
ДОПОВНЕННЯ• •
ДО ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ 

ВІДДІЛУ СТАТИСТИКИ У МІЛОВСЬКОМУ РАЙОНІ

смт Мілове Міловський район Луганська область ,

Дане доповнення до історичної довідки охоплює період діяльності
фондоутворувач а

Структури фондоутворувач немає. Територіальний розподіл і
підпорядкованість залишилися попередніми. Інших змін в історії,

функціях

відділу
Міловському районі проводилася у 2012 році. Документи постійного

ігання
справ з №1451 по № 1487 за 2010 рік. Опис № 1 (продовження) постійного 
зберігання затверджено ЕПК Державного архіву Луганської області від 
22.06.2012 року протокол № 6.

При обробці документів за 2011 -  2013 роки рік було виявлено 110 
справ. З них:

- постійного зберігання - 110 справ за 2011 -  2013 роки;
- з особового складу - не має;

Документи постійного зберігання внесені до опису № 1 (продовження) за
2 0 1 1 -2 0 1 3  роки у кількості 110 справ з № 1488 по № 1597.

До опису № 1 (продовження) справ постійного зберігання внесені 
статистичні звіти підприємств, установ та організацій всіх форм власності, 
реєстри сільськогосподарських та фермерських господарств, журнали 
базового контролю роботи фахівця з інтерв’ювання з проведення вибіркових 
обстежень.

Скорочених слів в опису немає.
Ступінь збереженості документів задовільний.
Фізичний та санітарно - гігієнічний стан документів добрий, документи 
переплетені і оформлені згідно архівних вимог.

Опис справ побудовано по хронологічному принципу, розділами 
опису є роки закладу документів у діловодстві, у межах кожного року 
тгпкл/менти позмішуються по їх важливості.

Для передачі на державне збереження до архівного відділу Міловської 
райдержадміністрації підготовлено 110 справ за 2011 -  2013 роки.



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

Відділ статистики у Міловському районі свою діяльність продовжує.

Начальник відділу статистики 
у Міловському районі К.С. Самохвалова

" 05~ " О /  2017 р.



І
Відділ статистики у 
Міловському районі 
Головної о управління статистики 
у Луганській області

Фонд_________
Опис №1 (продовження) 
справ постійного зберігання 
за 2011 -  2013 роки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу статистики у
кому районі
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К.С. Самохвалова

року

№
з/п

Індекс
справи Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати 
документів 
справи (то

му, частини)

Кількість 
аркушів у 

справі 
(томі, 

частині)

Примітк
и

1
2011 рік

1488 45-45 Комплексні економічні ДОПОВІДІ, 

огляди про стан і розвиток еконо- 
міки Міловського району том 1

2011р. 113

1489 45-45 Комплексні економічні доповіді, 
огляди про стан і розвиток еконо- 
міки Міловського району том 2

2011р. 150

Статистика структурного 
обстеження підприємств

1490 45-55 Підсумкові річні розробні та пер
винні річні статистичні звіти під
приємств Міловського району 
про основні показники діяльності 
підприємства (ф.№ 1- 
підприємництво, коротка)______

2011р. 8

Статистика фінансів 
підприємств

1491 45-56 Підсумкові розробні таблиці, пер
винні річні баланси та звіти про фі
нансові результати діяльності під
приємств малого кола (ф. №№ 1-м, 
2-м,) том 1

2011р. 139



1 1 1 2 [  3 ~ 4 5 6
1492 45-56 1 Підсумкові розробні таблиці, пер

винні річні баланси та звіти про фі
нансові результати діяльності під
приємств малого кола (ф. №№ 1-м, 
2-м,) том 2

2011р. 14

1493 45-57 1 Зведені річні таблиці про фінансові 
результати і дебіторську та креди- 

1 торську заборгованість (ф.№ 1-Б)

2011р. ЗО

Статистика сільського та
| рибного господарства

1494 45-58 Зведені та первинні річні статистич
ні звіти сільськогосподарських під
приємств району про внесення мі
неральних, органічних добрив, гіп
сування та вапнування (на 1 грудня) 
(ф.№ 9-бсг (річна))

2011р. 37

1495 45-59 Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про збір уро
жаю сільськогосподарських культур 
на всіх землях (на 1 ірудня) (ф.№ 
29-сг), том 1

2011р. 149

1496 45-59 1 Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про збір уро
жаю сільськогосподарських культур 
на всіх землях (на 1 грудня) (ф.№ 
29-сг), том 2

2011р. І 

« 1

169

1497 45-60 1 Зведений та заключні річні стати
стичні звіти сільськогосподарсь
ких підприємств району про посі
вні площі сільськогосподарських 
культур під урожай 2010 року 
(ф.№4-сг)

2011р.

і

<1

1498 45-61 1 Зведений річні статистичні звіти 
сільських рад про посівні площі 
сільськогосподарських культур у 
домашніх господарствах на терито
рії сільської ради під урожай 2010 
року
(ф.№ 4-сільрада)_________________

2011р. 14

ГЇ499 45-62 Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про стан тва
ринництва
(ф.№ 24-річна)________________

2011р. 1 20

1500 45-63 1 Зведені таблиці, річні статистичні 
звіти сільськогосподарських під- 

. приємств району про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 

| (ф.№21-заг)

2011 р. 42



1501 45-64 | Зведені таблиці, річні статистичні
звіти сільськогосподарських під
приємств району про основні еко
номічні показники роботи сільсько
господарських підприємств 
(ф.№ 50-сг)_____________________

1502

1503

1504

1505

1506

1507
1508

1509 45-75

2011р.

1510

1511

45-65 І Зведені таблиці, річні статистичні
звіти сільськогосподарських під
приємств району баланси -  проду-

2011р.

•••кци сільського господарства 
(ф.№ 16-сг)

45-66 | Зведені таблиці, річні статистичні
звіти сільських та селищних рад ра
йону про окремі показники розвит
ку сільських, селищних, міських рад 
у галузі сільського господарства 
(ф.№ 6-сільрада)________________

2011р.

45-67 І Районні підсумки обліку худоби на
1 січна (ф. № 7)_________________

2011р.

45 -68 | Зведені таблиці, річні статистичні
звіти фермерських господарств ра
йону про основні показники госпо- 
дарської діяльності (ф.№ 2-ферм)

2011р.

45-69 І Реєстр сільськогосподарських під
приємств (крім фермерських госпо
дарств)

45-70 І Реєстр фермерських господарств
45-71 І Зведені звіти та первинні статисти

чні звіти обстеження урожайності 
сільськогосподарських культур ма
лих сільськогосподарських підпри- 
ємств (2 рази на рік) (ф.№ 37-сг)

2011р.

2011р.
2011р.

Статистика навколишнього
середовища_______

Річні статистичні звіти підпри
ємств району про утворення, об
роблення та утилізацію відходів І 
III класів небезпеки (ф.№ 1- 
небезпечні відходи)

2011р.

45-76 І Річні статистичні звіти підпри
ємств району про витрати на охо
рону навколишнього природного 
середовища та екологічні платежі 
(ф.№ 1-екологічні витрати)_____

2011р.

45-77 І Річні статистичні звіти підпри
ємств району про охорону атмос
ферного повітря (ф.№ 2-тп (повіт- 
»я))

2011р.



І Статистика транспорту та
зв’язку

2011р. 40І 45-88 1 Зведені таблиці та первинні річні
статистичні звіти підприємств та 
організацій району про роботу ав- 

1 1 тотранспорту (ф.№ 2-тр)
Статистика соціальних 

1 1 1 послуг
1513 45-94 Зведені та первинні річні статистич

ні звіти підприємств району про 
оплату населенням житлово- 
комунальних послуг та електро
енергії

1 1 1 (ф.№ 1-заборгованість (ЖКГ))

2011р. 8

1514 45-95 Зведені таблиці та первинні річні
статистичні звіти підприємств та 
організацій району про житловий 

1 1 | фонд (ф.№ 1 -житлофонд)

2011р. 119

1 1 | Статистика праці
1515 45-99 Зведені таблиці та первинні річні

статистичні звіти підприємств та 
організацій району з праці (ф.№ 1- 
ПВ термінова-місячна)

2011р. 29 1

1516 45-100 Зведені таблиці, зведені та первинні
річні статистичні звіти підприємств 
та організацій району з праці (ф.№

| 1 1 1-ПВ термінова-квартальна)

2011р. 56

1 1517 1 45-101 1 Зведені таблиці та первинні річні
статистичні звіти підприємств та 
організації про кількість працівни
ків, їхній якісний склад та професій- 

| | 1 не навчання (ф.№ 6 -ПВ)

2011р. 29

1 1 Статистика обстеження домогос-
подарств та проведення ін

терв'ювання домогосподарств з 
питань економічної активності 

1 | 1 населення
1518 1 45-108 1 Журнал базового контролю фахівця

з інтер'ювання з проведення вибір
кового обстеження умов життя до-

| 1 могосподарств

2011р. 3

1519 45-111 Журнал базового контролю роботи
фахівця з інтер'ювання з проведен
ня вибіркового обстеження сільсь
когосподарської діяльності насе- 

________лення______________________
1520 45-113 1 Журнал базового контролю роботи

фахівця з інтер'ювання з проведен
ня вибіркового обстеження еконо- 

| 1 мічної активності населення

2011р. 15 

2011р. [ 22



Статистика внутрішньої торгі
влі

1521 45-115 статистичні 2011р. 8
звіти підприємств району про про
даж і запаси товарів у торговій ме
режі та мережі ресторанного госпо
дарства (ф.№ 3-торг)

1522 45-116 Зведені таблиці, річні статистичні 
звіти підприємств району про наяв
ність торгової мережі та мережі рес 
торанного господарства (ф.№ 7- 
торг)

Статистика товарних

2011р. 6

ринків
1523 І 45-118 | Первинні річні статистичні звіти

підприємств району про залишки і 
використання енергетичних матері 
алів та продуктів перероблення на- 
фти (ф.№ 4-мтп) ТОМ 1________

2011р. 139

1524 | 45-118 | Первинні річні статистичні звіти
підприємств району про залишки і 
використання енергетичних матері
алів та продуктів перероблення на
фти (ф.№ 4-мтп) ТОМ 2

2011р 142

1525 45-119 Річні статистичні звіти підприємств 
та організацій району про результа
ти використання енергетичних ма
теріалів та продуктів перероблення 
нафти, про витрати палива, тепло- 
енергії та електроенергії, про фак
тичні витрати палива на виробницт 
во окремих видів продукції і робіт 
(ф.ф.№№ 11-мтп, 11-ер, додаток № 
1 до ф.№11-мтп)______________

2011р 58

1526 І 45-120 І Первинні річні статистичні звіти
підприємств району про продаж 
запаси товарів (продукції) в опто 
торгівлі (ф.№ 1-опт)__________

2011р. 8

2012 рік
1527 38-45 І Комплексні економічні доповіді,

огляди про стан і розвиток еконо- 
міки Міловського району_______

2012р 153

Статистика структурного 
обстеження підприємства

1528 38-55 | Підсумкові річні розробні та пер
винні річні статистичні звіти під
приємств Міловського району 
про основні показники діяльності 
підприємства (ф.№ 1- 
підприємництво, коротка)

2012р 10



1529

Статистика фінансів 
підприємств

38-56 | Підсумкові розробні таблиці, пер
винні річні баланси та звіти про фі
нансові результати діяльності під
приємств малого кола (ф. №№ 1-м, 
2-м,) том 1

2012

1530 38-56 І Підсумкові розробні таблиці, пер
винні річні баланси та звіти про фі
нансові результати діяльності під
приємств малого кола (ф. №№ 1-м, 
2-м,) том 2

2012р.

1531

1532

38-57 І Зведені річні таблиці про фінансові
результати і дебіторську та креди- 
торську заборгованість (ф.№ 1-Б) 

Статистика сільського та 
рибного господарства

1533

1534

1535

1536

2012р.

38-58 | Зведені та первинні річні статистич
ні з віта сільськогосподарських під
приємств району про внесення мі
неральних, органічних добрив, гіп
сування та вапнування (на 1 грудня) 
(ф.№ 9-бсг (річна))______________

2012р.

38-59 | Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про збір уро
жаю сільськогосподарських культур 
на всіх землях (на 1 грудня) (ф.№ 
29-сг), том 1 

38-59 | Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про збір уро
жаю сільськогосподарських культур 
на всіх землях (на 1 грудня) (ф.№
29-сг), том 2___________________

38-60 | Зведений та заключні річні стати
стичні звіти сільськогосподарсь
ких підприємств району про посі
вні площі сільськогосподарських 
культур під урожай 2010 року 
(ф.№ 4-сг)____________________

2012р.

2012р

2012р

38-61 | Зведений річні статистичні звіти
сільських рад про посівні площі 
сільськогосподарських культур у 
домашніх господарствах на терито
рії сільської ради під урожай 2010 
року (ф.№ 4-сільрада)

2012р.



1537 38-62 І Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про стан тва- 
ринництва (ф.№ 24-річна)_______

2012р. 18

1538 38-63 І Зведені таблиці, річні статистичні
звіти сільськогосподарських під
приємств району про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)__________________

2012 45

1539 38-64 | Зведені таблиці, річні статистичні
звіти сільськогосподарських під
приємств району про основні еко
номічні показники роботи сільсько
господарських підприємств 
(ф.№? 50-сг)___________________

2012р. 58

1540 38-66 | Зведені таблиці, річні статистичні
звіти сільських та селищних рад ра
йону про окремі показники розвит
ку сільських, селищних, міських рад 
у галузі сільського господарства 
(ф.№ 6-сільрада)_______________

2012р. 27

1541 38-67 Районні підсумки обліку худоби на 
1 січна (ф. № 7)________________

2012р. 2

1542 38-68 Зведені таблиці, річні статистичні 
звіти фермерських господарств ра
йону про основні показники госпо- 
дарської діяльності (ф.№ 2-ферм)

2012р. 88

1543 38-69 Реєстр сільськогосподарських під
приємств (крім фермерських госпо 
дарств)_____________________

2012р. 17

1544 38-70 І Реєстр фермерських господарств 2012р. 7
1545 38-71 Зведені звіти та первинні статисти

чні звіти обстеження урожайності 
сільськогосподарських культур ма
лих сільськогосподарських підпри- 
ємств (2 рази на рік) (ф,№ 37-сг)

2012р. 8

Статистика навколишнього се- 
_________ редовища_________

1546 38-75 Річні статистичні звіти підпри
ємств району про утворення, об
роблення та утилізацію відходів І 
III класів небезпеки 
(ф.№ 1-небезпечні відходи)_____

2012р. 27

1547 38-76 І Річні статистичні звіти підпри
ємств району про витрати на охо
рону навколишнього природного 
середовища та екологічні платежі 
(ф.№ 1-екологічні витрати)_____

2012р. 34



1548 38-77 | Річні статистичні звіти підпри
ємств району про охорону атмос
ферного повітря
(ф.№ 2-тп (повітря))___________

2012р

Статистика транспорту та
зв яз

1549 38-88 | Зведені таблиці та первинні річні
статистичні звіти підприємств та 
організацій району про роботу ав- 
тотранспорту (ф.№ 2-тр)

2012р

Статистика соціальних
послуг

1550 38-92 Зведені та первинні річні статистич
ні звіти підприємств району про 
оплату населенням житлово- 
комунальних послуг та електро
енергії
(ф.№ 1-заборгованість (ЖКГ))

2012р.
7

1551 38-93 Зведені таблиці та первинні річні 
статистичні звіти підприємств та 
організацій району про житловий 

| фонд (ф.№ 1-житлофонд) 1

2012р.
1 3 2

| | | Статистика праці | I I I
1552 38-95 1 Зведені таблиці та первинні річні 1 

статистичні звіти підприємств та 
організацій району з праці (ф.№ 1- 
11В термінова-місячна)

2012р. 1
2 2  1 1

1553 38-96 1 Зведені таблиці, зведені та первинні 1 
річні статистичні звіти підприємств 
та організацій району з праці (ф.№ 
1-ПВ термінова-квартальна)

2012р.
4 0

1554 38-97 1 Зведені таблиці та первинні річні 1 
статистичні звіти підприємств та 
організації про кількість працівни
ків, їхній якісний склад та професій
не навчання (ф.№ 6 -ПВ)

2012р.
1 9

1555

1556

Статистика обстеження домогос- 
подарств та проведення ін

терв'ювання домогосподарств з 
питань економічної активності

населення
38-104 І Журнал базового контролю А

з інтерв’ювання з проведення вибір
кового обстеження умов життя до-
могосподарств___________

З 8 -107 | Журнал базового контролю роботи
фахівця з інтерв’ювання з прове
дення вибіркового обстеження сіль-

2012р

2012р

ськогосподарської діяльності насе
лення



1557 З 8 -109 | Журнал базового кої ітролю роботи
фахівця з інтерв’ювання з прове
дення вибіркового обстеження еко
номічної активності населення

2012р. 19

1558

Статистика внутрішньої 
____________ торгівлі

38-111 | Зведені таблиці, річні статистичні
звіти підприємств району про про
даж і запаси товарів у торговій ме
режі та мережі ресторанного госпо- 
дарства (ф.№ 3-торг)____________

2012р. 5

1559 38-112 І Зведені таблиці, річні статистичні
звіти підприємств району про наяв-

2012р. З

мність торгової мережі та мережі рес
торанного господарства
(ф.№ 7-торг)____________________

Статистика товарних 
_____________ринків____________

1560 38-114 І Первинні річні статистичні звіти
підприємств району про залишки і 
використання енергетичних матері
алів та продуктів перероблення на- 
фти (ф.№ 4-мтп) ТОМ 1__________

2012р. 99

1561 38-114 І Первинні річні статистичні звіти
підприємств району про залишки і 
використання енергетичних матері
алів та продуктів перероблення на- 
фти (ф.№ 4-мтп) ТОМ II_________

2012р. 179

1562 38-115 Річні статистичні звіти підприємств 2012р. 94
та організацій району про результа
ти використання енергетичних ма
теріалів та продуктів перероблення 
нафти, про витрати палива, тепло- 
енергії та електроенергії, про фак
тичні витрати палива на виробницт
во окремих видів продукції і робіт 
(ф.ф.№№ 11-мтп, 11-ер, додаток № 
1 до ф.№11-мтп)

2013 рік
1563 38-14 Таблиці динамічних рядів про 

стан і соціальний економічний 
юзвиток Міловського району

2013р. 148

1564 38-61

Статистика структурного об- 
стеження підприємства

Підсумкові річні розробці та пер
винні річні статистичні звіти під
приємств Міловського району 
про основні показники діяльності 
підприємства (ф.№ I- 
підприємництво, коротка)_______

2013р. 6



Статистика фінансів підпри
ємств

1565 38-62

1566 38-63

1567 38-65

1568 38-66

1569

1570

1571

1572

1573

1574

Річні фінансові звіти підприємств
(мале коло)____________________
Річні фінансові звіти підприємств 
моніторинг)

Статистика сільського та риб- 
ного господарства____________
Зведені та первинні річні статистич
ні звіти сільськогосподарських під
приємств району про внесення мі
неральних, органічних добрив, гіп
сування та вапнування (на 1 грудня) 
(ф.№ 9-бсг (річна))_______________

2013р. 127

2013р. 4

2013р. 34

Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про збір уро
жаю сільськогосподарських культур 
на всіх землях (на 1 грудня) (ф.№ 
29-сг), том 1

2013 145

38-66 І Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про збір уро
жаю сільськогосподарських культур 
на всіх землях (на 1 грудня) (ф.№ 
29-сг), том 2

2013р. 143

38-67 | Зведений та заключні річні стати
стичні звіти сільськогосподарсь
ких підприємств району про посі
вні площі сільськогосподарських 
культур під урожай 2010 року
(ф.№ 4-сг)______________________

2013р. 152

38-68 І Зведений річні статистичні звіти
сільських рад про посівні площі 
сільськогосподарських культур у 
домашніх господарствах на терито
рії сільської ради під урожай 2010 
року(ф.№ 4-сільрада)____________

2013р. 13

38-69 | Зведені та первинні річні статис
тичні звіти сільськогосподарських 
підприємств району про стан тва- 
іинництва (ф.№ 24-річна)_________

2013р. 15

38-70 | Зведені таблиці, річні статистичні
звіти сільськогосподарських під
приємств району про реалізацію 
сільськогосподарської продукції 
(ф.№ 21-заг)____________________

2013р. 52

38-71 І Зведені таблиці, річні статистичні
звіти сільськогосподарських під
приємств району про основні еко
номічні показники роботи сільсько
господарських підприємств 
(ф.№ 50-сг)_____________________

2013р. 66



1575

157(і

1577

1578

1579
1580

1581

1582

1583

1584

38-72 | Зведені таблиці, річні статистичні
чіїі ги сільських та селищних рад ра
йону про окремі показники розпи т
ку сільських, селищних, міських рад

2013р.

• І
у галузі сільського господарства 
(ф.№ 6-сільрада) ________

38-73 | Районні підсумки обліку худоби на
1 січна (ф. № 7)_______________

2013р.

38-74 | Зведені таблиці, річні статистичні
звіти фермерських господарств ра
йону про основні показники госпо
дарської діяльноси (ф.№ 2-ферм)

2013р.

38-75 | Реєстр сільськогосподарських під
приємств (крім фермерських ГОСГІО- 
дарств)________________________

2013р.

38-76 Реєстр фермерських господарств 2013р.
38-77 І Зведені звіти та первинні статисти

чні звіти обстеження урожайності 
сільськогосподарських кульїур ма
лих сільськогосподарських піднри- 
ємств (2 рази на рік) (ф.№ 37-сг)

2013р.

Статистика навколишнього се- 
__________ родовища__________

38-81 Первинні річні статистичні звіти 
підприємств району про поводжен- 
ня з відходами (ф.№ 1-відходи)

2013р.

38-82 | Річні статистичні звіти підпри
ємств району про витрати на охо
рону навколишнього природного 
середовища та екологічні платежі 
(ф.№ 1-екологічні витрати)______

2013р.

38-83 І Річні статистичні звіти підпри
ємств району про охорону атмос
ферного повітря (ф.№ 2-тп (повіт-
М ) _________________ !_________

2013р.

Статистика транспорту та 
_________ зв’язку_________

38-94 І Первинні річні статистичні звіти
підприємств та організацій району 
про роботу автотранспорту (ф.№ 
2-тр)__________________________

2013р.

31

2

74

З

3_
16

44

48

8

37

1585

Статистика соціальних 
________послуг________

38-98 І Зведені таблиці та первинні річні
статистичні звіти підприємств та 
організацій району про житловий 

юнд (ф.№ 1-житлофонд)______

2013р. 113



1586 38-99 Зведені та первинні річні статистич
ні звіти підприємств району про 
оплату населенням житлово- 
комунальних послуг та електро-

2013р. 79

енергії
(ф.№ 1-заборгованість (ЖКГ))

Статистика праці
1587 38-100 І Зведені таблиці та первинні річні

статистичні звіти підприємств та 
організацій району з праці (ф.№ 1- 
ПВ термінова-місячна)__________

2013р. 21

1588 38-101 | Зведені таблиці, зведені та первинні
річні статистичні звіти підприємств 
та організацій району з праці (ф.№ 
1-ПВ термінова-квартальна)

1589 З8-102 І Зведені таблиці та первинні річні
статистичні звіти підприємств та

• ••організації про кількість працівни
ків, їхній якісний склад та професій- 
не навчання (ф.№ 6 -ПВ)
Статистика обстеження домогос- 

подарств та проведення ін
терв'ювання домогосподарств з 
питань економічної активності

населення
1590 І 38-107 | Журнал базового контролю фахівця

з інтерв’ювання з проведення вибір
кового обстеження умов життя до
могосподарств _______________

2013р. 7

1591 З 8-109 І Журнал базового контролю роботи
фахівця з інтерв’ювання з прове
дення вибіркового обстеження еко

2013р. 20

номічної активності населення
1592 І 38-112 контролю 2013р. 13

фахівця
обстеження 
діяльності н

1593

л е н н я ______________
Статистика внутрішньої торгі

___ _______________ влі_____
38-113 І Зведені таблиці, річні статистичні

звіти підприємств райоьгу про про
даж і запаси товарів у торговій ме
режі та мережі ресторанног о госпо- 
дарства (ф.№ 3-торг)____________

2013р. 4

1594 І 38-114 статистичні
звіти підприємств району про наяв
ність торгової мережі та мережі рес 
торанного господарства (ф.№ 7- 
торг)1



Статистика товарних 
_______ ринків_______

1595 38-116 | Первинні річні статистичні звіти
підприємств району про залишки і 
використання енергетичних матері
алів та продуктів перероблення на- 
фти (ф.№ 4-мтп) ТОМ І__________

1596

1597

38-116 І Первинні річні статистичні звіти
підприємств району про залишки і 
використання енергетичних матері
алів та продуктів перероблення на-
фти (ф.№ 4-мтп) ТОМ II

38-117 І Річні статистичні звіти підприємств
та організацій району про результа
ти використання енергетичних ма
теріалів та продуктів перероблення 
нафти, про витрати палива, тепло- 
енергії та електроенергії, про фак
тичні витрати палива на виробницт
во окремих видів продукції і робіт 
(ф.ф.№№ 11-мтп, 11-ер, додаток №
1 до ф.№11-мтп)________________

2013р. 148

2013р. 148

2013р. 62
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