Перелік типових помилок, які найчастіше зустрічаються при складанні звітності
Назва форми ДСС

Зміст помилки

Роз’яснення галузевого відділу
Ринок праці

№ 1-ПВ (місячна)
«Звіт з праці»

У
р.1040
«Середньооблікова
кількість
штатних Середньооблікова
кількість
штатних
працівників
працівників» помилково включені працівники-жінки, що визначається з урахуванням наказів про прийом та
знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. звільнення працівників, згідно (п.3.2.3) Інструкції зі
статистики кількості працівників, затвердженої Наказом
Держкомстату України 05.07.2006р. №463 зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 23.10.2006р. за №1135/13009.
До середньооблікової кількості штатних працівників не
враховуються:
- працівники, які перебувають у відпустках у зв’язку з
вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
- призвані на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період;
- зовнішні сумісники та працюючі за цивільно-правовими
договорами.
Штатні працівники, які отримують 1,5 або 0,75 або 0,5 або
0,25 ставки у середньообліковій кількості враховуються як
одна штатна одиниця.
У рядки 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників» та
1070 «Фонд оплати праці штатних працівників» помилково
включені нарахування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності (лікарняні).

Сума нарахованого фонду оплати праці усіх (р.1020) та
штатних (р.1070) працівників визначається відповідно до
(п.2) Інструкції зі статистики заробітної плати,
затвердженої Наказом Держкомстату від 13.01.2004р. №5,
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004р.
за №114/8713. Відповідно до п.п.3.2-3.3 Інструкції
нарахування
у зв’язку з
тимчасовою
втратою
працездатності (лікарняні), як за рахунок коштів Фонду
соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності, так і за рахунок коштів підприємства з
оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності у
рядках 1020 та 1070 не враховуються.
Дані рядка 1070 можуть бути меншими за фонд оплати
праці усіх працівників (р. 1020) на суму нарахувань

Назва форми ДСС

Зміст помилки

Роз’яснення галузевого відділу
особам, які не враховуються в середньообліковій кількості
штатних працівників.

У р.2010 «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» Рядок 2010 містить дані про загальну суму не виплаченої
помилково включена інформація про поточну
працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до
заборгованість.
кінця звітного періоду. Наприклад, у звіті за лютий
містяться дані на 1 березня про суму повністю або частково
не виплаченої працівникам заробітної плати, що
нарахована за січень звітного року та попередні роки.
№ 1-ПВ (квартальна)
«Звіт з праці»

У звіти за ІІ, ІІІ та ІV квартал помилково включені дані за З 2017 року форма не лише за назвою, а й за змістом стала
період з початку року.
«квартальною». Отже, починаючи зі звіту за І квартал
2017р. показники розділів І, ІІ, ІІІ, V повинні надаватися на
дискретній основі, тобто за звітний квартал, не враховуючи
даних за період з початку року.
У р.3070 «Облікова кількість штатних працівників на
кінець звітного періоду» не включені дані щодо
працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами та призваних на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Рядок 3070 містить дані про облікову кількість штатних
працівників на останню дату звітного періоду відповідно
до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників,
включно з працівниками, призваними на військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період та тих
що перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та
пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.
До облікової
включаються:

кількості

штатних

працівників

не

- прийняті на роботу за сумісництвом (зовнішні
сумісники);
- залучені до виконання робіт за цивільно-правовими

договорами.

Назва форми ДСС

Зміст помилки
У р.4080 «Кількість невідпрацьованого часу через
відпустки без збереження заробітної плати (на період
припинення виконання робіт)» помилково враховані
люд.год. відпусток без збереження заробітної плати, які
надаються за бажанням працівника в обов’язковому
порядку, згідно статті 25 Закону України «Про відпустки».

Роз’яснення галузевого відділу
Рядок 4080 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 із
незалежних від працівника причин, наприклад на період
припинення виконання робіт з економічних причин.
Відпустки без збереження заробітної плати, які надаються
за бажанням працівника в обов’язковому порядку, згідно
статті 25 Закону України «Про відпустки» в цей рядок не
враховуються.

У р.5090 «Оплата за невідпрацьований робочий час» не У
р.5090
включаються
суми
нарахувань
за
включена сума компенсації за невикористану відпустку невідпрацьований робочий час, що входять до складу
звільненим працівникам.
фонду додаткової заробітної плати (р.5030) та
заохочувальних і компенсаційних виплат (р.5060),
визначених у п.2.2.12 та п.2.3.1 Інструкції зі статистики
заробітної плати. Найбільш поширені:
- оплата за основну та додаткові відпустки, а також
компенсація за невикористані відпустки;
- оплата за час навчання, з відривом від виробництва в
системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
- оплата пільгового часу неповнолітнім;
- оплата простоїв, не з вини працівника;
- оплата працівникам, які вимушено працювали в умовах
скороченого робочого часу або перебували у відпустках з
ініціативи адміністрації;
- та інші.
У р.6140 «Кількість штатних працівників, які повністю
відпрацювали місячну норму робочого часу, з нарахованою
заробітною платою в межах мінімальної» помилково
враховані працівники, що знаходились на лікарняному або
у щорічній відпустці.

Рядок 6140 містить дані про кількість штатних працівників,
які відпрацювали 100% фонду робочого часу,
встановленого законодавством на останній місяць звітного
кварталу, яким нарахована заробітна плата за повний
місяць була в межах (менше або дорівнювала)
мінімального розміру, встановленого законодавством у
цьому періоді. Рядок не містить даних про прийнятих на
неповну ставку.

Назва форми ДСС

Зміст помилки
Не вірно заповнений р.7030(гр.1) «Середня кількість
зовнішніх сумісників» та р.7040(гр.1) «Середня кількість
працівників, які працюють за цивільно-правовими
договорами»

Розділ VI
договорів»

«Інформація

про

укладання

Роз’яснення галузевого відділу
Згідно Інструкції зі статистики кількості працівників,
затвердженої Наказом Держкомстату України 05.07.2006р.
№463 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
23.10.2006р. за №1135/13009 середня кількість зовнішніх
сумісників
і
працюючих
за
цивільно-правовими
договорами
за
квартал
визначається
шляхом
підсумовування середньої кількості цих працівників за три
місяці звітного кварталу і ділення отриманої суми на
кількість місяців, тобто на 3.

колективних Розділ заповнюється станом на 31 грудня 2017 року у звіті
за ІV квартал 2017 року.

Розділ VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не Розділ заповнюється у звіті за І квартал 2017 року даними
входять до складу фонду оплати праці»
за січень–грудень 2016 року.
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
№ 1-підприємництво
(річна) «Структурне
обстеження підприємства»

Не заповнено ряд.100

ряд.100 є обов’язковим для заповнення

Сума, наведена у ряд.300 розд.3 гр.10 «Витрати на оплату
праці», не відповідає відповідним даним ф.№ 1-ПВ

роз.3 гр.10 ряд.300 ≥ ряд.1020 гр.2 ф.№ 1-ПВ (місячна)
за 12 місяців

Сума, наведена у ряд.300 гр.1 розд.3 «Середня кількість
працівників», не відповідає відповідним даним ф.№ 1-ПВ

Розд.3 ряд.300 гр.1 ≥ ряд.1040 гр.2 ф.№ 1-ПВ (місячна)
за 12 місяців + (ряд.7030 гр.1 + ряд.7040 гр.1) ф.№ 1-ПВ
(квартальна) за рік

До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
послуг)» розд.3 ряд.300 гр.2 не включено доходи від здачі
майна в оренду.

Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми показник
«Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)» включає:

Назва форми ДСС

Зміст помилки
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
послуг) розд.3 ряд.300 гр.2 не включено надходження, що
належать третім особам.

Роз’яснення галузевого відділу
- вартість реалізованої продукції (товарів) як власного
виробництва, так і товарів, придбаних для перепродажу;
- вартість наданих послуг, у тому числі за договірними
відносинами із замовником;
- вартість пакування та транспортування продукції
(товарів), що компенсується за рахунок покупця,
відповідно до договору поставки;
- надходження, що належать третім особам;
- доходи від здачі майна в оренду, якщо вони є
результатом економічної діяльності;
- акцизний податок.

До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
Показник «Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)»
послуг)» розд.3 ряд.300 гр.2 помилково включено вартість не відображає:
продукції власного виробництва для внутрішніх потреб
- вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва
підприємства.
для внутрішніх потреб підприємства;
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
- суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво;
послуг)» розд.3 ряд.300 гр.2 помилково включено суми
- фінансові доходи (дивіденди, відсотки, роялті), якщо
отриманих субсидій
фінансова діяльність не є основною для підприємства;
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
- суми попередньої оплати, авансу в рахунок оплати
послуг)» розд.3 ряд.300 гр.2 помилково включено
продукції (товарів, послуг);
фінансові доходи.
- вартість зворотної тари;
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
- здійснення операцій з реалізації власних необоротних
послуг)» розд.3 ряд.300 гр.2 помилково включено суму
активів, одноразових операцій з реалізації оборотних
попередньої оплати.
активів, купівлі-продажу іноземної валюти тощо.
До показника «Обсяг реалізованої продукції (товарів,
послуг) розд.3 ряд.300 гр.2 помилково включено вартість
зворотної тари.
Сума, наведена у ряд.300 розд.3 гр.6, не відповідає
відповідним даним ф.№ 2-інвестиції (річна).

Розд.3 гр.6 ряд.300 = ряд.110 гр.1 розд.1 – ряд.112 гр.2
розд.1 ф.№2-інвестиції (річна).

До показника «матеріальні витрати» розд.3 ряд.300 гр.7
До матеріальних витрат не належать:
помилково включено вартість придбаних для перепродажу - вартість придбаних для перепродажу товарів і послуг, які
товарів та послуг.
реалізуються без додаткової обробки на цьому

Назва форми ДСС

Зміст помилки
До показника «матеріальні витрати» розд.3 ряд.300 гр.7
помилково включено штрафи.
До показника «матеріальні витрати» розд.3 ряд.300 гр.7
помилково включено сплачені відсотки.

Роз’яснення галузевого відділу
підприємстві;
- визнані штрафи, пеня, неустойка;
- сплачені відсотки.

До складу показника «Вартість товарів та послуг,
придбаних у звітному році для перепродажу»
(розд.3 ряд.300 гр.18) помилково включена собівартість
реалізованого товару, а не придбаного у звітному році.

Згідно з Роз’ясненнями до гр.18 уключається вартість
товарів і послуг, придбаних у звітному році для
перепродажу без додаткової обробки на цьому
підприємстві, незалежно від того, чи були вони у звітному
році продані чи залишилися у вигляді залишків.

Інформація щодо запасів незавершеного виробництва,
готової продукції, товарів та послуг для перепродажу,
виробничих запасів не відповідає аналогічним показникам
фінансової звітності (розд.3 ряд.300 гр.12, 13, 14, 15, 16, 17;
розд.7 ряд.700 гр.1, 2).

1) розд.3 гр.12,13 ряд.300 (ф.№ 1-підприємництво (річна) =
ряд.1102 гр.3, 4 (якщо ряд.1102 ˃ 0) ф.№ 1;
2) розд.3 гр.12,13 (ф.№ 1-підприємництво (річна) ≤
ряд.1100 гр.3,4 (ф.№ 1, 1-м, 1-мс);
3) розд.3 гр.14,15 (ф.№ 1-підприємництво (річна) =
ряд.1103 гр.3, 4 ф.№1;
4) розд.3 гр.14,15 (ф.№ 1-підприємництво (річна) ≤
ряд.1103 гр.3,4 ф.№1-м або ряд.1100 гр.3,4 (ф.№ 1, 1-мс);
5) розд.3 гр.16,17 ряд.300 (ф.№ 1-підприємництво (річна))
= ряд.1104 гр.3, 4 ф.№1;
6) розд.3 гр.16,17 (ф.№ 1-підприємництво (річна) ≤
ряд.1103 гр.3,4 ф.№1-м або ряд.1100 гр.3, 4 (ф.№ 1, 1-мс);
7) розд.7 гр.1,2 ряд.700 (ф.№ 1-підприємництво (річна) =
ряд.1101 гр.3,4 ф.№1;
8) розд.7 гр.1,2 ряд.700 (ф.№ 1-підприємництво (річна) ≤
ряд.1100 гр.3,4 (ф.№1, ф.№1-м, ф.№ 1-мс).
9) розд.3 ряд.300 (ф.№ 1-підприємництво (річна)
гр.(12+14+16) + розд.7 ряд.700 гр.1 = ряд.1100 гр.3 ф.№1,
ф.№1-м;
10) розд.3 ряд.300 (ф.№ 1-підприємництво (річна)
гр.(13+15+17) + розд.7 ряд.700 гр.2 = ряд.1100 гр.4 ф.№1,
ф.№1-м.

Назва форми ДСС
№ 1-підприємництво
(коротка) (річна)
«Структурне обстеження
підприємства»

Зміст помилки
Не заповнено ряд.100.

Роз’яснення галузевого відділу
ряд.100 є обов’язковим для заповнення.

До ряд.413 розд.4 «Витрати на навчальні відпустки, у зв'язку з
реорганізацією та скороченням штату, доплати в разі
тимчасової непрацездатності» помилково включено оплату
перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком
на виробництві, що здійснюється згідно з чинним
законодавством за рахунок коштів роботодавця.

Витрати на оплату перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не
пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, що
здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок
коштів роботодавця повинні відображатись у ряд.412
розд.4 «Витрати на оплату праці».

До ряд.414 розд.4 «Відрахування на соціальні заходи»
відображено всі нарахування на заробітну плату
працівників.

Показник «Відрахування на соціальні заходи» уключає
суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та суму витрат на пільгові пенсії.

До ряд.417 розд.4 «Податки та збори, пов’язані з
В цьому рядку не відображається: податок на прибуток,
виробництвом» помилково включено податок на прибуток. єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, суми ПДВ, акцизний податок.
До ряд.418 розд.4 «Податки та збори, пов’язані з обсягом
реалізованої продукції (товарів, послуг)» включено суму
єдиного податку.

Сума єдиного податку має відображатися у ряд.417 розд.4
«Податки та збори, пов’язані з виробництвом».

До складу показника «Вартість товарів та послуг,
придбаних у звітному році для перепродажу» (ряд.415
розд.4) помилково включена собівартість реалізованого
товару, а не придбаного у звітному році.

Згідно з Роз’ясненнями до рядка 415 уключається вартість
товарів і послуг, придбаних у звітному році для
перепродажу без додаткової обробки на цьому
підприємстві, незалежно від того, чи були вони
у звітному році продані чи залишилися у вигляді залишків.

Дані ф.№ 1- підприємництво (коротка) (річна)
не відповідають аналогічним показникам
фінансової звітності.

1) розд.4 гр.1 ряд.400 ≤ фф.№ 2, № 2м, № 2-мс ряд.2000;
2) розд.4 гр.1 ряд.411 = ф.№ 2 ряд.2515 гр.3;
3) розд.5 гр.1,2 ряд.500 = ф.№ 1 ряд.1101 гр.3,4;
4) розд.5 гр.1,2 ряд.500 ≤ фф.№ 1, 1-м, 1-мс ряд.1100 гр.3,4;
5) розд.5 гр.1,2 ряд.501 = ф.№ 1 ряд.1102 гр.3,4;
6) розд.5 гр.1,2 ряд.501 ≤ фф.№ 1, 1-м, 1-мс ряд.1100 гр.3,4;
7) розд.5 гр.1,2 ряд.502 = ф.№ 1 ряд.1103 гр.3,4;
8) розд.5 гр.1,2 ряд.502 ≤ ф.№ 1-м ряд.1103 гр.3,4;
9) розд.5 гр.1,2 ряд.502 ≤ фф.№ 1, 1-мс ряд.1100 гр.3,4;

Назва форми ДСС

Зміст помилки

Роз’яснення галузевого відділу
10) розд.5 гр.1,2 ряд.503 = ф.№ 1 ряд.1104 гр.3,4;
11) розд.5 гр.1,2 ряд.503 ≤ ф.№ 1-м ряд.1103 гр.3,4;
12) розд.5 гр.1,2 ряд.503 ≤ фф.№ 1, 1-мс ряд.1100 гр.3,4;
13) розд.5 гр.1 рядки (500+501+502+503) = фф.№1,
1-м ряд.1100 гр.3;
14) розд.5 гр.2 рядки (500+501+502+503) = фф.№1,
1-м ряд.1100 гр.4;
15) розд.4 ряд.404 гр.1 ≤ фф.№ 2, 2-м ряд.2120 гр.3;
16) розд.4 ряд.405 гр.1 ≤ фф.№ 2, 2-м ряд.2120 гр.3.
Послуги

Не вірно заповнено р.01 «Обсяг реалізованих послуг
№ 1-послуги (квартальна)
«Звіт про обсяги реалізованих (включаючи податок на додану вартість)»
послуг»

Згідно Роз’яснень щодо заповнення р.01форми містить
інформацію про результати фактичної діяльності з
реалізації послуг за кожний квартал звітного року окремо.
Показники звітного кварталу не включають величини
коригування за попередні квартали. Загальний обсяг
реалізованих послуг підприємства не охоплює дані про
послуги здавання найм (в оренду) виробничих нежитлових
приміщень, коли цей вид економічної діяльності є одним з
другорядних

Внутрішня торгівля
№ 3–торг (квартальна,
річна) «Звіт про продаж і
запаси товарів у торговій
мережі»

Звіти за ІІ, ІІІ квартали містять дані наростаючим
підсумком з початку року, тобто за 6 місяців, 9 місяців

Дані необхідно наводити на дискретній основі – окремо за
І, ІІ, ІІІ квартали та в цілому за рік

Дані проставлено без ПДВ та акцизу

Показник роздрібного товарообороту містить дані,
визначені у цінах фактичної реалізації товарів
(з урахуванням всіх видів податків)

Не заповнено підсумковий рядок 399 «Продовольчі
та непродовольчі товари – всього»

Згідно контролю у бланку: ряд.399 = сума ряд.299 + 398

У графі 1 розділу 2.1 «Продаж і запаси продовольчих
товарів» дані наведені в одиницях вимірювання,
не передбачених бланком форми

Графа 1 містить дані щодо продажу через торгову мережу
продовольчих товарів у натуральному вираженні, згідно з
наведеними одиницями вимірювання в графі В.
До відома: 1 дал (декалітр) дорівнює 10 л

Назва форми ДСС

Зміст помилки
У звіті за рік не заповнено дані щодо роздрібного
товарообороту у міській місцевості (ряд.120)
та у сільській місцевості (ряд.121)

Роз’яснення галузевого відділу
У звіті за рік обов’язково заповнюються рядки 120, 121, де
міститься окремо виділена інформація із ряд. 101 щодо
роздрібного товарообороту торгової мережі відповідно
у міській місцевості та/або у сільській місцевості
(у селах та селищах)

У звіті за рік не заповнено графу 4 розділу 2.1 «Продаж і
запаси продовольчих товарів» та графу 3 розділу 2.2
«Продаж і запаси непродовольчих товарів»

У звіті за рік обов’язково повинні бути заповнені
показники запасів товарів на кінець звітного року
(за відповідними товарами та товарними групами)

У звіті за рік не заповнено розділ 4 «Роздрібний
товарооборот за кварталами звітного року»

У звіті за рік обов’язково повинен бути заповнений
рядок 401, який дорівнює сумі рядків 402-405

№ 1–торг (нафтопродукти)
(місячна) «Про продаж
світлих нафтопродуктів і
газу»

Не наведені дані щодо кількості АЗС у рядку 20

Рядок 20 містить інформацію щодо кількості АЗС (у тому
числі АГНКС і АГЗС), за якими наведені дані у розділі I

№ 7-торг (річна) «Звіт про
наявність торгової мережі»

Не заповнюється рядок 990 «Довідково: середня кількість
працівників за звітний рік»

Обов’язково заповнюється у звіті

Не заповнено рядки 02, 20 при заповненому рядку 01
«Усього магазинів»

Згідно контролю у бланку: ряд.01=ряд.02+ряд.20

Не заповнено рядки 03, 10 при заповненому рядку 02
«Продовольчі магазини»

Згідно контролю у бланку: ряд.02=ряд.03+ряд.10

Дані розділу ІІ по гр.1 «Кількість діючих об’єктів» та гр.2
«Торгова площа магазинів» не дорівнюють даним
розділу І по відповідним графам

Розділ ІІ містить розгорнуту інформацію стосовно об’єктів
роздрібної торгівлі, які відображені у розділі І, відповідно
до всіх його рядків і граф, із розподілом їх за
територіальною ознакою (район, місто) фактичного
розташування

№ 1-опт (квартальна, річна) Звіти за ІІ, ІІІ квартали містять дані наростаючим
«Звіт про продаж і запаси
підсумком з початку року, тобто за 6 місяців, 9 місяців
товарів (продукції) в оптовій Дані звіту наводяться з ПДВ і акцизом
торгівлі»
У звіті за рік не заповнено дані щодо cередньої кількості
працівників (рядок 106) у розділі 1

Дані необхідно наводити на дискретній основі –
окремо за І, ІІ, ІІІ квартали та в цілому за рік
Оптовий товарооборот враховується без ПДВ і акцизу
Розділ 1 обов’язково заповнюється у звіті за рік

У звіті за рік не заповнено розділ 3 «Оптовий товарооборот Розділ 3 обов’язково заповнюється у звіті за рік
за кварталами звітного року»

Назва форми ДСС

Зміст помилки

Роз’яснення галузевого відділу

Капітальні інвестиції
№ 2-інвестиції (річна)
«Капітальні інвестиції,
вибуття й амортизація
активів»

Неправильно заповнено р.100 «Капітальні інвестицій»

Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми до складу
показників з капітальних інвестицій не входять:
– вартість отриманих на безоплатній основі матеріальних
та нематеріальних активів;
– авансові платежі для фінансування будівництва та
придбання обладнання

Не заповнено розділ 3 «Вибуття і амортизація за окремими Інформація щодо вартості основних засобів та
видами активів»
нематеріальних активів, які знаходились на балансі
респондента та вибули у звітному році внаслідок продажу,
передачі у фінансовий лізинг або безоплатної передачі,
ліквідації, а також при нарахуванні амортизації (зносу) за
звітний рік, обов’язково наводиться у розділі 3
Не заповнено розділ 4 «Витрати на будівельні та монтажні Інформація щодо витрат на будівельно-монтажні роботи
роботи за окремими видами будівель та споруд»
обов’язково наводиться за умови освоєння протягом
звітного року інвестицій на будівництво житлових та
нежитлових будівель, інженерних споруд
№ 2-інвестиції (квартальна) Неправильно заповнено р.100 «Капітальні інвестицій»
«Капітальні інвестиції»

Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми до складу
показників з капітальних інвестицій не входять:
– вартість отриманих на безоплатній основі матеріальних
та нематеріальних активів;
– авансові платежі для фінансування будівництва та
придбання обладнання

Дані наведено наростаючим підсумком
(за період з початку року)

Бланком форми передбачено заповнення даних за звітний
квартал (тобто окремо за I, II, III та IV квартал)

Дані щодо обсягів інвестицій наведено у гривнях

Бланком форми передбачено заповнення даних у тисячах
гривень у цілих числах.

Основні засоби
№ 11–ОЗ (річна) «Звіт про
наявність і рух основних
засобів, амортизацію»

Не заповнена гр.2 «Наявність на початок року
Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми
(первісна/переоцінена вартість) з урахуванням індексації та заповнення гр.2 обов’язкове. Якщо на підприємстві
переоцінки звітного року»
переоцінка (дооцінка, уцінка) не проводилась, то гр.2
наводиться на рівні гр.1

Назва форми ДСС

Зміст помилки
До гр.4 «Надійшло у звітному році у т.ч. уведено в дію
нових основних засобів» включені витрати, пов’язані з
поліпшенням об’єктів (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо)

Роз’яснення галузевого відділу
Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми графа 4
містить дані з графи 3 щодо вартості введених у дію у
звітному році саме нових основних засобів

До гр.6 «Вибуло у звітному році у т.ч. ліквідовано
основних засобів» включені дані щодо вартості основних
засобів переданих, проданих та ін.

Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми графа 6
містить дані з графи 5 щодо вартості ліквідованих у
звітному році основних засобів

Не правильно заповнено гр.8 «Наявність за відрахуванням
зносу (залишкова вартість) на початок року» та гр.9
«Наявність за відрахуванням зносу (залишкова вартість) на
кінець року», а саме у зазначених графах наведено дані
щодо нарахованого зносу відповідно на початок та кінець
звітного року

Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми
графи 8 і 9 містять дані щодо вартості основних засобів за
відрахуванням зносу – залишкова вартість, відповідно
на початок та кінець звітного року

У гр.10 «Амортизація (знос) основних засобів за рік»
наведені дані за ряд років

Згідно з Роз’ясненнями щодо заповнення форми графа 10
містить дані щодо суми нарахованої амортизації (зносу)
лише за звітний рік

Сільське господарство та навколишнє середовище
№ 50-сг (річна)
«Звіт про основні економічні
показники роботи
сільськогосподарських
підприємств»

У 3 розділі «Купівля матеріально-технічних ресурсів для
виробничих потреб» показують техніку, обладнання,
устатковання та вантажні автомобілі, які були у
користуванні.

Згідно п.2.6.9 Інструкції щодо заповнення форми,
затвердженої наказом Державного комітету статистики
України від 06.11.2007р. №403 і зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.11.2007р. №1303/14570, зі
змінами затвердженими наказом Державного комітету
статистики України 06.09.2010 №381, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.09.2010 №839/18134, у 3
розділі показуються дані про нову сільськогосподарську
техніку, обладнання, устатковання, вантажні автомобілі та
запчастини до сільгосптехніки.

У 3 розділі «Купівля матеріально-технічних ресурсів для
виробничих потреб» не були витримані кількісні одиниці
виміру куплених підприємством товарів у результаті чого
середня ціна одиниці товару не відповідала дійсності.

Згідно п.2.6.2 Інструкції у 3 розділі дані наводяться в цілих
значеннях без коми, в одиницях виміру, передбачених
бланком форми.

Назва форми ДСС

Зміст помилки
Не вірно заповнено показники розділу 4 «Унесення
органічних, мінеральних добрив та обробка хімікатами»

Роз’яснення галузевого відділу
Згідно п.2.5.1 Інструкції щодо заповнення форми,
затвердженої наказом Державного комітету статистики
України від 12.11.2007 №416, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29.11.2007 за №1327/14594 у
графі 350 проставляються дані про кількість органічних
добрив: гною, різних компостів, органо-мінеральних
сумішей, пташиного посліду тощо, у графах 352, 353, 354 –
відповідно загальна кількість азотних, фосфорних і
калійних добрив, унесених під урожай звітного року у
перерахунку на 100% поживних речовин.

У розділі 1 «Наявність та рух сільськогосподарської
№ 10-мех (річна)
«Наявність
техніки» не дотримується контроль з минулим періодом
сільськогосподарської техніки
в сільськогосподарських
У розділі 2 «Енергетичні потужності» дані подаються у
підприємствах»
інших одиницях, ніж передбачено бланком

Гр.1 звітного року = гр.1 попереднього року + гр.2 звітного
року – гр.5 звітного року

№ 2-ферм (річна)
«Основні показники
господарської діяльності
фермерського господарства,
малого підприємства у
сільському господарстві»

№ 1-відходи (річна)
«Утворення та поводження з
відходами»

Згідно п.2.2.1 Інструкції щодо заповнення форми,
затвердженої наказом Держкомстату від 09.09.2010 №386,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2010
за №853/18148 дані про наявність енергетичних
потужностей (пункт 1 розділу ІІ) заповнюються за даними
технічної документації на трактори, машини, устаткування,
обладнання, що наявні на підприємстві на кінець звітного
року, в кіловатах за переліком груп техніки, наведеним у
графі А.

Дублювання показників розділу І «Утворення, поводження Згідно бланку форми затвердженому наказом Держстату
з відходами за місцем їх утворення» та розділу ІІ
України 19.08.2014 №243 (зі змінами) розділ І
«Поводження з відходами»
заповнюється виробниками відходів (відображаються
відходи, які утворилися безпосередньо на підприємстві).
Розділ ІІ заповнюється підприємствами, що здійснюють
операції поводження з відходами, у тому числі зберігають
відходи у місцях видалення відходів (відображаються
відходи, які були отримані від інших підприємств, а також
відходи, які зберігаються на підприємстві постійно на
полігонах або інших місцях для постійного зберігання
відходів (ряд.73)).

Назва форми ДСС

Зміст помилки

Роз’яснення галузевого відділу

Промисловість
№ 1-П (місячна)
«Терміновий звіт про
виробництво промислової
продукції (товарів, послуг) за
видами»

№ 1-ПЕ (місячна)
«Звіт про економічні
показники короткострокової
статистики промисловості»

№ 1П-НПП (річна)
«Звіт про виробництво та
реалізацію промислової
продукції»

Відсутні дані щодо кількості виробленої продукції,
призначеної для збуту (гр. 3), у той час як заповнений
показник щодо її вартості (гр. 4)

Якщо гр. 3>0, то гр. 4>0 і навпаки, крім видів продукції,
облік яких за Номенклатурою продукції промисловості
ведеться у вартісному виразі

Дані наведені у числах з одним або двома десятковими
знаками після коми, що не відповідає Номенклатурі
продукції промисловості (НПП)

Значення показників форми щодо кількості виробленої
продукції з одиницями вимірювання (згідно з
Номенклатурою продукції промисловості), в назвах яких
присутні слова «мільйон» та «тисяча» наводяться у звіті
з одним десятковим знаком після коми, з іншими
одиницями виміру – у цілих числах. Вартість продукції
наводиться у тисячах гривень з одним десятковим знаком

Неправильно наведений код продукції за Номенклатурою
продукції промисловості (НПП)

У звіті наводяться дані щодо тих видів промислової
продукції, які вироблялись респондентом у звітному місяці
і за НПП мають місячну періодичність. Кодування
продукції та одиниці виміру, у яких наводиться показник,
у звіті повинні точно відповідати позиціям Номенклатури
продукції промисловості (НПП).

Відсутній розподіл загального обсягу реалізованої
промислової продукції за видами діяльності або
неправильно наведені види промислової діяльності згідно з
ДК 009:2010. Часто код виду діяльності помилково
плутають з кодами продукції за Номенклатурою продукції
промисловості (НПП), які використовують при заповненні
звітності про виробництво продукції за формою № 1-П
(місячна)

Види діяльності у звіті повинні бути зазначені у
відповідності до державного класифікатора видів
економічної діяльності ДК 009:2010. Витяг з
вищезазначеного класифікатора, який містить перелік
видів промислової діяльності, додається до Роз’яснень
щодо заповнення форми

Наводяться дані щодо кількості відпрацьованих людиногодин по ряд. 17 на підприємствах, які випускають
продукцію з нетривалим циклом виробництва

дані щодо кількості відпрацьованих людино-годин по ряд.
17 наводяться лише за видами діяльності, відміченими
додатковою позначкою “√√”
(див. витяг з КВЕД-2010 до форми № 1-ПЕ)

Дані наведені у числах з одним або двома десятковими
знаками, що не відповідає Номенклатурі продукції
промисловості (НПП)

Значення показників форми з одиницями вимірювання
(згідно з Номенклатурою продукції промисловості), в
назвах яких присутні слова «мільйон» та «тисяча»
наводяться у звіті з одним десятковим знаком після коми, з
іншими одиницями виміру – у цілих числах

Назва форми ДСС

Зміст помилки
Неправильно наведений код продукції за Номенклатурою
продукції промисловості (НПП)

Роз’яснення галузевого відділу

У звіті наводяться дані щодо усіх без винятку видів
промислової продукції, які вироблялись респондентом у
звітному році. Кодування продукції та одиниці виміру, у
Не забезпечується ієрархічність системи класифікації
яких наводиться показник, у звіті повинні точно
(кодування) промислової продукції відповідно до
відповідати позиціям Номенклатури продукції
Номенклатури продукції промисловості (НПП), зокрема,
відсутній сумарний код продукції або, навпаки, вхідні коди промисловості (НПП).
За позиціями Номенклатури продукції промисловості, які
передбачають облік виробництва одного і того ж виду
продукції одночасно у двох різних одиницях виміру, у звіті
наведена лише одна позиція.

За окремими позиціями Номенклатури продукції
промисловості передбачено облік виробництва одного і
того ж виду продукції одночасно у двох різних одиницях
виміру, що і повинно бути відображено у звіті за
відповідними кодами.

Не наведені дані щодо виробництва тих видів продукції,
Згідно з бланком форми, у гр.6 «Обсяг виробленої
які випускались лише у попередньому році, а у звітному їх продукції за попередній рік» обов’язково наводяться дані
випуск був припинений.
щодо обсягу випуску певних видів продукції за попередній
звітному рік, навіть якщо у звітному році така продукція
вже не вироблялась.
Будівництво
№ 2-буд (квартальна)
«Звіт про прийнятий в
експлуатацію закінчений
будівництвом об’єкт»

Неправильно заповнено р.2.2 "Фактично прийнята в
експлуатацію потужність»

До рядків включаються дані стосовно приросту загальної
та житлової площі житлових будівель і щодо приросту
(зміни призначення) потужностей нежитлових будівель та
інженерних споруд

№ 1-кб (місячна)
«Звіт про виконання
будівельних робіт»

Звіт заповнено з десятковими знаками

У звіті всі вартісні показники наводяться у цілих числах

Розділ 2 «обсяг реалізованих робіт» заповнено
наростаючим підсумком (за період з початку року)

Бланком форми та згідно з Роз’ясненнями передбачено
заповнення даних за звітний квартал (тобто окремо
за I, II, III та IV квартал) із місячним запізненням

№ 2-тр (річна)
«Звіт про роботу
автотранспорту»

Транспорт
Показники загального пробігу автомобілів (р.840),
обсягу перевезених вантажів (р.850),
вантажообороту (р.860) помилково наведені у км, т, ткм,

Помилкове включення до показників звіту загальних
№ 51-авто (місячна)
«Звіт про перевезення
обсягів роботи автотранспорту, включаючи
вантажів та пасажирів
обслуговування власних виробничих потреб підприємства
автомобільним транспортом»

Показники надаються у тис.км, тис.тонн, тис.ткм,

До показників звіту включаються тільки комерційні
перевезення, тобто ті, що виконуються на замовлення за
плату; обсяги перевезень, які забезпечують внутрішні
потреби підприємства не враховуються при заповненні
ф.№51-авто

Назва форми ДСС
№ 31-авто (квартальна)
«Звіт про перевезення
автомобільним транспортом
вантажів за видами вантажів
та пасажирів за видами
сполучення»

Зміст помилки
Роз’яснення галузевого відділу
Помилкове включення до показників звіту загальних
До показників звіту включаються тільки комерційні
обсягів роботи автотранспорту, включаючи
перевезення, тобто ті, що виконуються на замовлення за
обслуговування власних виробничих потреб підприємства плату; обсяги перевезень, які забезпечують внутрішні
потреби підприємства не враховуються при заповненні
ф.№31-авто
Зовнішньоекономічна діяльність

№ 10-зез (квартальна)
«Звіт про прямі іноземні
інвестиції»

Респондент заповнює коди країн і валют

Бланком форми передбачено, що коди країн і валют
заповнюють працівники органів державної статистики,
проте, назви країни і валюти заповнюються респондентом

№ 13-зез (квартальна)
«Звіт про прямі інвестиції за
кордон»

Респондент заповнює коди країн і валют

Бланком форми передбачено, що коди країн і валют
заповнюють працівники органів державної статистики,
проте, назви країни і валюти заповнюються респондентом

