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                                                                                             Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтями 21 та 22 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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
за січень - _________________________20___ року 
(звітний період)

Подають:
Термін подання
№ 1-держзамовлення
 (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
02.12.2014 № 377
(зі змінами)
юридичні особи: міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники

- територіальному органу Держстату
не пізніше 7 числа 
місяця, наступного 
за звітним періодом


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)




























Найменування
державних замовлень
Код рядка
Затверджені 
обсяги державних замовлень на звітний рік, тис.грн. 
Фактично 
виділено коштів для виконання державних замовлень, тис.грн.
Обсяги
державних замовлень за укладеними
контрактами 
на рік, 
тис.грн.
Обсяги виконаних державних замовлень, тис.грн.
Відсоток виконання державних замовлень, %
(гр.4 / гр.1
х 100)
Коди
 причин невиконання
А
Б
1
2
3
4
5
6
Підготовка фахівців, наукових, науково-педагогічних та 
робітничих кадрів 
(ряд.01 = сумі рядків 02-04)
01






з них:
підготовка фахівців
02






підготовка наукових та науково- 
педагогічних кадрів
03






підготовка робітничих кадрів
(ряд.04> або = ряд.05)
04






у тому числі підготовка робітничих кадрів за рахунок видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів і враховуються під час визначення міжбюджетних трансферів
05






Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (післядипломна освіта)
06






Разом
(ряд.10 = сумі рядків 01, 06)
10







 Коди причин невиконання:
 11 - відсутність коштів;
 12 - відсутність матеріально-технічних ресурсів;
 13 - відмова виконавця;
 14 - інші причини (вказати конкретно по кожному найменуванню замовлення) _________________________________________________    
        _____________________________________________________________________________________________________________________



_____________________________________________                             ________________________________________
Місце підпису керівника та/або особи,                                                                                          (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                       

________________________________________________________                                     __________________________________________________
                                                                                                                                                            (ПІБ)

телефон: _________________  факс: _________________ електронна пошта: __________________________________


