і документи по
точних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 5

Статистичні звіти і документи по
точних статистичних обстежень» 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 6

2001

2001

2001

| 2001

І

і

2

16

50

178

42

45

247

48

250

247

249



- 11

14-115

086 14-115

1087

1088 і

1089

1090

1091

1092

109:

1094

14-115

14-115

14-115

14-116

14-08

14-18

14-18

14-20

4

Статистичні ©віти і документи по
точних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 7

Статистичні ©віти і документи по
точних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 8

Статистичні ©віти і документи по 
точних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
с п о ж и е <ч  і товари ( послу ги ) Том 9

Статистичні ©віти і документи по
точних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том

Статистичні ©віти і документи по 
точних статистичних обстежень. 
Бланки реєстрації цін на 
споживчі товари(послуги) Том 11

Первині стастистичні ©віти 
та розрахунки середніх цін 
та індекси цін на споживчі 
товари (послуги)

2002 рік
Доповіді економічного та со 
ціального розвитку району ©а 
2002 р і к
Річні статистичні ©віти про 
тівлю кормів ©а 2002 рік
(Ф.К* 10-СГ)
Статистичний баланс продукції 
льського господарства ©а 2001 
(Ф.16-СГ)

©аго

2001

2001

2001

10 12001

001

2001

200

2002

сі
рі к

2002

Акти ©агибелі сільськогоспода
рських культур по господарствах 
Міновеького району урожая в 2002 
році | 2002

5

246

250

250

250

249

77

147

ЗО

16

88



1095 114-18/..>8/108 | Річні статистичні звіти про міне~
|ральні добрива,механізації,парка 
|обчіслювальної техніки за 2002 
| рік ( ф „ Н*9-Б-СГ , 4-НТ , 2-інформатика )

1096

1097

1098

14-21

14-21

14-23

Статистичний звіт про очікувані 
результати фінансово-господарсь

• •кої діяльності підприємств району 
на 1.10.02

Річний стаистичний звіт по обс
теженню фермерських господарств 
за 2002 рік (Ф .№2~ферм)

Річні статистичні звіти 
лане кормів за 2002 рік 
(Ф.Н* 24-корма)

про ба

200°

-і Л О200

2002

2002

88

28

87

58

1$99 І 14-23 Річний статистичний 
твариництва за 2002 
(Ф.Н* 24—СГ)

З ВІТ
рік

про стан|
2002 88

І
1100 |

1101

1102

1103

1105

1106

14-29

14-32

14-32

14-35

1104| 14-44

14—44

14-48

Річний статистичний з е<і т  п о  реа
лізації сільськогосподарської про

(Ф.Н* 21—З АГ )• • Одукци за ’̂ОО^ рік
Річні статистичний звіти по ста
тистиці сільського господарства 
за 2002 р і к(Ф .4—ЗАГ,Ф .7—ЗАГ ч 
Ф.1-Зерно ТОМІ

ТОМ2
Річні статистичні звіти по статис 
тиці механізації за 2002 рік 
(Ф . Н*10-мех )
Річний статистичний звіт по ста 
тистики житлового фонда за 2002 
рік ( Ф .Ф. 1-тегі, 1-готель „
1-ЖК'П ( зима ) , 1-прилади , 1-субсидії 
1-ЖКП забор гованість,1-водопоста 
чання,1-приватизація,2-7-чорно- 
бипь)
|Первинні статистичні звіти про 
надання населенню субсидій за 
|2002 рік(Ф .№ 1-еубсидії (ЖКП))
Річний статистичний звіт 
обсяг реалізованих послуг 
2002 рік (Ф.Ні 1-послуги)

про
за

і...

2002

2002

Зведені і річні статистичні 
звіти„таблиці по заготівкам проду] 
кції твариництва за 2002 рік 
(Ф . К*11-ЗАГ, Ф . №13—ЗАГ) 2002

2002

2002

2002

2002

34

50

127

46

40



. ^ 1 4
1107

1108

14-50

14-52

1109| 14-57

Річні статистичні ©віти з стати 
с т мки культури, ос в і т и, здравоо- 
корони за 2002 рік (Ф.Н? 1-0Т, 
77-РВК,85-К,80-А-РИК,7-ИК)

Річні статистичні звіти по стати 
етиці послуг,транспорту та зв'я
зку за 2002 рік(Ф„Н?2~ТР)

Річні статистичні звіти з 
стики праці та з/плати за 
рік (Ф.Н?.1-ПВ)

стати
2002

22002

2002

2002

1110 14-57 Річні статистичні звіти з стати
стики праці та з/плати за 
рік (Ф.Н? 6-ПВ)

2002
ТОМІ 2002

1111 1 14-57 Річні статистичні звіти з стати 
стики праці та з/плати за 2002
рік 
(Ф.Н? 1 ГІВ (умови праці)) Т0М2 2002

1112] 14-57 
І

Списки підприємств, які подають 
статистичний звіт з праці за 2002|2002
рік

1113) 14-61

1114| 14-64

111

1116

1117

1118

1120

14-64

14-64

14-64

14-64

1119| 14-64

14-64

Річні та зведені статистичні 
звіти з статистики праці за

рік (Ф.9-ДС (держслужба))2002

Статистичні звіти про наявність 
та рук основних засобів, амортиза
ції за 2002 рік(Ф.№11-03) ТОМІ
Статистичні звіти про наявність 
та рух основних засобів, амортиза 
ції за 2002 рік (Ф.Н? 11-03) Т0М2
Річні статистичні Фінансові звіти 
підприємств за 2002 рік (Баланс, 
Ф.Ф.Н? 1,2,3,4,5) ТОМІ

2002

2002

2002

00

Річні статистичні Фінансові звіти| 
підприємств за 2002 рік (ф.1—під-| 
приємництво (основне коло))Т0М2 12002
Річні статистичні Фінансові звіти| 
підприємств за 2002 рік (ф.І-під 
приємництво(мале коло)) ТОМЗ 2002

Річні статистичні Фінансові звіти| 
підприємств за 2002 рік (Баланс,
Ф . 1-м О м(мале коло)) Т0М4 12002
Річний статистичний звіт по випу
ску,реалізації цінних папер за 
2002 рік (Ф.Н? 2-Б) 2002

84

51

80

78

20

65

21

70

40

179

119

57

46

4



/

14-73

1123 14-79

1124

1125іІ
14—79

14—79

|112б'| 14-79

1127 14-79

1128| 14-85

1129) 14-85

11ЗО] 14-90

1131| 14-94

1.132 14-94

1133 14-94

1134 14-96

М «М М І
м м м

» > » и м м ^ | іц ІШ > м

о ІН Й Й І

4
• Й Н М

|Річний статистичний звіт про екс 
порт (імпорт) послуг за 2002 рік
(Ф.Й 9-ЗЕЗ)

Річні статистичні звіти по стати 
стики торгівлі за 2002 рік
(ФФ«№ 3-торг,7-торг,12-торг 
1-опт)

2002

2002

Річні статистичні звіти з стати - 
стики матеріально-технічного забе 
зпечення за 2002 рік (Ф. К*3-мтп )
Річні статистичні звіти з стати
стики товарним ринків за 2005 
рік(Ф .14-мтп„Ф -4-дм)

Річні статистичні звіти з стати 
стики матеріапьно-технічного пос 
тачання за 2002 рік (ф.Н*4-мтп)

Річні статистичні звіти з стати
стики матеріально-технічного пос 
тачання за 2002 рік (ф.Н*4—мтп)

ТОЙ О

Статистичний зівт про результати 
використання палива теплоенергії 
та електроенергії за 2002 рік
(Ф.Н* 11-МТП)

’| Річний статистичний звіт про 
'обсяг інвестиції в основний капі-
І тал за 2002 рік(Ф«К* 1-інвестиції)
Річний статистичний звіт з стати 
стики будівництва за 2002 рік 
(Ф.Н* і —ІЖБ)
Річний статистичний звіт підприє 
мства по продукції за 2002 рік 
(Ф.Н* 1-П)

2002

2002

Г0И 1 12002

002

2002

2002

2002

2002

Річні статистичні звіти з стати - 
стики житлового Фонду за 2002 рік|
(Ф.Н* 1-житлофонд) 12002
Річні статистичні звіти з стати
стики житлового Фонду за 2002 рік 
(Ф.Н* 4-житлофонд)
Статистичний звіт про доходи та 
витрати з експлуатації житлового 
фонду за 2002 рік
Статистичний звіт про індикси роз |' 
дрібних цін та інфляції у 2002 
році

2002

2002

2 0 0 *

Т----------1-------- 15 1 6

6

175

210

о18

250

250

128

29

145

10

147

и . 1 X .



15

І 4

1135 14-90

1136 14-101

1137( 14-102 

1138̂ 1 14-104

1139 І

І
1140

і
І
І

114

1143

1145

14-105

14-105

| 1141( 14-109

21 14-109

14-110

1144| 14-111

14-114

Річний статистичний звіт про виро! 
бництво продукції промисловими І 
підприємствами за 2002рік (ф- З—П)І 200
Річні статистичні з
ної статистики за 
(Ф.Н* 7-ТНВ)

звіти з соціаль 
2002 р і к

2002

Статистичні районні підсумки облі 
к у х у доби за 2002 рік (Ф.Н? 6,7) 2002

Заключний статистичний звіт про 
підсумки сівби під урожай за 2002
р і к  (Ф.н? 4-сг) ’ігоо^

Статистичний звіт про збір урожаю] 
сільськогосподарських культур на І

ТОМІ (20021.12.02р.(Ф.29-СГ)
Статистичний звіт про 
сільськогосподарських
1.12.02р.(Ф.29-СГ)

збір урожаю 
культур на

Т0М2 2002

Статистичний звіт про надходження| 
та використання коштів фонду охо 
рони навколишнього природного се 
редовиїда за 2002 рік 
(Ф.Н? 1-екологічні Фонди) ТОМІ
Статистичний звіт про надходження 
та використання коштів фонду охо
рони навколишнього природного се-

2002

200

редовища за рік
(Ф.Н? 1-екологічні Фонди) ТОМ 2 2002

Річні статистичні звіти про полі
тичні партії та громадські органі 
зації за 2002 рік (Ф. Н?1-ПГ0, .1-ОГ) | 2002
Річні статистичні звіти про осно 
вні економічні показники роботи 
сільгасппідприємтсЕ< за 2002 рік 
(Ф.50—СГ) 002

Річні статистичні 
лядання справ про 
правопорушення за
(Ф.1-АП)

звіти про розг- 
адміністративні

рік2002
| 2002

6

86

110

46

201

220

179

8

22

13

60

45
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1

1146

1147і
1148І

І

14-18/108

14-18

1 1 4 9  |

^1150̂ ( 

( 1 1 5 1  (

і \| 1152|

14-21

14 О Т

14—23

14—29

14—3ТП

Н И М

з

2003 рік

Річні статистичні звіти про міне 
ральні добрива,парка обчіслюваль 
иої техніки за 2003 рік

інформатіка)У  м и *
«1

і

Річний статистичний звіт по обс 
теженню фермерських господарств 
за 2003 рік (ф.№2-ферм)
Річні статистичний звіти про 
баланс кормів за 2003 рік 
(ф.№ 24-корма)

4

О 0 0 6

|Річний статистичний звіт про ба- 
(ланс продукції сільського господаї 
|рства за 2003 рік (Ф.16-СГ) 2003

І 2003

2003

Статистичний звіт про стан твари
ництва на 1.01.04 рік (Ф.-24-СГ) |2004

Річний статистичний звіт по реа
лізації сільськогосподарської про 
дукції за 2003 рік (Ф.Н* 21-ЗАГ) |2003

Зведені і річні статистичні 
звіти, таблиці по заготівкам про 
дукції твариництва за 2 0 0 3  рік 
( Ф .№ 11-3А Г, Ф.№ 13-3АГ) 2003

И Й .

56

17

96

16

56

28

34

1153| 14-35 Річні статистичні 
етиці механізації 
(Ф.№10-мех)

звіти по стати 
н=а 2003 рікО1

2003 28

1154| 14-44 Статистичний звіт про підготовку 
об'єктів комунального господа 
рювання та житлового Фонду до ро
боти в зимових умовах за 2003 рік| 
Ф .№ І-ЖКГ(зима) 2003 4З

1155)

1156

14-44

14-48

1157| 14-50

Річний статистичний звіт по ста
тистики житлового фонда за 2003 
рік (Ф.Ф.1-теп,1-готель,1-прилади 
1-субсидії,1-ЖКП забор гованість, 
1-водопостачання„1-приватизація, 
-7-чорнобил ь)2

Річний статистичний звіт про об 
сяг реалізованих послуг за 2003 
рік (Ф .№ 1-послуги)
Річні статистичні звіти 
стики культури, освіти, 
хорон и за 2003 рік (Ф.№ 
77-Р8К,80-А-РИК)

стати
здравоо
1-0Т,

2003

2003

2003

82

60

45
і 1



1159

1160

1161і
1і

і і б °

14-50

15-52

> 1

1 11631

! ! 
|1164|

14-57

14-57

14-57

14-61

14-64

. ... . III
Річний статистичний звіт
ного навчального 
Рік (ф.й 85-К)

дошкіль
і-а кладу за 2003

2003
Річні статистичні звіти з стати
стики матеріально-технічного забеІ

И » * . М  / « V  І  1 і  і  «  .  _  / * П  ,* * . Л  “ Ч *  • -  ________  Ізпечення за 2003 рік

статиРічні статистичні звіти з 
стики праці та з/плати за 2003 
рік (Ф.Н* 6-ПВ) ТОМІ
Річні статистичні звіти з 
стики праці та з/гілати за 
рік
(Ф .№ 1-ПВ (умови праці))

стати
2003

том:

Річні статистичні звіти з 
[стики праці та з/плати за 
рік
| Списки ФГ по Ф„К* 1-ПВ 
|1к (об'єднання)

стати
2003

ТОМЗ

Річні та зведені статистичні -зві
ти з статистики праці за 2003 рік 
(Ф.9-ДС (держслужба))

Річний статистичний звіт по випу-
• •ску, реал ізаци цінних папер 

рік (Ф.Н? 2—Б )
за

2003

2003

2003

2002

2003

2003

• ш *  • тт і

43

91

19

61

21

4

1165 | 14-64

1166| 14-64

Статистичні звіти про наявність 
та рух основних засобів, аморти - 
заці ї за 2003 рік (Ф .№11—03) ТОМІ|2003

Статистичні звіти про наявність 
та рух основних засобів, аморти - 
зації за 2003 рік (ф.№11-03) Т0М212003

6З

36

1167| 14-64

1168 14-64

Річні статистичні Фінансові звіти 
підприємств за 2003 рік (Баланс, 
Ф.Ф.К* 1,2,3,4, 5) ТОМІ
Річні статистичні фінансові звіти 
підприємств за 2003 рік (Ф„1-під- 
приємництво(основне коло)) Т0М2

О 003

003

165

104

1169) 14-64

1170| 14-64

Річні статистичні фінансові звіти| 
підприємств за 2003 рік (Ф»1-під-| 
приємництво(мале коло)) ТОМЗ 12003

Річні статистичні фінансові звіти| 
підприємств за 20иЗ рік (Баланс,
Ф. 1 м, 2-м (мале коло)) Т0М4 12003

42

92

1171) 14-68 Річний статистичний звіт про екс 
порт (імпорт) послуг за 2003рік 
(Ф . № 9-ЗЕЗ) 2003 4
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14-73

1173 14-79

1174 і 14-79
І
І
І
І

І
117 5 | 14—79

і
І

\1176\ 
I І
} 1177|

14-79

14-83

1178 14-85

1179 14-85

1180 14-87

1181 14-94

118 14-98

1183] 14-101

О
И Ш М

М9Й М 4
м »м и м

Річні
с т и к и 
(фф.й 
1—опт)

статистичні ©віти по стати 
торгівлі ©а 2003 рік
З-торг,7-торг,12-торг

Статистичний ©віт про результати 
використання палива теллоенергії 
та електроенергії ©а 2003 рік 
(Ф.Н! 11-МТП)

Статистичний ©віт про утворення, 
використання і поставку вто 
ринної сировини і відходів 
виробництва ©а 2003 рік 
(Ф.№14-мтп)
Річні статистичні ©віти © статис
тики матеріально-технічного поста 
чання ©а 2003 рік (ф.Н?4-мтп)

ТОМ 1

Річні статистичні ©віти © статис
тики матеріально-технічного поста 
чання ©а 2003 рік (ф.Н!4-мтп)

ТОМ 2

Статистичні ©віти про учбовий 
заклад, вибіркове обстеження, 
обстеження © Ф.Н* 1--підприємництва 
(коротке) ©а 2003 рік
Річний статистичний ©віт про 
обсяг інвестиції в основний ка
пітал ©а 2003 рік (Ф.Н* 1-інвес- 
тиції)
Річні статистичні ©віти по капі
тальним інвестиціям ©а 2003 рік 
(ф.№ 2-інвестиції)
Річні статистичні ©віти про наяв
Н І С Т Ь  Д О Р О Ж Н Ь О - М О С Т О Е Ю Г О  господа
рства відомчого підпорядкування 
©а 2003 рік ( © Ф.№ 1-дор)
Річні статистичні ©віти © стати
стики житлового фонду ©а 2003 рік
(Ф.Н!1,4-житлоФонд)
Річний статистичний ©віт про ви
робництво продукції промисловими 
підприємствами ©а 2003рік (Ф.З-П)

и » т # н і

4

(2003

2003

І 200;

2003

О2003

2003

2003

°003

2003

2003

2003

Піврічні статистичні ©віти по ста 
тистикі матеріально-технічного
| ©абезгіечення ©а 2003рік ( Ф . Н*7—тнв) | 2003

Н

н я н і ц м і ^ м н н т н и ^ і

102

215

155

248

244

39

130

ЗО

145

( 102 
і______ І



Ц84| 14-102
І Н М

1185 14-104

1186І 14-105
І

1187
1

14-105

1188І

І
І 14-110

1189)

! 1|1190(

\  1

і

І

1192

1193

14—111

14-113

|1191| 14-114

14-18

14-18

1194) 14-21

1195| 14-23

Статистичний звіт про районні пі
м «м

дсумки обліку худоби 
(Ф.Н! 6,7) *<=і 2003 рікЖ

2003

Заключний статистичний ©віт про
підсумки сівби під урожай за 2003 
рік (ф„Н! 4-СГ) 2003

Статистичний звіт про 
сільськогосподарським 
1.12.03р.(Ф.29-СГ)

збір урожаю 
культур на

ТОМІ 2003

Статистичний звіт про збір урожаю 
сільськогосподарських культур на 
і.12.ОЗр.(Ф.29-СГ) Т0М2 2003

Річні 
тичні 
>>■ а ід і і

статистичні звіти про полі- 
партії та громадські органі 
за 2003 рік (ф.№1-ПГа,1-0Г)12003

Статистичний звіт про основні еко| 
номічні показники роботи сільгосгі| 
підприємтсв за 2003рік (Ф.50-СГ) 12003

Річні статистичні звіти про осно-'| 
вні засоби,нарахування податкової 
та економічної амортицації і вико 
ристання амортизаційних відраху 
вань за 2003рік (Ф .1-амортизація)12003
Річні статистичні звіти про роз 
глядання справ про адміністрати
вні правопорушення за 2003 рік
(Ф.1-АП) 2003

2004 рік 
Статистичний баланс продукції 
сільського господарства за 2004 
рік (Ф.16-СГ) 2004
Річні статистичні 
ральні добрива за 
(Ф . Н*9—Б—СГ)

звіти про 
2004 рік

міне-
2004

Річний статистичний звіт по обс 
теженню фермерських господарств 
за 2004 рік (Ф.Н!2-Фє р м ) 2004
Статистичний звіт про стан тн<ари- 
ництва на 1.01.05 рік (ф.-24-СГ) [2004

20

200

194

164

18

6

83

44

18

24

80

58



14-29

1197

І

1198

1
1199 І

І
1200

11201

14-32

14-40

14-44

14-44

Статистичні звіти про реалізацію
Л^С.^^°1 оспадарської продукції :~:а ^004 рій: (Ф.21-ЗАГ) 2004

•Н # ,
Й *введені і річні статистисні звіти 
таблиці по заготівкам продукції 
твариництва за 2004 рік 
(Ф . Н* 11-З АГ, ф. Н* 13-3 АГ)

Р» • •ічні статистичні 
етиці механізації 
(Ф -Н*10~мех)

звіти по стати 
за 2004 рік

Статистичні звіти про наявність 
обчислювальної техніки за 2004рік 
( Ф - Н*2-інформатика)
Статистичний звіт про підготовку 
об'єктів комунального господарю
вання та житлового фонду до робо 
ти е< зимових умовах за 2004 рік 
Ф.Н* 1-ЖКГ (зима)

2004

2004

2004

2004

Річний статистичний звіт по ста
тистики житлового фонда за 2004 
рік(Ф -Ф -1-теп,1-готель,1-прилади,| 
1-субсидії,1-ЖКП заборгованість,
1-водопостачання,1-приватизація,
2-7-чорнобиль) 2004

і 202 14-48
Гї

Річний статистичний звіт про об 
сяг реалізованих послуг за 
рік (Ф.Н* 1-пос луги)

004
2004

1203 14-50 Річні статистичні звіти з стати 
стики культури, освіти, здраво - 
охорони за 2004 рік (Ф„Н* 1-0Т, 
77-РВК,80—А—РИК,7—НК) 2004

1204 14-52 Річні статистичні звіти з стати
стики матеріально-технічного забе 
зпечення за 2004 рік (Ф.Н*2-тр) 2004

1205 14-57 ОРічні статистичні звіти 
стики праці та заробітної 
за 2004 рік (Ф.Н* 6-ПВ)

стати-
плати
Т0И1 004

1206

1207

14-57

14-57

Річні статистичні звіти з стати 
стики праці та заробітної 
за 2004 рік

плати

(Ф.Н* 1-ГІВ (умови праці))

|Річні статистичні звіти з 
|стики праці та заробітної
І за 2004 рік 
Списки ФГ по Ф . Н* 1-ГІВ
1к (об'єднання)

X

Т0М2
стати
плати

ТОМЗ

2004

2004



1208 14-61

1209 14-64

1210 І 14-64

!
1211 І

І
І 14-64

І
112121 
І І

14—64

І
І І
І

І(1214]

1218

1220

14-64

12151 14-64

|1216| 14-64

12171 14-68

14-73

12191 14-79

14-79

Річні та ©ведені статистичні ©ві
ти © статистики праці ©а 2004 рік/ 
(Ф-9-ДС (держслужба))
Статистичні ©віти про Фінансові 
результати і дебіторську та кре
диторську заборгованість ©а 2004 
рік (Ф.1-Б)

©а

Статистичний ©віти про наявність 
|та рух основних ©асобів, аморти-

• « і©аци ©а 2004 рік (ф.№11-03)
ТОМІ

['Статистичний ©віти про наявність 
І та рух основних ©асобів, аморти
зації ©а 2004 рік (Ф.№11-03)

Т0М2

ТОМЗ

2004рі к

Річні статистичні ©віти по стати 
стики торгівлі ©а 2004 рік 
(ФФ»№ 3-торг,7-торг,12-торг 
1-опт)
Статистичний ©віт про утворення, 
використання і поставку вто 
ринної сировини і відходів 
виробництва ©а 2004 рік 
(ф „№14-мтп)

П2004

2004

Річний статистичний ©віт по випу— |2004 
ску„реалізації цінних папер 
2004 рік(Ф .№ 2-Е)

2004

2004

Річні статистичні фінансові ©віти| 
підприємств ©а 2004 рік (Баланс, | 
ф .Ф - № 1,2,3,4,5) ТОМІ 12004
Річні статистичні фінансові ©віти| 
підприємств ©а 2004 рік (Ф»1-підп| 
риємництво(основне коло)) Т0М2 12004
Річні статистичні Фінансові ©віти| 
підприємств ©а 2004 рік (Ф„1 —підп‘ 
риємництво(мале коло)) 2004
Річні статистичні Фінансові ©віти| 
підприємств ©а 2004 рік (Бапанс, | 
ф.1-м,2-м (мале копо)) Т0М4 12004
Річний статистичний ©віт про ек 
спорт (імпорт) послуг ©а
(Ф - № 9-ЗЕЗ) 2004

2004

004
Річні статистичні ©віти © стати
стики матеріально-технічного ©а 
6е©печення ©а 2004 рік (Ф.№3-мтп) 2004

і 1

6

67

41

128

85

34

76

8

85

134

47
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1224 І

І
1

І
І

14-79

І

| 14-79

14-79

14-83

ш м т о м

Річні статистичні ©віти © стати
І М І  ІМ І І .  .  .  .

’  ^  ••• 99т  9 1М |  9 9 9

стики матеріально-технічного пос
тачання ©а 2004 рік (ф.№4-мтп)

ТОМ 1
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