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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

ЗВІТ
ПРО ТЕЛЕФОНІЗАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
І ПОТРЕБИ НАСЕЛЕННЯ В ДОМАШНІХ ТЕЛЕФОНАХ
МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
на кінець 20___р.

Подають:
Термін подання

Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

- органу державної статистики за місцезнаходженням



не пізніше
20 січня
№ 43-зв'язок
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
22.07.2013 № 217



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)


І. Телефонізація об’єктів у сільській місцевості
(одиниць)
Найменування показників
№ рядка
Усього
А
Б
1
Школи та дошкільні заклади
11

Медичні заклади
12

Сільськогосподарські підприємства
14

Малонаселені сільські пункти з населенням : 
до 50 осіб

15

від 51 до 200 осіб
16




ІІ. Потреби населення в домашніх телефонах мережі загального  користування
(одиниць)

№
Міська телефонна мережа
Сільська телефонна мережа
Найменування показників
рядка
усього незадоволених заяв на 
кінець року
кількість задоволених заяв  за рік
усього незадоволених заяв на кінець року
кількість задоволених заяв  за рік
А
Б
1
2
3
4
Заяви населення на встановлення телефонів 

20




з них:
інвалідів війни та прирівняних до них осіб


21




інвалідів І та ІІ груп (незалежно від причини набуття інвалідності)

22




учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них

23




осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1 та 2 категорій

24




інших категорій громадян, які мають право на першочергову установку телефону


25








ІІІ. Тривалість очікування населенням установки домашніх телефонів
(заповнюється один раз на три роки)
(одиниць)

№
Міська  телефонна мережа
Сільська телефонна мережа
Найменування
ряд-
Усього
у тому числі за терміном у черзі
Усього
у тому числі за терміном у черзі
показників
ка
( сума гр.2-5)
до 1 року
1,1- 3 років
3,1- 5 років
5,1 року і більше
( сума гр.7-10)
до 1
 року
1,1- 3 років
3,1- 5 років
5,1 року і більше
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Незадоволені заяви населення на встановлення телефонів

30










з них:
інвалідів війни та прирівняних до них осіб


31










інвалідів І та ІІ груп (незалежно від причини набуття інвалідності)

32










учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них

33










осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1 та 2 категорій


34










інших категорій громадян, які мають право на першочергову установку телефону


35













________________________________________________________                               ___________________________________________
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                          (ПІБ)
відповідальної за достовірність наданої інформації

____________________________________________                           ____________________________________
                                                                                                                                               (ПІБ)
телефон:_______________факс:___________________електронна пошта:________________________________


