Перелік типових помилок, що мають місце при складанні форм
державних статистичних спостережень
Форма ДСС
1-П (місячна)
“Терміновий звіт про виробництво
промислової продукції (товарів,
послуг) за видами”

Типова помилка
Статистика промисловості

Пояснення

Не наводяться дані по другій одиниці виміру, За позиціями НПП, що обстежуються у різних одиницях
по продукції, яка обстежується згідно НПП у виміру, необхідно наводити дані за всіма кодами.
двох одиницях виміру.
Невідповідність між формами
(фф.№1-ПЕ та 1-П (місячна))

1-ПЕ (місячна)
“Звіт про економічні показники
короткострокової статистики
промисловості”

1П-НПП (річна)
“Звіт про виробництво та реалізацію
промислової продукції”

звітності Дані про реалізацію промислової продукції необхідно
наводити згідно з даними про виробництво продукції
(ф.№1-П) при умові, що підприємство є власником
сировини.
Дані звіту при розподілі за видами діяльності Звіт повинен містити дані за видами діяльності, які
не відповідають Переліку видів промислової підприємство здійснювало у звітному місяці згідно з
діяльності.
Переліком видів промислової діяльності (витяг з КВЕД-2010
Роз'яснення до форми № 1-ПЕ).
Не проводиться звірка даних по гр.6 з даними Дані гр.6 звітного року повинні відповідати даним гр.1 за
попереднього року.
попередній рік .

Статистика сільського господарства
№ 29-сг (річна)
Дані щодо валового збору зернових культур та
“Звіт про площі та валові збори
соняшнику на зерно у вазі після доробки та в
сільськогосподарських культур, плодів, початково оприбуткованій вазі однакові.
ягід та винограду на 1 грудня 20 ___
року”
№ 9-б-сг (річна)
“Внесення мінеральних, органічних
добрив, гіпсування та вапнування
ґрунтів під урожай 20 __ року”
№ 50-сг (річна)
“Звіт про основні економічні показники
роботи сільськогосподарських
підприємств за 20__рік”

Показник валового збору зернових і зернобобових культур та
соняшнику на зерно у вазі після доробки (гр.4) визначається
шляхом відрахування від початково оприбуткованої ваги (гр.3)
невикористаних відходів та втрат при сушінні. Кукурудза в
обох графах відображається в перерахунку на сухе зерно
(гр.3= гр.4).
Не проведено звірку відповідних показників Дані гр.6 ф.№9-б-сг мають дорівнювати відповідним
щодо посівних площ між ф.№9-б-сг та ф.№29- показникам гр.1 розділу 1 ф.№29-сг (з точністю до двох
сг (річна).
знаків після коми).
Не проводиться звірка відповідних показників
ф.№50-сг (річна) та ф.№29-сг (річна) щодо
обсягів виробництва сільськогосподарських
культур.
У показники щодо матеріально-технічних
ресурсів по 3 розділу включено дані про

Дані гр.1 та гр.2 розділу 1 ф.№50-сг повинні дорівнювати
даним відповідно по гр.2 “Площа зібрана” та гр.4 “Обсяг
виробництва у вазі після доробки” розділу 1.1 ф.№29-сг.
У розділі 3 за кодами 4660-5370 відображаються дані щодо
купівлі
нової
та
повністю
укомплектованої

сільськогосподарську техніку, яка була в
користуванні.
Порушується міжрозділовий контроль. Дані
щодо обсягів проданої продукції (розділ 4) не
відповідають даним щодо обсягів реалізації
сільськогосподарської продукції (з розділу 1).
У 4 розділі порушується логічний контроль
щодо співставності показників про обсяги
зернових культур, переданих на переробку та
даних про обсяги продукції, отриманої в
результаті переробки зерна.

сільськогосподарської техніки.

№ 2-ферм (річна)
“Основні показники господарської
діяльності фермерського господарства,
малого підприємства у сільському
господарстві за 20__ рік”

Не проводиться звірка відповідних показників
щодо обсягів реалізації сільськогосподарської
продукції між ф.№2-ферм (річна) та ф.№21-заг
(річна).

№ 10-мех (річна)
“Наявність сільськогосподарської
техніки в сільськогосподарських
підприємствах у 20__ році”

Не заповнюється пункт “Довідково” щодо
короткотермінового залучення техніки.

Для тих підприємств, які відповідно з діючою статистичною
методологією подають ф.№21-заг, дані гр.1 та гр.2 (розділ 3)
ф.№2-ферм повинні звірятися з відповідними показниками
гр.1 та гр.2 (розділ 1) ф.№21-заг (річна).
Для тих підприємств, які не складають ф.№21-заг, теж в
обов’язковому порядку потрібно заповнювати показники
ф.№2-ферм щодо обсягів реалізації сільськогосподарської
продукції.
Якщо підприємство не має техніки, то обов’язково потрібно
проставити
позначку
“так”
або
“ні”
щодо
короткотермінового залучення техніки.
При заповненні ф.№10-мех потрібно робити співставлення з
відповідними показниками ф.№50-сг (розділ 3 “Купівля
матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб”).
Однак, слід пам’ятати, що у ф.№50-сг відображаються дані
щодо придбання нової техніки, а у ф.№10-мех – щодо руху
всієї техніки (включаючи ту, яка вже була в користуванні),
за рахунок чого дані ф.№10-мех можуть бути більшими, ніж
відповідні дані ф.№50-сг.
У графі 2 відображається вартість реалізованої продукції

Дані розділу 4 по гр.5 мають дорівнювати або перевищувати
дані розділу 1 по гр.4 у відповідних рядках.

У розділі 4 дані щодо обсягів зернових культур, переданих
на переробку повинні бути більшими, ніж кількість
продукції отриманої в результаті переробки (за рахунок
втрат при переробці зерна на борошно, крупи, комбікорми
та інше): дані гр.8 ряд 1 повинні бути більшими за суму
показників гр.2 по ряд. 16 та ряд. 28 (Довідково).
Одиниці виміру показників щодо фізичних У 1 розділі показники щодо фізичних обсягів реалізації всіх
обсягів
реалізації
сільськогосподарської видів
сільськогосподарської
продукції
повинні
продукції не відповідають тим, які вказані на заповнюватися в центнерах. Виняток становлять показники
бланку.
по меду та яйцях, які заповнюються відповідно в кілограмах
та тис.шт. Цих же одиниць виміру необхідно дотримуватись
при заповненні 4 розділу.

№ 21-заг (річна, місячна)

Не проводиться звірка відповідних показників
ф.№10-мех (річна) та ф.№50-сг (річна) щодо
купівлі сільськогосподарської техніки.

У вартість реалізації сільськогосподарської

“Звіт про реалізацію продукції сільського продукції
господарства”
вартість.

включено

податок

на

додану власного виробництва без урахування ПДВ.

Електронна звітність
№ 37-сг (місячна)

Неправильно вказано звітний період.

№ 37-сг (місячна)
№ 29-сг (річна)
№4-сг (річна)
№9-б-сг (річна)

Невірно вказано номер звіту і код району.

Потрібно проставляти звітний період (попередній до звітної
дати) та рік. Наприклад, станом на 1 листопада 2017р.
потрібно проставляти звітний період “січень-жовтень 2017
року” (для користувачів програмного забезпечення Артзвіт), або “станом на 01.10.2017” (для користувачів
M.E.Doc).
Номер звіту повинен відповідати двом останнім цифрам
індивідуального коду місцевої одиниці, присвоєного
підприємству. Для довідки потрібно звернутися в органи
державної
статистики
за
місцем
здійснення
сільськогосподарської діяльності. Код району повинен
проставлятися за місцем здійснення діяльності, а не за
юридичної адресою.

Статистика капітальних інвестицій та основних засобів
№ 2-інвестиції (квартальна)
«Капітальні інвестиції»

№ 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність та
рух основних засобів, амортизацію»

Дані у звітах наводяться наростаючим
підсумком з початку року
При заповненні звітності не проводиться
співставлення показників між 1 та 3 розділами

Недотримання одиниць виміру
Недотримання одиниць виміру
При заповненні звітності невірно визначається
вартість основних засобів з урахуванням
переоцінки (дооцінки, уцінки), здійсненої у
звітному році

Звіти за ф.№ 2–інвестиції (квартальна) необхідно подавати
на дискретній основі (за кожний квартал окремо).
Рядок 300 розділу 3 «Розподіл капітальних інвестицій за
територією їх фактичного освоєння» повинен містити дані
щодо загального обсягу капітальних інвестицій, освоєних за
звітний квартал за територіями їх освоєння, за сумою даних
графи 1. Дані за рядком 300 повинні дорівнювати обсягу,
указаному за рядком 100 графи 1 розділу 1 «Капітальні
інвестиції – усього».
Дані заповнюються у тисячах гривень без десяткових знаків.
Дані заповнюються у фактичних цінах у тисячах гривень
без десяткових знаків.
Для правильного визначення даних графи 2 (вартість
основних засобів з урахуванням переоцінки (дооцінки,
уцінки), здійсненої у звітному році) респондентам необхідно
користуватися методологією, наведеною у Положенні
(стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
та/або індексацією, проведеною відповідно до пункту 146.21
статті 146 Податкового кодексу України. Якщо переоцінки
не було, то графа 1 = графі 2 по всіх рядках.

Статистика транспорту та зв’язку
№ 51-авто (місячна)
“Звіт про перевезення вантажів та
пасажирів автомобільним
транспортом”

У звітах дані наводяться
підсумком з початку року.

наростаючим Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за
кожний місяць окремо).

№ 31-авто (квартальна)
“Звіт про перевезення автомобільним
транспортом вантажів за видами
вантажів та пасажирів за видами
сполучення”

У звітах дані наводяться
підсумком з початку року.

наростаючим Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за
кожний квартал окремо).

№ 1-послуги (квартальна)
“Звіт про обсяги реалізованих послуг”

У звітах дані наводяться
підсумком з початку року.

Статистика нефінансових послуг
наростаючим Інформацію необхідно подавати на дискретній основі (за
кожний квартал окремо).

Статистика фінансів підприємств
№1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”
або №1-м “Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва” (квартальна,
річна)
Річна фінансова звітність
(фф. №1,2,3 або 3-н ,4,5)

Зміщення даних по рядках гр.3 (на початок Необхідно проводити звірку даних Активу та Пасиву
звітного періоду).
Балансу “на початок звітного періоду” з аналогічними
показниками річного Балансу “на кінець звітного періоду”.
Відсутні ув’язки між формами фінансової Необхідно проводити співставлення аналогічних показників
звітності.
між формами фінансової звітності згідно “Методичних
рекомендацій з перевірки порівнянності показників
фінансової звітності”, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 11.04.2013 року № 476 (з урахуванням
усіх внесених змін).

Структурні обстеження підприємств
№1–підприємництво (річна)
Показник “Середня кількість працівників” не Показник “Середня кількість працівників” є сумою
“Структурне обстеження підприємства” відповідає аналогічному показнику фінансової середньооблікової кількості штатних працівників, середньої
звітності.
кількості зовнішніх сумісників та працюючих за цивільноправовими договорами. Заповнення показника “Середня
кількість працівників” здійснюється відповідно до
Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої
наказом Держкомстату від 28.09.2005р. №286, узгоджується
з показниками форми №1-ПВ (місячна) за 12 місяців і
форми №1-ПВ (квартальна) та аналогічним показником
фінансової звітності.
До показника “Обсяг реалізованої продукції Показник “Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)
(товарів, послуг) без ПДВ” включається сума без ПДВ” не включає суми отриманих субсидій і дотацій на

отриманих субсидій і дотацій на виробництво.
Показник “Капітальні інвестиції в матеріальні
активи” не узгоджується з аналогічним
показником статистичної звітності за формою
№2-інвестиції (річна).

У розділі 4 показник “Матеріальні витрати та
витрати на оплату послуг, використані у
виробництві
(без
ПДВ)”
усього
по
підприємству не розподіляється за спожитими
продуктами та послугами.

При заповненні у розділі 4 витрат на
придбання
електроенергії,
продуктів
нафтоперероблення, коксу і коксопродуктів,
витрат на оплату послуг з розподілення
газоподібного палива, з постачання пари,
гарячої води не відображаються дані по
показнику
“Витрати
на
придбання
енергопродуктів для власних потреб” (рядок
504 розд.5).
Замість показника “Податки та збори,
пов’язані з виробництвом” заповнюються дані
по показнику “Податки та збори, пов’язані з
обсягом реалізованої продукції (товарів,
послуг), крім ПДВ та акцизного податку”.

виробництво (уключаючи суми, отримані з бюджету на
покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян).
Показник “Капітальні інвестиції в матеріальні активи”
включає фактично освоєні (використані) в звітному періоді
капітальні інвестиції в матеріальні активи без урахування
суми ПДВ, до яких належать інвестиції у нові та існуючі
матеріальні активи, які були придбані або створені для
власного використання зі строком служби більше одного
року, уключаючи витрати на капітальний ремонт,
поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію.
Даний показник узгоджується з відповідним показником за
формою №2-інвестиції (річна).
Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг повинні
розподілятися за усіма видами спожитих продуктів та
послуг. Витрати на електроенергію та оплату послуг з
очищення та постачання води заповнюють усі підприємства,
оскільки використання електроенергії та води є необхідною
умовою для виробництва. Виключенням є випадки, коли
вказані витрати належать до складової орендної плати за
умовами договору (яка відображається по рядку 453) та до
продуктів власного виробництва.
Показник “Витрати на придбання енергопродуктів для
власних потреб” відображає вартість придбаних у звітному
році енергопродуктів усіх видів, які використовуються як
паливо та енергія та витрачаються для виробництва.
Якщо у розділі 4 наведені витрати на придбання
енергопродуктів, то заповнюється рядок 504 розділу 5.

Показник “Податки та збори, пов’язані з виробництвом”
включає: екологічний податок, плату за користування
надрами, плату за землю, збір за користування
радіочастотним ресурсом України, збір за спеціальне
використання води, лісових ресурсів, збір за першу
реєстрацію транспортного засобу, єдиний податок,
фіксований сільськогосподарський податок.
Показник “Податки та збори, пов’язані з обсягом
реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та

акцизного
податку”
включає
збір
на
розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства, рентну плату за
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
трубопроводами тощо.

Статистика зовнішньоекономічної діяльності
№ 10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про
іноземні інвестиції в Україну»

При заповненні звітності не вказується назва
країни та валюти здійснення інвестицій

Операції з інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності
відображаються у валюті здійснення інвестиції, включаючи
національну, в тисячах одиниць валюти з одним
десятковим знаком окремо за кожною валютою та країною
іноземного інвестора (інвесторів).

Статистика внутрішньої торгівлі
ф.№1-опт (квартальна, річна) «Звіт про Дані у звітах заповнюються наростаючим
продаж і запаси товарів (продукції) в підсумком з початку року.
оптовій торгівлі».
Дані звіту наводяться з ПДВ і акцизом.
У звітах за І, ІІ, ІІІ квартали заповнюються дані
у розділах 1 та 3.

Інформацію необхідно подавати на дискретній основі –
окремо за І, ІІ, ІІІ квартал та у цілому за рік.
Оптовий товарооборот ураховується без ПДВ і акцизу.
Дані розділів 1 «Кількість працівників» та 3 «Оптовий
товарооборот за кварталами звітного року» необхідно
заповнювати виключно у звіті за рік.
У звіті за рік у розділі 2 відображаються дані Статистичні показники розділу 2 «Продаж і запаси товарів»
за IV квартал.
необхідно наводити у цілому за рік.

ф.№3-торг (квартальна, річна) «Звіт про Дані у звітах заповнюються наростаючим
продаж і запаси товарів у торговій
підсумком з початку року.
мережі»
При заповненні звітності не наводяться дані у
розділі ІІІ.

Інформацію необхідно подавати на дискретній основі –
окремо за І, ІІ, ІІІ квартал та у цілому за рік.
За умови відмінності юридичної адреси та фактичного
місця здійснення торгової діяльності обов’язково
заповнювати розділ ІІІ «Роздрібний товарооборот за
територіальною
ознакою
у
межах
регіону
місцезнаходження».
У звітах за І, ІІ, ІІІ квартали вносяться Дані показники необхідно заповнювати лише у звіті за рік.
показники запасів товарів у торговій мережі.
У звіті за рік не наводяться показники У звіті за рік необхідно обов’язково проводити розподіл
роздрібного товарообороту окремо в міських показників товарообороту торгової мережі – на
поселеннях та у сільській місцевості.
товарооборот в міських поселеннях та/або в сільській
місцевості.

Статистика праці
№1-ПВ (квартальна)

Невірно розраховується середньооблікова Показник ряд.7010 (гр.1) включає працівників-жінок
кількість жінок у ряд.7010 (гр.1).
облікового складу, крім жінок, які перебувають у відпустках
у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за
дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним

законодавством, за відповідний квартал, яка визначається
шляхом підсумовування середньої кількості цих працівників
за усі місяці кварталу та ділення отриманої суми на
кількість місяців, тобто на 3.

Статистика населених пунктів та житла
№1-житлофонд
“Житловий фонд” (річна)

Дані щодо загальної площі житлових приміщень У розділі ІV «Рух житлового фонду протягом звітного року»
на початок звітного року не дорівнюють дані гр.1 ряд.4000 «наявність на початок звітного року»
відповідним даним на кінець попереднього року. повинні дорівнювати відповідним даним гр.1 ряд.1000 в
розділі І «Площа житлових приміщень» за попередній
звітний період.

Статистика правосуддя та злочинності
№1-АП
Розміри накладених штрафів не відповідають Розміри накладених штрафів повинні відповідати розмірам,
“Звіт про розгляд справ про
розмірам, встановленим КУпАП.
встановленим
КУпАП.
Середній
розмір
штрафу
адміністративні правопорушення та
(розраховується шляхом ділення суми накладених штрафів
осіб, які притягнуті до адміністративної
(гр.28) на кількість штрафів (гр.17)) не повинен бути
відповідальності” (річна)
меншим за мінімально допустимий та не перевищувати
максимально допустимий розмір, встановлений КУпАП по
відповідній статті.

Статистика навколишнього середовища
№ 1-відходи (річна)
“Утворення та поводження з відходами
за 20__ рік”

Лампи люмінесцентні відображено в штуках.

Лампи люмінесцентні потрібно вказувати в тоннах, з трьома
десятковими знаками (1 лампа = 300 грам).
Невірно вказано коди категорій відходів за
Для відходів ламп люмінесцентних потрібно вказувати код
матеріалом: для відходів ламп люмінесцентних 08 (непридатне обладнання).
– 07.1 (скляні відходи) – невірно.

