
Щодо складання та розробки  державного статистичного спостереження за 

ф.№1-ПЕ(місячна ) «Звіт про економічні показники  короткострокової 

статистики  промисловості» у 2019 році 

  

Відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг доводить до 

Вашого відома, що відповідно до Закону України «Про державну 

статистику», Методологічних положень з організації державного 

статистичного спостереження щодо економічних показників 

короткострокової статистики промисловості, затверджені наказом Держстату 

від 24.12.2012 №537 із змінами, затвердженими наказом Держстату від 

18.10.2016 №200 (текст розміщено на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) в 

розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах «Статистична методологія» – 

«Економічна статистика» – «Економічна діяльність» – «Промисловість»),  Ваше 

підприємство включено Держстатом України до генеральної сукупності 

звітуючих підприємств у 2019р. по формі №1-ПЕ (місячна) «Звіт про 

економічні показники короткострокової статистики промисловості» (далі – 

ф.№1-ПЕ (місячна). 

Звіт за формою №1-ПЕ (місячна) складають юридичні особи, 

відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловою 

діяльністю та подають територіальному органу Держстату. 

Респонденти мають подавати звіт за ф.1-ПЕ (місячна) за терміном 

встановленим Наказом Держстату України від 15.07.2016 №113 не пізніше 

12 числа місяця, наступного за звітним. Повідомляємо, що згідно ст.1863 

КУпАП неподання органам державної статистики даних для проведення 

державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в 

повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-статистичною 

документацією, чи із запізненням призводить до адміністративної 

відповідальності у вигляді штрафу накладеного на посадову особу в розмірі 

від 10 до 15 неоподаткованих доходів громадян, а в разі повторного вчинення 

правопорушення – від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Згідно Роз’яснень щодо заповнення ф.№1-ПЕ (місячна) затверджених 

в.о. голови Державної служби статистики України І.М. Жук від 18.07.2016р. 

(далі Роз’яснення) звертаємо Вашу увагу на заповнення рядка 10 "Обсяг 

реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ, акцизного 

збору та інших непрямих податків (оборот)", в якому потрібно уміщувати 

дані про обсяг реалізації за економічними видами діяльності промисловості, 

який визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції 

(товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з 

покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, 

послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ, акцизного збору 

та інших непрямих податків (оборот). Зазначаємо, що рядок 14 "Обсяг 

замовлень на виробництво промислової продукції, без ПДВ і акцизного 

збору" уміщує дані про вартість замовлень тільки за видами економічної 
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діяльності промисловості, що належать до розділів 13-33 переробної 

промисловості (за переліком, наведеним у  пункті 1 розділу ІІ Роз’яснень). 

Потрібно також відмітити, що рядок 17 "Кількість відпрацьованого часу 

працівниками" заповнюють тільки  підприємства за видами економічної 

діяльності 25.3,25.4,28.11,30.11, 30.3, 30.4, 33.15, 33.16 КВЕД-2010 (див. 

пункт 1 розділу ІІ Роз’яснень). 

Просимо звернути увагу на типові помилки, що допускаються на 

підприємствах при складанні звіту за ф.№1-ПЕ (місячна). Так, при 

заповненні звіту не вірно вказуються види діяльності, за якими підприємства 

реалізували вироблену в поточному місяці промислову продукцію, сума 

значень показників за всіма видами промислової діяльності не дорівнює 

загальній сумі реалізованої продукції (гр.1). Щоб не допускати відповідні 

помилки див.п.2 розділу І та п.1 розділу ІІ Роз’яснень.     

Слід зазначити, що респонденти, які подавали у 2018р. звіт за ф.№1-

ПЕ(місячна) і виявили помилки, мають можливість зробити відповідні 

виправлення в звітах тих місяців, в  яких були допущені ці помилки.         

Уточнення та зміни показників у звітах за ф.№1-ПЕ(місячна) потрібно 

представити у відділ аналізу даних статистики виробництва та послуг 

Головного управління статистики у Вінницькій області не пізніше 12 лютого 

2019р. Необхідні корегування потрібно представити у вигляді пояснень з 

чітко вказаними змінами у звіті (з уточненням періоду, показників у вказаних 

рядках по кодах за КВЕД). 

Повідомляємо, що пояснення щодо змін у звітах за ф.№1-ПЕ(місячна) 

респонденти можуть надіслати на електронну адресу ГУС у Вінницькій 

області (vinstat@vn.ukrstat.gov.ua), по факсу (0432 52-59-96). Для консультації 

можна звернутися в відділ аналізу статистики виробництва та послуг за 

телефоном (0432 52-57-62).  

 

З метою забезпечення достовірності, якості та оперативності розробки 

звітних даних, прохання звернути увагу на вище вказане і надалі надавати 

звіт за ф.1-ПЕ(місячна) у визначені термінами строки та згідно Роз’яснення.        

 

 

 

 

Перший заступник начальника                                           С.РИБАЛКО 

               

 

 

 

Довідка за телефоном: (0432) 52 57 62 
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