
Звітність за Анкетою № 1-РСО (актив) «Анкета обстеження економічної активності підприємства»
подають юридичні особи 

Анкета містить інформацію щодо показників стосовно здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності, 
наявності іноземних інвестицій від нерезидентів та/або інвестицій за кордон, видів економічної діяльності, що 

здійснюються підприємством, у тому числі основного виду діяльності, а також кількості працівників на підприємстві

Інтернет-нарада на тему: 
«Про порядок складання та подання державної статистичної звітності

за формою №1-РСО (актив) (один раз на рік) у 2022 році»

I. Організація подання державної статистичної звітності щодо показників                                                  
Анкети №1-РСО (актив) (один раз на рік) у 2022 році

на бланку, затвердженому
Наказом Держстату
від 16.12.2021 №311

Роз’ясненням  
від 12 січня 2022 року

№19.1.2-12/1-22



Термін
подання звітності

не пізніше 20 вересня

Доступ  до сервісу відкрито за посиланням
https://statzvit.ukrstat.gov.ua/Детальніше ознайомитися з інформацією щодо

подання звітності в електронному вигляді,
у т.ч. з використанням сервісу «Кабінет респондента» можна на 
вебсайті Головного управління статистики в Івано-Франківській 
області  у рубриці «Для респондентів»/«Електронна звітність»

у т.ч. з використанням 
безкоштовного сервісу 

електронного звітування 
«Кабінет респондента»

З  інструментарієм можна ознайомитися на  вебсайті
Головного  управління статистики  у розділі

«Для респондентів» / «Альбом форм державних
статистичних спостережень на 2022 рік» / «Економічна 

статистика» / «Економічна діяльність» / «Реєстр статистичних 
одиниць» та за потреби роздрукувати



Методологічні особливості заповнення показників Анкети:

показники щодо видів економічної діяльності, що здійснювалися на підприємстві з 01 січня поточного
року до дати заповнення анкети, містять інформацію про види економічної діяльності відповідно до
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010). Інформація відображає до шести видів
економічної діяльності, які здійснювало підприємство протягом зазначеного періоду, тобто діяльність з
виробництва товарів або надання послуг, а саме такі, що не повторюються. Коди видів економічної
діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) заповнюються
автоматично.

Перший вид діяльності серед описаних відображає основний вид економічної діяльності
підприємства, тобто вид економічної діяльності, на який припадає максимальна частка загальної
доданої вартості (найбільший обсяг доходу з виробництва та/або реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг);

показник щодо кількості працівників на підприємстві містить інформацію про загальну суму кількості
штатних працівників, кількості зовнішніх сумісників (працівників, прийнятих за сумісництвом з інших
підприємств) та кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами. Показник
містить інформацію станом на дату надання інформації та відображається у цілих числах. У разі
відсутності штатних працівників, зовнішніх сумісників на підприємстві показник містить інформацію
«нуль»;

ІІ. Методологічні особливості складання державної статистичної звітності за Анкетою                 
№1-РСО (актив) (один раз на рік)



залежно від того, чи мало підприємство станом на дату заповнення анкети внески від нерезидентів із
часткою участі 10% або більше у статутному капіталі або голоси в його управлінні, та/або одержувало
внески від нерезидентів за концесійними договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність,
показник першої частини запитання "Чи має Ваше підприємство внески із часткою участі 10% або більше у
статутному капіталі або голосів в управлінні від нерезидентів та/або одержало внески за концесійними
договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність від нерезидентів" містить відповідні
позначки "V" у комірках "Так" чи "Ні". Питання може мати лише одну відповідь.

залежно від того, чи мало підприємство станом на дату заповнення анкети внески із часткою участі 10%
або більше у статутному капіталі або голосів в управлінні підприємства за кордоном та/або здійснювало
внески за концесійними договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність за кордон, та/або
має відокремлені підрозділи за кордоном, показник другої частини запитання та "Чи має Ваше
підприємство внески із часткою участі 10% або більше у статутному капіталі або голосів в управлінні
підприємств(а) за кордоном та/або здійснювало внески за концесійними договорами (контрактами) про
спільну інвестиційну діяльність за кордон, та/або має відокремлений(ні) підрозділ(и) за кордоном"
містить відповідні позначки "V" у комірках "Так" чи "Ні". Питання має лише одну відповідь;

показник щодо кількості неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей на
підприємстві містить інформацію про загальну суму кількості власників, засновників підприємства, тобто
осіб, які активно беруть участь у роботі підприємства, прийнятті рішень та не одержують за це
компенсацію у вигляді заробітної плати, та не включає тих, які не беруть участі в прийнятті рішень, або тих,
які здійснюють основну діяльність за межами цього підприємства, а також членів сімей, праця яких не
оплачується, тобто осіб, які проживають у домашньому господарстві власника підприємства і працюють на
цьому підприємстві або для нього без регулярної оплати праці. Показник містить інформацію станом на
дату надання інформації, відображається у цілих числах та є більше нуля;



Залежно від того, чи здійснювало підприємство протягом звітного року експорт-імпорт послуг,
показник запитання «Чи здійснювало Ваше підприємство» експорт-імпорт послуг протягом будь-
якого періоду з 01 січня поточного року до дати заповнення анкети" містить відповідні позначки "V"
у комірках "Так" чи "Ні". Питання може мати лише одну відповідь;

При заповненні звітності за Анкетою №1-РСО (актив) (одн раз на рік) необхідно звернути увагу на:

у звіті обов’язково повинні бути заповнені усі реквізити адресної частини, а також прізвище та
підпис керівника або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, номер телефону та
адреса електронної пошти;

показники анкети містять інформацію в цілому по підприємству, уключаючи його відокремлені
підрозділи;

У випадку відсутності даних за анкетою у блоці "Інформація щодо відсутності даних" проставляється
позначка "V" та зазначається одна з наведених на бланку причин відсутності даних, а саме: "Одиниця
припинена або перебуває в стадії припинення", "Тимчасово призупинено економічну діяльність через
економічні чинники/карантинні обмеження" або "Проведено чи проводиться реорганізація або
передано виробничі фактори іншій одиниці".

Нерезидентом уважаються іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства
інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України
філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;
дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і
міжнародних організацій в Україні; фізичні особи, які не є резидентами України. Як правило,
іноземними підприємствами (нерезидентами) вважаються ті підприємства, які платять податки від
діяльності на користь іноземної держави;



Консультації щодо порядку складання та подання звітності, у т.ч. в електронному вигляді, можна 

отримати  в  управлінні збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами

і ведення реєстру статистичних одиниць   Головного управління статистики 

тел.(0342) 792084, (342) 792035, (0342) 792031, (0342) 792022, (098) 3780126, (099) 4715531

Дякуємо за увагу!
Ви можете задати питання щодо 

державної статистичної звітності   . . .

Шановні респонденти, запрошуємо приєднатись до нашої Вайбер-спільноти  
«Франківськстат респондентам»!

З метою  розширення каналів комунікації з респондентами, Головним управлінням статистики в Івано-Франківській 
області створено Вайбер-спільноту «Франківськстат респондентам» .

Ми забезпечуємо оперативну комунікацію з учасниками спільноти. Ви маєте можливість ставити 

запитання, отримувати відповіді на них, консультації та роз’яснення фахівців Головного управління статистики в Івано-

Франківській області. Ми будемо інформувати Вас щодо проведення комунікаційних заходів з респондентами, змін у 

порядку та термінах подання звітності тощо. 

https://cutt.ly/ZRc2VIc       

😊.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNeb1Wl1rKKOXtQNkibNri34q8I3W0TnDWBOWCmLqcXR9fUw/viewform?usp=sf_link

