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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державного комітету 
статистики України 
24.06.2005 №162 
 
Зареєстровано  
в Мін'юсті України                                             
12.07.2005 за №740/11020 

 
 
 
 

І Н С Т Р У К Ц І Я 
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження  
№6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних,  

міських рад у галузі сільського господарства   
на 1 січня  200 __ року" 

 
 

1. Загальні положення 

 
1.1. Форма №6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, 

селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 
200_ року" (далі – форма №6-сільрада) складається сільськими, сели-
щними, міськими радами, на території яких розташовані сільські насе-
лені пункти, і в яких ведеться погосподарський облік. 

1.2. Підставою для заповнення форми №6-сільрада є форми по-
господарського обліку в сільських, селищних, міських радах, затвер-
джені наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 
№95 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.05.2005 за 
№487/10767, а саме:  

форма №1 "Погосподарська книга №____ на 2006–2010 роки"; 

форма №2 "Список осіб, що тимчасово проживають на території 
ради в 20__ році; 

форма №4 "Список домоволодінь, господарі яких не проживають 
постійно на території ради". 
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1.3. Форма №6-сільрада складається за станом на 1 січня і пода-
ється органу державної статистики за своїм місцезнаходженням у тер-
мін, указаний на бланку. Зміни, що відбулися на території місцевої ра-
ди після 1 січня при складанні звіту не враховуються. 

1.4. Усі показники заповнюються в одиницях виміру, передбаче-
них у бланку форми №6-сільрада. 

1.5. Адресна частина форми №6-сільрада заповнюється так: 

реквізит "Назва сільської, селищної, міської ради" – вказується 
повна назва ради, що подає форму №6-сільрада; 

реквізит “Поштова адреса” – вказується фактична повна адреса 
ради, що подає форму №6-сільрада; 

сітка кодів заповнюється радою згідно з довідкою про зараху-
вання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ). 

1.6. У рядках та графах форми, в яких відсутні показники, ста-
виться прочерк. 

 

2. Заповнення бланка форми 

 

2.1. Розділ І "Кількість домогосподарств,  що проживають на 
території ради" заповнюється на підставі даних форм погосподарсь-
кого обліку №1 "Погосподарська книга №____ на 2006–2010 роки" 
(далі – форма №1) та №2 "Список осіб, що тимчасово проживають на 
території ради в 20__ році" (далі – форма №2). 

2.1.1. У графі 1 проставляються відомості про загальну кількість 
домогосподарств як тих, господарі яких постійно проживають на тери-
торії ради – за даними форми № 1, так і тих, господарі яких прожива-
ють на території ради тимчасово – за даними форми № 2. 

2.1.2. У графу 2 заносяться дані про кількість домогосподарств, 
господарі яких проживають на території ради постійно. Ці дані пови-
нні відповідати кількості відкритих особових рахунків у Погосподар-
ській книзі (форма №1). 

2.1.3. У графі 3 указується кількість домогосподарств, господарі 
яких проживають постійно на території ради і членам яких відповідно 
до статті 33 Земельного Кодексу України надані земельні ділянки для 
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ведення особистого селянського господарства, враховуючи домогос-
подарства, членам яких надавалися земельні ділянки з цільовим при-
значенням "для ведення особистого підсобного господарства". Дані за-
повнюються на підставі відомостей форми №1, занесених до розділу V  
"Земля у приватній власності та оренді членів домогосподарства" (ря-
док 1.2),  і відміток, зроблених у рядку 12 розділу І "Список членів до-
могосподарства". 

2.1.4. У рядку 101 "Загальна кількість домогосподарств" про-
ставляється: 

 у графі 1 – сума кількості домогосподарств, для яких відкриті 
особові рахунки в Погосподарській книзі, тобто кількості відкритих 
особових рахунків за формою №1, та кількості домогосподарств, запи-
си про членів яких зроблені в списку осіб, що тимчасово проживають 
на території ради (форма №2); 

у графі 2 – кількість  домогосподарств за формою №1; 

у графі 3 – кількість домогосподарств за формою №1, для яких у 
розділі V " Земля у приватній власності та оренді членів домогоспо-
дарства" заповнений рядок 1.2 "для ведення особистого селянського 
господарства", зроблені відповідні відмітки в рядку 12 "Відмітка про 
ведення особистого селянського господарства" розділу І "Список чле-
нів домогосподарства". 

2.1.5. У рядках 102–104 із загальної кількості домогосподарств 
проставляється: 

 у рядку 102 – кількість домогосподарств, члени яких мають у 
володінні та оренді земельні ділянки, тобто для яких на звітну дату за-
повнений розділ V " Земля у приватній власності та оренді членів до-
могосподарства" форми №1 і зроблені відповідні записи в формі №2; 

у рядку 103 – кількість домогосподарств, які утримують худобу 
та/або птицю, тобто для яких на звітну дату зроблені записи в розділі 
ІІІ "Худоба та птиця в приватній власності домогосподарства" форми 
№1 або графи 9 і 10  форми №2; 

у рядку 104 – кількість домогосподарств, які мають у приватній 
власності сільськогосподарську техніку, тобто для яких на звітну дату 
заповнений розділ IV "Сільськогосподарська техніка в приватній влас-
ності домогосподарства" форми №1. 
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2.2. Розділ ІІ "Площа землі у володінні та оренді членів домо-
господарств, що проживають на території ради постійно" склада-
ється на підставі даних розділу V "Земля у приватній власності та оре-
нді членів домогосподарства" форми №1, заповнених на звітну дату.  

2.2.1. У графі 1 указується площа землі домогосподарств, які 
проживають постійно на території ради і кількість яких проставлена в 
розділі І у графі 2 в рядку 102 даної форми.  

2.2.2. У графі 2 проставляються дані щодо домогосподарств, які 
проживають постійно на території ради і членам яких надані земельні 
ділянки для ведення особистого селянського господарства або для ве-
дення особистого підсобного господарства, і кількість яких зазначена в 
розділі І у графі 3 у рядку 102 даної форми.  

2.2.3. Дані рядків 201–205 заповнюються з відповідних рядків 
розділу V форми №1, заповнених на звітну дату, а саме:  

рядок 201 "Загальна площа земельних ділянок" – з рядка 1; 

рядок 202 "для будівництва, обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель (присадибні ділянки)"  – з рядка 1.1; 

рядок 203 "для ведення особистого селянського господарства" – 
з рядка 1.2; 

рядок 204 " для ведення товарного сільськогосподарського виро-
бництва" – з рядка 1.3; 

рядок 205 "з них взятих в оренду" – з рядка 1.3.1. 

2.2.4. При заповненні розділу ІІ даної форми  необхідно дотри-
муватися таких вимог: 

дані графи 1 більше або дорівнюють даним графи 2, крім даних 
рядка 203, для якого дані графи 1 обов‘язково дорівнюють даним гра-
фи 2; 

рядок 201 є більшим або дорівнює сумі рядків 202, 203, 204; 

рядок 204 є більшим або дорівнює рядку 205; 

дані заповнюються в гектарах з двома знаками після коми. 

2.3. Розділ ІІІ "Поголів’я худоби та птиці в приватній влас-
ності домогосподарств" заповнюється на підставі даних форми №1 
"Погосподарська книга №____ на 2006–2010 роки" та форми №2 "Спи-
сок осіб, що тимчасово проживають на території ради". У цей розділ 
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ураховується лише поголів’я худоби, що є на території даної сільської, 
селищної та міської ради. Облік проводиться як за домогосподарства-
ми, господарі яких постійно проживають, так і за особами, що прожи-
вають тимчасово на території даної місцевої ради. 

2.3.1. У випадках, коли у домогосподарстві утримується худоба 
особи, яка не проживає на території даної ради, а відомості про чисе-
льність худоби записано до розділу "Додаткові відомості" особового 
рахунку, то ця худоба не враховується за даною радою. 

2.3.2. У розділі враховуються відомості про чисельність, видовий 
та статево-віковий склад худоби та птиці станом на 1 січня без ураху-
вання змін, що відбулися у чисельності та складі тварин після звітної 
дати. 

2.3.3. У графі 1 записуються дані щодо чисельності великої ро-
гатої худоби,  корів, свиней у домогосподарствах, як постійно, так і 
тимчасово проживаючих на території сільради, які утримують худобу 
або птицю. Із загальної чисельності поголів’я виділяється  худоба до-
могосподарств, господарі яких проживають на території ради постійно 
(графа 2), з неї – худоба домогосподарств, членам яких надані земель-
ні ділянки для ведення особистого селянського господарства (графа 
3). Наявність даних у цих графах повинна узгоджуватися з наявністю 
даних у розділі І даної форми в рядку 103. 

2.3.4. У зведені рядки щодо загальної чисельності поголів'я вели-
кої рогатої  худоби (рядок 301), свиней (рядок 307), овець (рядок 
311), кіз (рядок 313), коней (рядок 315), кролів (рядок 320) урахову-
ється вся наявна в домогосподарствах місцевої ради худоба відповід-
ного виду, незалежно від її віку, статі та мети вирощування чи викори-
стання. Із загального поголів’я виділяється худоба окремих статево-
вікових груп.  

2.3.5. У рядок 303 "корови" враховуються всі корови, незалежно 
від того, телилися вони у звітному році чи ні. Осіменені, але ще нероз-
телені телиці незалежно від віку, в поголів’я корів не враховуються. 

2.3.6. У рядки 304 та 305 "телиці" записуються всі телиці 
зазначеного віку, як запліднені, так і незапліднені (неосіменені). 

2.3.7. У рядку 306 "телята до 1 року" вказуються телята цього 
віку, які знаходяться в домогосподарствах даної ради. 



 

 6

2.3.8. У рядках 308, 309, 310 із загального поголів’я свиней ви-
діляється їх чисельність за вказаними статево-віковими групами. 

2.3.9. У рядки 312 "у т.ч. вівцематки і ярки від 1 року і старші" 
та 314 "у т.ч. козоматки від 1 року і старші" враховуються всі вівцема-
тки, козоматки і ярки цього віку, незалежно від того, дали вони при-
плід і чи були  спаровані.  

2.3.10. У рядку 316 "кобили від 3 років і старше" вказується 
маточне  стадо, куди входять племінні кобили, які використовуються 
на легких роботах, а також кобили робочі.  

2.3.11. У рядку 317 "лошата до 1 року" вказуються лошата цього 
віку, які знаходяться в домогосподарствах даної ради. 

2.3.12. У рядку 318 "Птиця – всього” відображається наявна в 
домогосподарствах птиця всіх видів, різного віку та статі (кури та пів-
ні, качки, гуси, індокачки, перепілки, цесарки, фазани, страуси тощо). 
З неї окремо виділяються кури-несучки (рядок 319). 

2.3.13. У рядку 320 "Кролі – всього" відображаються наявні в 
домогосподарствах кролі різного віку і статі. Із них окремо виділяють-
ся кролематки (рядок 321). 

2.3.14. У рядку 322 "Хутрові звірі кліткового утримання" врахо-
вуються тварини тільки кліткового утримання, незалежно від їхнього 
віку, статі чи виду використання (норка, нутрія, песець, лисиця, фред-
ка, ондатра тощо). 

2.3.15. У рядку 323 "Бджолосім’ї, штук" ураховується кількість 
бджолосімей, які знаходяться в домогосподарствах даної ради.   

2.3.16. У рядках 324 - 332 із загальної кількості домогоспо-
дарств, господарі яких проживають на території ради постійно та тим-
часово, наводяться дані про кількість домогосподарств, що не мають 
поголів’я худоби зазначеного виду та птиці. 

2.4. У розділі ІV "Сільськогосподарська техніка в приватній 
власності домогосподарств, що проживають на території ради по-
стійно" проставляються дані про фактично наявну в домогосподарст-
вах техніку як ту, що належить членам домогосподарства на правах 
власності, так і взяту в оренду (довгострокову) або ту, що знаходиться 
на відповідальному зберіганні (дані розділу ІV "Сільськогосподарська 
техніка в приватній власності домогосподарства" форми №1, заповне-
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ного на звітну дату). Техніка, що здана домогосподарством в оренду, в 
даному розділі не враховується. Із загальної кількості тракторів (рядок 
401) виділяється кількість садово-городніх міні-тракторів та мотобло-
ків (рядок 402); із загальної кількості комбайнів (рядок 404) – кількість 
зернозбиральних комбайнів (рядок 405). У рядку 403 указується кіль-
кість вантажних автомобілів. 

2.5. Довідкові показники форми №6-сільрада (рядки 501 і 
502) заповнюються на підставі даних форми погосподарського обліку 
№4 "Список домоволодінь, господарі яких не проживають постійно на 
території ради" (далі – форма №4).  

2.5.1. У рядку 501 проставляється кількість домоволодінь, госпо-
дарі яких не проживають постійно на території ради, яка відповідає кі-
лькості записів домоволодінь (графа А) форми  №4. 

2.5.2.  У рядку 502 записується загальна площа земельних діля-
нок домоволодінь, господарі яких не проживають постійно на терито-
рії ради, відповідно до даних, зазначених у графі 4 в рядку "Загальна 
площа земельної ділянки (ділянок)" форми №4. 

 

3. Заключні положення 

 

3.1. Усі показники в формі №6-сільрада повинні бути взаємозв'я-
зані, достовірні та обґрунтовані документами, які оформлені в устано-
вленому порядку. 

3.2. Форма підписується головою сільської, селищної, міської 
ради. 

 
 

Директор департаменту  
статистики сільського господарства та 
навколишнього середовища                                 О.М. Прокопенко 
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