
«Про внесення змін до державного 

статистичного спостереження  

за формою №4-мтп (місячна) та №4-мтп (річна) 

«Звіт про використання та запаси палива»  

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2022 рік 

проводиться обстеження підприємств зі статистики енергетики за формами  

№4-мтп (місячна) та №4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива»  

(далі – ф.№4-мтп (місячна) та №4-мтп (річна)). 

Відповідно до Методики застосування вибіркового методу в державному 

статистичному спостереженні "Використання та запаси палива" одиницею 

спостереження є місцева одиниця за місцем здійснення діяльності, яка використовує 

та/або має у запасах паливо.  

Виділення великих та малих підприємств, для яких традиційно використовуються 

різні методи обстеження, не є характерними для цього спостереження, оскільки малі 

підприємства можуть бути значними споживачами палива. Тому, спостереженням 

охоплюються одиниці незалежно від розміру. 

Доводимо до Вашого відома, що з метою подальшого вдосконалення державних 

статистичних спостережень зі статистики енергетики й отримання повної, всебічної та 

об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату України від 06.07.2021р. №176 

(у редакції наказу Держстату від 19.08.2021р. №216) затверджено новий бланк форми 

№4-мтп (місячна) та №4-мтп (річна) від 06.07.2021р. №176. 

Звіти містять дані за звітний місяць (рік) відповідно і заповнюються в одиницях 

виміру, вказаних у бланках форм, з одним десятковим знаком. 

Звертаємо Вашу увагу, що змінено дату подання звіту за ф.№4-мтп (місячна),  

починаючи зі звіту за січень 2022 року вона надається не пізніше 6 числа місяця, 

наступного за звітним.  

Крім зміни терміну подання ф.№4-мтп (місячна), відбулись зміни і в бланках форм 

№4-мтп (місячна) та №4-мтп (річна), зокрема, в адресній частині з’явились нові 

реквізити:  

– «Територіальна громада», де респонденту у місцезнаходженні за юридичною та 

фактичною адресою необхідно зазначити відповідну територіальну громаду; 

– «Код території», який заповнюється відповідно до нового Кодифікатора 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад 

(КАТОТТГ), затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами), або 

Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), 

який діяв до набрання чинності постанови Верховної Ради України від 17 липня  

2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». 

Наголошуємо на тому, що в разі подання форм в електронному вигляді, код 

території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно оновити 

програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля реквізиту бланку 

форми «Код території відповідно до:» заповнені.  

Підкреслюємо, що у разі відсутності даних за певні звітні періоди, при поданні 

звітності обов’язково має бути заповнений реквізит бланку форми «Інформація щодо 

відсутності даних», шляхом зазначення однієї з перелічених причин відсутності даних. 

При складанні звітності з обстеження підприємств зі статистики енергетики 

необхідно керуватися Роз’ясненнями щодо форми державного статистичного 

спостереження № 4-мтп (місячна) та №4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси 



палива", затвердженими Головою Держстату 12 липня 2021 року за №19.1.2-12/18-21, які 

Ви можете знайти на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: Респондентам/ 

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2022 рік/ Економічна 

статистика/ Економічна діяльність: 2.03.08 «Енергетика». 

Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі  

ф.№4-мтп (місячна) та ф.№4-мтп (річна) подавати на адресу ГУС у Вінницькій області: 

–  в електронному вигляді в т.ч. з використанням безкоштовного програмного 

забезпечення Держстату «Кабінет респондента»; 

–  в окремих випадках скановані копії на електрону пошту: vikno@vn.ukrstat.gov.ua;  

–  поштою на адресу ГУС у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 15,  

м. Вінниця, 21100). 

Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм можна отримати 

дистанційно:  

– в телефонному режимі ((0432) 52 57 78);  

– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);  

– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»; 

– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам". 
 

 

 
 
 

 
 

Перший заступник начальника                                      Ольга ШЕВЧЕНКО  
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