Інтернет – нарада на тему: Складання та подання державної статистичної
звітності за формою № 1-П (місячна)
Запитання: Як класифікувати новий вид продукції, виробництво якого розпочато на
підприємстві?
Відповідь на запитання: Якщо підприємство розпочало виробництво нового виду продукції,
необхідно визначити, за яким кодом Номенклатури продукції промисловості (НПП) його слід
відображати у звіті. Для визначення коду необхідно знайти НПП на вебсайті Держстату:
www.ukrstat.qov.ua → /Методологія та класифікатори/ → /Класифікатори/ → /Номенклатура продукції
промисловості та вибрати відповідний код продукції.
Запитання : Як виправити помилку, допущену у звіті за січень місяць під час звітування за
грудень?
Відповідь на запитання: На бланку форми на сторінці 4 є рядки для наведення уточнення
(виправлення) звітних даних та пояснень щодо них за місяць (місяці) звітного року та року, що передує
звітному (необхідно вказати місяць який треба коригувати , назву показника, код продукції за НПП,
одиницю вимірювання продукції за НПП, дані (уточнені, виправлені), які необхідно внести та пояснення
з якої причини здійснюється коригування).
Запитання: Чи необхідно включати до кількості виробленої продукції кількість переробленої
давальницької сировини, адже гроші отримуємо за послуги по переробленню?
Відповідь на запитання: Так. Відповідно до п.2 Розділу 1 Роз’яснень щодо показників форми
державного статистичного спостереження №1-П (місячна) показники форми уміщують дані про
виробництво промислової продукції за звітний місяць на власних або орендованих потужностях,
із власної та/або сировини замовника.
Запитання: Код за НПП 33.12.12.10 – «Послуги з ремонту й технічного обслуговування помп і
компресорів», тис.грн.: до роботи залучали підрядників. Чи необхідно надавати вартість виконаних
робіт з ремонту й технічного обслуговування підрядниками?
Відповідь на запитання: Ні. При виконанні робіт з ремонту й технічного обслуговування форма
містить вартість виконаних робіт з ремонту й технічного обслуговування без вартості запасних частин
(власного виробництва, купованих, наданих замовником) та вартості витрачених допоміжних
матеріалів, без вартості ремонту власного виробничого обладнання, який здійснює відповідний
підрозділ підприємства, без вартості виконаних робіт залучених підрядних організацій.
Запитання : Як класифікувати новий вид продукції «ліжка металеві» у звіті за ф.№1-П (місячна)?
Відповідь на запитання: «Ліжка металеві» класифікуються відповідно до Номенклатури продукції
промисловості (НПП) за кодом 31.09.11.00 «Меблі металеві (крім меблів офісних, медичних, хірургічних,
стоматологічних або ветеренарних, перукарських та спеціальних для монтуваня hi-fi аудіо-, відео- та
телевізійних систем)».
Запитання: Як класифікувати вид продукції «брошурування книг» у звіті за ф.№1-П (місячна)?
Відповідь на запитання: «Брошурування книг» класифікується відповідно до Номенклатури продукції
промисловості (НПП) за кодом 18.14.10.10 «Послуги з брошурування та оздоблення книг та подібної
продукції».

Інтернет – нарада на тему: Складання та подання державної статистичної
звітності за формою № 4-МТП (річна)
Запитання: Як розраховувати фактичні витрати палива з об,ємних (літрів) у вагові (кг)
Відповідь на запитання: Для цього необхідно застосовувати розрахункові усереднені коефіцієнти,
які наведені у Роз,ясненнях щодо заповнення звіту від 12.06.2021р. №19.1.2-12/18-21
Запитання: У якому розділі відображати використане паливо на роботу котельної
Відповідь на запитання: Дані щодо обсягів витрат палива, використаних енергетичним сектором
на перетворення в енергію, наводяться у розділі 2. Обсяги витрат палива на перетворення в
теплоенергію окремими котлами наводяться у гр.12 розділу 2
Запитання : Використання якого палива відображається у розділі 3
Відповідь на запитання: Графа 2 розділу 3 містить показники щодо обсягів палива за всіма
напрямками споживання в цілях кінцевого використання (витрати палива на виробництво
промислової продукції, на сільськогосподарські продукти, на діяльність транспорту, будівництво,
торговельну діяльність, ресторанне господарство, а також спалюється в печах, грубках тощо)
Запитання : У якому розділі відображати використання олив, бітуму
Відповідь на запитання: Обсяг палива, що використовується як сировина на виробництво
продукції, як матеріал для непаливних потреб, як компонент або мастильні матеріали наводяться
у графі 1 розділу 3
Запитання: Чи враховуються у звіті відпуск палива населенню
Відповідь на запитання: Обсяги відпуску палива населенню, за винятком обсягів продажу через
АЗС бензину моторного, газойлів (палива дизельного), пропану і бутану скраплених, наводяться у
графі 5 розділу 3

Інтернет-нарада на тему: «Складання та подання державної звітності за формою №
1-підприємництво (річна)»
Запитання: Як заповнити ряд.601, розд.6 «Кількість відпрацьованих людиногодин»?
Відповідь на запитання: Кількість людиногодин заповнюється згідно з табелем робочого часу, у
звітному 2021 році це не більше 1994 людиногодини на рік на одного працівника
Запитання: Як відобразити палощу магазинів?
Відповідь на запитання: Показник "торгова площа магазинів роздрібної торгівлі" містить інформацію
щодо площі магазинів роздрібної торгівлі, що призначена для продажу та показу товарів, а саме:
увесь простір, до якого клієнти мають доступ, включаючи примірочні;
місце прилавків та вітрини;
місце за прилавками, яке використовують продавці.
Показник "торгова площа роздрібних магазинів" наводиться в цілих числах і не містить даних щодо
площ, які повністю здані в оренду іншим суб’єктам господарювання.

Запитання : У якому рядку розд.4 відобразити витрати на електроенергію та воду, якщо
підприємство самостійно за неї не розраховується?
Відповідь на запитання: За видами продукції "Електроенергія; послуги з передавання та
розподілення електроенергії, за які підприємство самостійно розраховується з постачальником",
"Вода природна; послуги з очищення та постачання води, за які підприємство самостійно
розраховується з постачальником" включають дані щодо підприємств, які містять інформацію
щодо використання цієї продукції для виробництва. Ці рядки не включають інформації щодо
підприємств, коли зазначені витрати є складовою частиною орендної плати за умовами договору.
Такі витрати відображаються у рядку 459 за видом продукції "Послуги, пов’язані з нерухомим
майном".
Запитання : У якому рядку розд.4 відобразити витрати на насіння?
Відповідь на запитання: Витрати на насіння сільськогосподарські підприємства мають
відобразити у ряд.401, а послуги у сільському господарстві – у ряд.403
Запитання: У якому рядку розд.4 відобразити витрати на банківське , розрахунково-касове
обслуговування?
Відповідь на запитання: Усі підприємства, незалежно від здійснюваного виду економічної
діяльності мають рахунок у банку. Витрати на розрахунково-касове обслуговування
відображаються у ряд. 456
Запитання: Як відобразити активи, які були передані іншому підприємству на безоплатній
основі?
Відповідь на запитання:
Інформація щодо вартості активів, що вибули внаслідок продажу, безоплатної передачі або
невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі повної або часткової ліквідації об’єкта та
переведення до групи вибуття (необоротні активи, утримувані для продажу), відображається у графі 5
"Вартість активів, що вибули за рік".

Інтернет-нарада на тему: «Складання та подання державної звітності за формою №
2-підприємництво (річна)»
Запитання: Як заповнити ряд.304, розд.3 «Кількість відпрацьованих людиногодин»?
Відповідь на запитання: Кількість людиногодин заповнюється згідно з табелем робочого часу, у
звітному 2021 році це не більше 1994 людиногодини на рік на одного працівника.
Запитання: Як відобразити площу магазинів?
Відповідь на запитання: Показник "торгова площа магазинів роздрібної торгівлі" містить інформацію
щодо площі магазинів роздрібної торгівлі, що призначена для продажу та показу товарів, а саме:
увесь простір, до якого клієнти мають доступ, включаючи примірочні;
місце прилавків та вітрини;
місце за прилавками, яке використовують продавці.
Показник "торгова площа роздрібних магазинів" наводиться в цілих числах і не містить даних щодо
площ, які повністю здані в оренду іншим суб’єктам господарювання.

Запитання : У складі підприємства є магазин, фактична адреса якого відрізняється від адреси
головного офісу. Слід відображати його діяльність ?
Відповідь на запитання: Форма повинна містити інформацію в цілому по підприємству, тобто
сумарно за всіма місцевими одиницями цього підприємства незалежно від їх місцезнаходження.
Запитання : На підприємстві немає працівників, але господарська діяльність здійснюється. Як
така ситуація відображається у звіті?
Відповідь на запитання: Якщо показник "обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ" за
звітний рік більше нуля, то показник "середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних
працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)" або
показник "кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей" за звітний рік
також більше нуля.

Запитання: Як відображаються показники щодо капітальних інвестицій, якщо підприємство є
платником ПДВ?

Відповідь на запитання: Показники розділу не включають інформації щодо податку на
додану вартість (ПДВ).

Інтернет-нарада на тему: «Складання та подання державної звітності за формою №
2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та
капітальні інвестиції»»
Запитання: Чи можуть показники звіту набувати від’ємних значень?
Відповідь на запитання: Показники форми можуть мати від'ємне значення тільки за даними
показників "переоцінка (дооцінка +, уцінка –) первісної (переоціненої) вартості" та "інші зміни
вартості активів за рік (+/–)".
Запитання: Як відобразити дачний будинок?
Відповідь на запитання: Інформація щодо будинків одно- та багатоквартирних масової забудови
або підвищеної комфортності, житлових будинків готельного типу, котеджів, індивідуальних
будинків, будинків садибного типу, дачних та садових будинків і житлових будинків для
колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів,
дітей та інших соціальних груп (будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців,
гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для
бездомних тощо) міститься по рядках 1110, 2110, 5110 «будівлі житлові».
Запитання : Як відображаються показники щодо ПДВ, якщо підприємство не є платником ПДВ?
Відповідь на запитання: Показник "сума ПДВ, сплачена (у ціні придбання товарів, робіт, послуг) у зв'язку з
витратами на капітальні інвестиції" містить інформацію щодо суми ПДВ, сплаченої (у ціні придбання
товарів, робіт, послуг) у зв'язку з витратами на капітальні інвестиції. Цей показник не залежить від того,
чи є підприємство відповідно до чинного законодавства платником ПДВ, чи ні.

Запитання: : Як відобразити у розділі 2 активи, які були передані іншим підприємством на
безоплатній основі?
Відповідь на запитання: Показник "капітальні інвестиції" не містить інформації щодо
вартості отриманих на безоплатній основі матеріальних та нематеріальних активів.

Інтернет – нарада на тему: Складання та подання державної статистичної звітності
за формою № 1П-НПП (річна)
Запитання: Які графи необхідно заповнити, якщо продукція вироблялась тільки з
давальницької сировини?
Відповідь на запитання: Якщо підприємством було вироблено продукцію з давальницької
сировини, необхідно внести дані у Графу 1 «Кількість виробленої продукції (валове виробництво)»,
Графу 2 «Кількість виробленої продукції із сировини замовника (де гр.2 ≤ гр.1; у даному випадку гр.2
буде дорівнювати гр.1), Графу 3 «Вартість промислових послуг (виконаних робіт), тис.грн.
Запитання : Які графи необхідно заповнити, якщо підприємство надавало «Послуги з ремонту й
технічного обслуговування електродвигунів, генераторів, трансформаторів, тис.грн» – 33.14.11.20?
Відповідь на запитання: Графу 1 «Кількість виробленої продукції (валове виробництво)», у
одиниці вимірювання відповідно до Номенклатури продукції промисловості (НПП), а саме в тис.грн –
вартість виконаних робіт з ремонту й технічного обслуговування без вартості запасних частин (власного
виробництва, купованих, наданих замовником) та вартості витрачених допоміжних матеріалів;
Графу 3 «Вартість промислових послуг, тис.грн (а саме, вартість ремонту і технічного обслуговування,
установлення та монтажу; у даному випадку гр.3=гр.1) (без ПДВ, акцизу, інших непрямих податків,
знижок з ціни продажу).
Запитання: Підприємство зареєстровано у Херсонській області, а ремонт суден здійснює на
території Миколаївської області. Чи потрібно подавати звіт про вартість виконаних робіт з ремонту за
місцем реєстрації підприємства – до органів державної статистики у Херсонській області?
Відповідь на запитання: Ні. Звіт за ф.№1П-НПП (річна) подається за місцем здійснення
виробничої діяльності.
Запитання: До якого коду продукції віднести виробництво електроенергії з біопалива?
Відповідь на запитання: Якщо підприємство виробляє тільки електроенергію, то вона
класифікується за кодом 35.11.10.00.17 – «Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями
(ТЕС) підприємств, що виробляли лише електроенергію, млн.кВт·год».
Запитання : Підприємство здійснює виробництво електроенергії сонячними електростанціями
потужністю 200 кВт. Як класифікувати виробництво електроенергії, якщо в номенклатурі є 2 коди:
35.11.10.00.62 – «Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями загального користування
потужністю 20 кВт і більше, але менше 1000 кВт»;
35.11.10.00.65 – «Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями підприємств потужністю 20
кВт і більше, але менше 1000 кВт».
Відповідь на запитання: Класифікація залежить від наступних умов:
1. Якщо підприємство підключено до загальної електричної мережі та зареєстровано з основним видом
діяльності 35.11, то дані наводяться за кодом 35.11.10.00.62 (тобто тип – електростанція загального
користування) .
2. Якщо підприємство має будь-який інший основний вид діяльності та виробляє електроенергію для
власних потреб, то дані наводяться за кодом 35.11.10.00.65 (тобто тип – електростанція підприємств).
Запитання: Як виправити неправильне відображення даних щодо обсягу виробництва
продукції за попередній рік?
Відповідь на запитання На сторінці 4 форми №1П-НПП (річна) є рядки для наведення пояснень
щодо уточнення (виправлення) даних за попередній звітному рік (роки), де необхідно відобразити
виправлені дані.

Інтернет-нарада на тему: Питання щодо заповнення звітів за формою 1-ПВ «Звіт з
праці»
Запитання: Як відображаються суми нарахувань за дні відпусток, як що відпустка перехідна
(р.1020, р.1070)?
Відповідь на запитання: Сума нарахувань за час відпусток у фонді оплати праці
відображаються пропорційно часу, припадає на дні відпустки у звітному місяці (періоді).

Запитання: Як враховується звільнений в останній день кварталу (р.3020)?

Відповідь на запитання: Відповідно до пункту 5.5 глави 5 Інструкції зі статистики кількості
працівників днем звільнення працівника вважається перший день його виключення з обліку на
підприємстві (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Тобто,
якщо в наказі про звільнення стоїть 31 березня, звільненим працівник вважається 1 квітня, і як
звільнений відображається у звіті за ІІ квартал.

Запитання : Що містить показник «Невідпрацьований час через відпустки без збереження
заробітної плати» (р.4080)?
Відповідь на запитання: Цей показник містить дані про кількість невідпрацьованого робочого
часу через відпустки без збереження заробітної плати, які надаються власником чи
уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з незалежних від працівника
причин.
Запитання : В якому рядку потрібно відображати дані щодо вислуги років?
Відповідь на запитання: Згідно Інструкції зі статистики заробітної плати глави 2 пункту 2.2
підпункту 2.2.2 дані щодо вислуги років входять до показника щодо премій та винагород, що
носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні)
Запитання : Які дані містить рядок «Середньооблікова кількість штатних працівників»
(р.1040)?
Відповідь на запитання: Рядок 1040 містить дані про середньооблікову кількість штатних
працівників відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, крім
тих, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а також призваних на строкову військову службу, військову
службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або
прийнятих на військову службу за контрактом.
Запитання : Яка матеріальна допомога не входить до складу фонду оплати праці?
Відповідь на запитання: Матеріальна допомога разового характеру, необхідність отримання
якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови подання заяви та визначення
розміру адміністрацією підприємства, не включається до складу фонду оплати праці.

