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здійснення 

електронного 
звітування



ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!

Пропонуємо скористатися можливістю подання звітності в електронному 
вигляді. 

Детальна інформація щодо цього представлена на вебсайті Держстату
(http://www.ukrstat.gov.ua )у розділі "Електронна звітність". 

Для здійснення звітування в електронному вигляді до органів державної 
статистики респонденту необхідно мати:

• а) програмне забезпечення для формування звітності в електронному 
вигляді у визначеному Держстатом форматі з вбудованим надійним засобом 
кваліфікованого електронного підпису;

• б) доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання 
електронних повідомлень за допомогою електронної пошти;

• в) чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані 
кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг для 
уповноважених посадових осіб респондента, підписи яких є обов’язковими 
для звітності на папері.

http://www.ukrstat.gov.ua/


Послідовність дій респондента для підключення 
до системи електронної звітності органів державної 
статистики

• 1. Зареєструвати кваліфікований електронний 
підпис посадових осіб респондента

• 2. Заповнити електронний звіт
• 3. Підписати електронний звіт кваліфікованим 

електронним підписом посадових осіб респондента
• 4. Надіслати електронний статистичний звіт на 

адресу приймального шлюзу системи електронної 
звітності органів державної статистики

• 5. Отримати повідомлення про надходження 
електронного звіту (Квитанція № 1) 

• 6. Отримати повідомлення про перевірку 
електронного звіту (Квитанція № 2)



• Особливу увагу звертаємо на новий безкоштовний сервіс для 
електронного звітування – "Кабінет респондента".

• Доступ до "Кабінету респондента" відкрито на сайті Головного 
управління статистики у Київській області: 
http://www.kyivobl.ukrstat.gov.uaабо на сайті Державної служби 
статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua .

• Для реєстрації та роботи в "Кабінеті респондента" необхідно мати 
електронний підпис із двома сертифікатами: для підписання та 
шифрування.

• Робота в "Кабінеті респондента" можлива в браузерах Internet Explorer 
версії не нижче 9, Mozilla Firefox 35+, Opera 12+, Google Chrome 45+.

• У разі виникнення питань щодо роботи в "Кабінеті респондента" Ви 
можете скористатись інструкцією користувача, розміщеною 
безпосередньо у "Кабінеті респондента", або звернутись за 
консультацією за телефонами:

• (044) 482-07-48 – технічна підтримка

• (044) 482-26-46, 482-25-65, 486-01-71 – консультації стосовно звітування. 

• Зауваження та пропозиції щодо покращення роботи "Кабінету 
респондента" можна надавати на адресу: ekabinet@kyivobl.ukrstat.gov.ua

Раді співпрацювати з Вами!

http://www.kyivobl.ukrstat.gov.uaабо/
http://www.ukrstat.gov.ua/
mailto:ekabinet@kyivobl.ukrstat.gov.ua


Безоплатне подання статистичної 
звітності
в електронному вигляді

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!

Держстат запроваджує роботу нового сервісу для електронного звітування –
безкоштовне програмне забезпечення "КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА"

• Доступ до "Кабінету респондента" відкрито на сайті Головного управління
статистики у Київській області: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.uaабо на 
сайті Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua.

• В "Кабінеті респондента" Ви зможете в онлайн-режимі звітувати за 
формамидержавної статистичної звітності.  Для реєстрації та роботи в 
"Кабінеті респондента" необхідно мати електронний підпис із двома
сертифікатами: для підписання та шифрування*.

• Cервіс підтримує електронний кваліфікованих надавачів електронних
довірчих послуг (акредитованих центрів сертифікації ключів – АЦСК): 
"Україна", "ІДД ДФС", "ПриватБанк", МВС України, "Ключові системи", 
"Masterkey", органів юстиції України, Укрзалізниці, "Енергоринок", 
"УкрСиббанк", "Українські спеціальні системи", НБУ.

• ПерелікАЦСК, які підтримуються в "Кабінеті респондента", буде 
розширюватися. 

http://www.kyivobl.ukrstat.gov.uaабо/
http://www.kyivobl.ukrstat.gov.uaабо/
http://www.ukrstat.gov.ua/


• Коректна робота в "Кабінеті респондента" можлива в браузерах Internet 
Explorer версії не нижче 9, Mozilla Firefox 35+, Opera 12+, Google Chrome 45+.

• У разі виникнення питань щодо роботи в "Кабінеті респондента" Ви можете 
скористатись інструкцією користувача, розміщеною безпосередньо у 
"Кабінеті респондента", або звернутись за консультацією за телефонами:

• (044) 482-07-48 – технічна підтримка

• (044) 482-26-46, 482-25-65, 486-01-71 – консультації стосовно звітування. 

Зауваження та пропозиції щодо покращення роботи "Кабінету респондента" 
можна надавати на адресу: ekabinet@kyivobl.ukrstat.gov.ua

Запрошуємо до "Кабінету респондента"!

Раді співпрацювати з Вами!

____________

*У разі відсутності сертифіката шифрування, обов’язковість якого передбачена
наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України від 18.12.2012 №739 "Про затвердження Вимог до 
форматів криптографічних повідомлень", потрібно звернутися до 
кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для його отримання.

mailto:ekabinet@kyivobl.ukrstat.gov.ua

