Про внесення змін до державного
статистичного спостереження
за ф.№1–П (місячна) «Звіт про виробництво
промислової продукції за видами»
на 2022 рік
Інформуємо Вас, що підприємство, яке Ви очолюєте, Держстатом України
включено до генеральної сукупності підприємств, що мають звітувати до органів
державної статистики в 2022 році за формою №1–П (місячна) «Звіт про виробництво
промислової продукції за видами» (далі – форма №1–П (місячна)).
Звіт за формою №1–П (місячна) складають та подають територіальному органу
Держстату юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні
особи-підприємці, що займаються економічними видами діяльності, які відносяться
до промисловості, за фактичною адресою здійснення діяльності.
З метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень
зі статистики промисловості й отримання повної, всебічної та об’єктивної
статистичної інформації, наказом Держстату України від 25.06.2021р. №151
затверджено новий бланк форми №1–П (місячна).
Звертаємо Вашу увагу на те, що змінено терміни подання даної звітності.
Починаючи зі звіту за січень 2022 року ф.№1–П (місячна) надається
не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
Також, затверджені нові Роз’яснення за №19.1.2-12/14-21 від 09.06.2021р. до
форми №1–П (місячна).
У Роз’ясненнях до форми №1–П (місячна) у розділі ІІ «Показники форми»
додано пункт 1 стосовно заповнення граф А, Б, В бланку форми. Ці графи уміщують
інформацію відповідно до Номенклатури продукції промисловості (далі – НПП)
про назву виду продукції, а також код та одиницю вимірювання, що не
повторюються. Якщо у рядках зазначено вид промислової продукції за НПП (назва,
одиниця вимірювання та код), то показники форми містять дані про кількість
виробленої продукції та/або її запасів. За видами промислової продукції, які мають
однакову назву та різні одиниці вимірювання, показники форми уміщують дані по
кожному коду НПП окремо.
Роз’яснення
щодо
показників форми
державного статистичного
спостереження №1–П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції
за видами» від 31.05.2019р. №19.1.2-12/10-19 втратили свою чинність.
Крім зміни терміну подання форми №1–П (місячна), відбулись зміни і в бланку
форми, 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.
З Методологічними положеннями з організації державного статистичного
спостереження
з
короткотермінової
статистики
виробництва
продукції
промисловості, затверджених наказом Держстату України від 25.12.2012р. №541 зі
змінами, затвердженими наказами Держстату від 21.12.2015 №364, від 11.02.2019
№71 та від 31.05.2019 №181 можна ознайомитись на вебсайті Держстату
(www.ukrstat.gov.ua) в розділі «Методологія та класифікатори», підрозділах: «Статистична
методологія» / «Економічна статистика» / «Економічна діяльність» / «Промисловість».
Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі
ф.№1–П (місячна) 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".
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