Про заповнення показників місцевих
одиниць у розділі 10 форми
ф.1-підприємництво (річна) «Структурне
обстеження підприємства» за 2021р.
місцевих одиниць
Інформуємо, що наказом Держстату від 15.09.2021р. № 233 внесено зміни
до форми №1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"
за 2021 рік, в зв’язку з чим розділ 8 звіту перейменовано у розділ 10 "Основні показники
по місцевих одиницях".
При заповненні розділу по місцевих одиницях, просимо уважно опрацювати
Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження
№ 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" на стор.52–62. Розділ
10 "Основні показники по місцевих одиницях" заповнюють юридичні особи, які мають дві
та більше місцеві одиниці (уключаючи місцеву одиницю, де розташоване управління
підприємством).
При заповненні звіту, насамперед, виникає питання щодо правильного відображення
саме місцевої одиниці, тому рекомендуємо ознайомитись з Методологічними
положеннями з побудови місцевих одиниць у Реєстрі статистичних одиниць, затверджених
наказом Держстату від 27.02.2019 № 93 Місцева одиниця – це підприємство або його
частина, що розташована в географічно визначеному місці або з нього підприємство
здійснює свою економічну діяльність.
Усі адміністративні одиниці, які є правовою основою для підприємства або його частини,
повинні мати місцева одиниця. Це стосується зареєстрованого офісу, навіть якщо ніхто не
працює. Також місцева одиниця може здійснювати лише допоміжну діяльність. Місцева
одиниця повинна мати можливість отримувати сировину, матеріали, товари,
забезпечувати їх зберігання тощо, тобто мати реальну адресу.
Першою у звіті відображається місцева одиниця, яка відповідає головному
підприємству (уключаючи діяльність головних управлінь (хед-офісів)).
Показники усіх місцевих одиниць, відображених у звіті по розділу 10 сумарно за
кодами КВЕД повинні дорівнювати відповідним даним розділів 3, 5 (про що зазначено на
бланку звіту). Якщо місцева одиниця здійснює тільки управління підприємством за кодом
70.10, то у розділі 10 по рядку 1000 та за КВЕД 70.10 обов’язково мають бути заповненими
графа 1 «середня кількість працівників» та графа 3 «витрати на оплату праці». При цьому
узагальнені дані в цілому по підприємству, що містяться в розділі 3 форми, відображають
показники такої місцевої одиниці за основним видом економічної діяльності підприємства.
Діяльність з управління підприємством (за кодом 70.10 за КВЕД) може не мати
окремого відображення у формі, а входити до складу показників за основним видом
економічної діяльності підприємства як у цьому розділі, так і в розділі 3, якщо місцева
одиниця, крім управління підприємством, здійснює й виробничу діяльність.
Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форми можна отримати
в управлінні збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами за телефонами
(0432) 52- 57- 78; (0432) 52- 57- 64 та у відділі аналізу даних структурної статистики та
статистики фінансів підприємств управління аналізу даних статистичних спостережень
(0432) 52- 57- 62.

