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Державні фінанси, податки та публічний сектор
№
п/п
Найменування форми
Індекс
форми
Періо-
дичність
Хто подає
Кому подає
Строк подання, вказаний на бланку форми







1.
Звіт про здійснення державних закупівель 
(12.11.2014 № 334)
1-торги
квартальна
Юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності":
Київська міська та обласні державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів¹ (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також установ, організацій та підприємств, утворених в установленому порядку органами місцевого самоврядування та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств));
центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів¹, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих, підконтрольних органах державної влади, установах, організаціях та підприємствах, утворених в установленому порядку органами державної влади та уповноважених на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державних, казенних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємств, а також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств),  щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави)
Головним управлінням статистики в областях 
та м. Києві 




























Головному управлінню регіональної статистики
не пізніше
16 числа місяця, наступного за звітним періодом



























не пізніше
16 числа місяця, наступного за звітним періодом







2.
Звіт про виконання державного замовлення
(02.12.2014 № 377)
1-держ-
замов-лення
квартальна
Юридичні особи: міністерства, інші органи державної влади, установи та організації, які визначені Кабінетом Міністрів України як державні замовники
Головному управлінню регіональної статистики 
не пізніше
7 числа місяця, наступного за звітним періодом
3.
Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (11.07.2014 № 211)
1-ПО
(пос-тавки)
місячна
Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення
Органу державної статистики
за місцезнаходженням/ місцем здійснення виробничої діяльності
не пізніше
10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом







4.
Звіт про поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням
(01.08.2013 № 236)
1-ПО
(зведе-на)
місячна
Міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою                  Кабінету Міністрів України затверджені завдання державного оборонного замовлення
Державній службі статистики України
не пізніше 
15 числа після звітного періоду






















____________________
¹  Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України" на звітний рік.

