
Щодо особливостей складання державної статистичної звітності  
за ф. №1-підприємництво (річна) 

 
Напередодні складання річної звітності за ф.№1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства» 

за 2016р. звертаємо увагу що форма бланку зазнала змін (наказ Держстату від 24.06.2016 № 97): 

- виключено питання стосовно розподілу статутного капіталу підприємства між засновниками (розд.2 
«Інформація щодо зовнішньоекономічної діяльності у звітному році»); 

- об’єднано окремі статті матеріальних витрат (розд.4 «Розподіл матеріальних витрат на оплату послуг, 

використаних у виробництві продукції (товарів, послуг), за продуктами та послугами»); 
- виключено розділ  «Інтегрована діяльність». 

Також вважаємо за необхідне виділити деякі методологічні особливості її розробки: 
- розд.3 заповнюється за кожним фактичним видом діяльності, котрий здійснювало підприємство протягом 

року;  

- розд.3 графа 11 показник «Відрахування на соціальні заходи» не містить суму відрахувань на військовій 
збір;  

- розд.4 заповнюється всіма без виключення респондентами незалежно від виду їх діяльності;  
- у розд.8 відображаються показники діяльності місцевих одиниць, першою наводиться інформація по 

місцевій одиниці, де знаходиться управління підприємством. По кожній місцевій одиниці показники наводяться в 
цілому та в розрізі видів економічної діяльності, здійснюваних цією місцевою одиницею.  

- бланк форми містить підказки (коди рахунків відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку або 

спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку). 
Для отримання бланків форм державних статистичних спостережень можна:   

1) скористатись веб-сайтом Держстату України (www.ukrstat.gov.ua), розділ «Респондентам» / «Альбом 
форм державних статистичних спостережень», в якому представлені бланки форм звітності, роз’яснення щодо їх 

заповнення з посиланнями на нормативно-правові акти про їх затвердження; 

2) звернутись до органів статистики за місцем знаходження. 
Звіти за формами державних статистичних спостережень можна подавати:  

1) здебільшого засобами електронного зв’язку (подробиці на веб-сайті Держстату України 
(www.ukrstat.gov.ua), розділ «Електронна звітність»); 

2) на паперових носіях.  
При виникненні питань щодо заповнення ф.№1-підприємництво (річна), (коротка)(річна) «Структурне 

обстеження підприємства» пропонуємо відвідати семінар та отримати всі необхідні консультації.  

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами: 
(0612) 63-67-93, (0612) 63-05-70 (щодо семінару); 

(0612) 63-22-13, (0612) 63-46-86 (щодо консультацій). 
 

Термін подання звіту: до 28 лютого 2017 року. 

 
Дякуємо за участь у державних статистичних спостереженнях. 

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

