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Передмова
Метою розроблення Методологічних положень є визначення методів
проведення та системи показників державного статистичного спостереження
"Використання та запаси палива", розробка й поширення його результатів.
Методологічні положення призначені для використання працівниками
органів державної статистики, а також можуть бути корисні для інших
зацікавлених користувачів статистичної інформації.
Скорочення та умовні позначення
АЗС
Держстат
ДСС
Євростат
ЄС
КВЕД
КІСЕ
КОАТУУ

– Автозаправна станція;
– Державна служба статистики України;
– державне статистичне спостереження;
– Статистична комісія Європейського Союзу;
– Європейський Союз;
– Класифікація видів економічної діяльності;
– Класифікація інституційних секторів економіки України;
– Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального
устрою України;
КОПФГ
– Класифікація організаційно-правових форм
господарювання;
МЕА
– Міжнародне енергетичне агентство;
НКРЕКП
– Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг;
НПП
– Номенклатура продукції промисловості;
ООН
– Організація Об'єднаних Націй;
РСО
– Реєстр статистичних одиниць;
ОНП
– Основна номенклатура продукції;
СРП
– Статистичний реєстр підприємств;
ТОД
– територіальні органи Держстату;
T
– рік формування сукупності одиниць державного
статистичного спостереження;
форма № 1-П
– форма № 1-П (місячна) "Звіт про виробництво
(місячна)
промислової продукції за видами" для юридичних осіб
ДСС
"Показники
короткотермінової
статистики
виробництва промислової продукції за видами";
форма № 1П-НПП – форма № 1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та
(річна)
реалізацію промислової продукції" ДСС "Виробництво та
реалізація промислової продукції за видами";
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форма № 1підприємництво
(річна)
форма № 1- опт
(квартальна)

– форма
№ 1-підприємництво
(річна)
"Структурне
обстеження підприємства" ДСС "Структурні зміни в
економіці України та її регіонів";
– форма № 1- опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси
товарів (продукції) в оптовій торгівлі" ДСС "Продаж і
запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі";
форма № 1-торг – форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (місячна) для
(нафтопродукти)
юридичних осіб "Про продаж світлих нафтопродуктів і
(місячна)
газу" ДСС "Продаж світлих нафтопродуктів і газу";
форма № 2– форма
№ 2-підприємництво
(річна)
"Структурне
підприємництво
обстеження підприємства" ДСС "Структурні зміни в
(річна)
економіці України та її регіонів";
форма № 2-тр
– форма № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту"
ДСС "Діяльність підприємств наземного транспорту";
(річна)
форма № 4-мтп
– форма № 4-мтп (місячна) "Звіт про використання та
(місячна)
запаси палива",
форма № 4-мтп
– форма № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси
(річна)
палива" ДСС "Використання та запаси палива";
форма № 11-мтп – форма № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та
(річна)
використання енергії" ДСС "Постачання та використання
енергії";
форма № 12-труб – форма № 12-труб (місячна) "Звіт про транспортування
(місячна)
вантажів трубопроводами" ДСС "Діяльність підприємств
магістрального трубопровідного транспорту";
форма № 31-вод – форма № 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення
(квартальна)
вантажів і пасажирів водним транспортом" ДСС
"Діяльність підприємств водного транспорту";
форма № 50-cг
– форма № 50-сг (річна) "Звіт про основні економічні
(річна)
показники роботи сільськогосподарських підприємств
ДСС "Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)
сільського господарства";
форма № 51-ца
– форма № 51-ца (місячна) "Звіт про основні показники
(місячна)
роботи авіаційного підприємства" ДСС "Діяльність
підприємств авіаційного транспорту".
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I. Загальні положення
1. Ці Методологічні положення визначають методи та правила проведення
ДСС про використання та запаси палива, перелік показників цього ДСС.
2. Методологічні положення ґрунтуються на нормах Закону України "Про
державну статистику" [2], наказів Держстату від 17 серпня 2018 року № 170
"Про затвердження Принципів діяльності органів державної статистики
України" [20], від 15 лютого 2017 року № 41 "Про затвердження
Методологічних положень щодо забезпечення статистичної конфіденційності в
органах державної статистики" [18].
3. Методологічні положення підготовлено також з урахуванням вимог
Регламенту (ЄС) № 1099/2008 Європейського Парламенту та Ради (далі –
Регламент ЄС) від 22 жовтня 2008 року "Про статистику в галузі енергетики"
[23] зі змінами.
ІІ. Основні поняття та терміни
Для цілей цих Методологічних положень поняття вживаються в значеннях,
визначених статтями 1, 4, 6, 7, 9 Закону України "Про держану статистику" [2],
статтею 1 законів України "Про альтернативні види палива" [1], "Про ринок
електричної енергії" [6], "Про ринок природного газу" [7], пунктами 1, 2, 5, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 33, 42, 44, 52, 53, 54, 56, 60, 63, 67, 73, 75 глосарію до
плану статистичного спостереження, затвердженого наказом Держкомстату від
29 грудня 2009 року № 498 "Про затвердження структури плану статистичного
спостереження та глосарія до нього" [9], розділами І, ІІ Положення про Реєстр
статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць
статистичних спостережень за діяльністю підприємств [19], а також
Керівництвом з енергетичної статистики, OECD/IEA, 2007 рік [14].
ІІІ. Методологічні та організаційні засади проведення державного
статистичного спостереження
1. Мета й основні характеристики державного статистичного
спостереження
1. Метою проведення ДСС є формування статистичної інформації про
обсяги використання та запаси палива суб'єктами господарювання для
інформаційного забезпечення аналізу тенденцій і структури використання
палива, формування енергетичного балансу.
2. ДСС охоплює суб'єкти господарювання усіх видів економічної
діяльності, крім тих, які відносяться за КВЕД до секцій: S − "Надання інших
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видів послуг", Т − "Діяльність домашніх господарств", U − "Діяльність
екстериторіальних організацій та органів".
3. ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів,
а також використання інформації інших ДСС та адміністративних даних.
4. У частині збору даних від респондентів ДСС має такі основні
характеристики:
1) вид ДСС:
за ступенем охоплення одиниць: несуцільне;
за часом реєстрації даних: поточне;
2) періодичність: місячна;
3) організаційна форма ДСС: статистична звітність;
4) спосіб статистичного спостереження: документальний облік;
5) одиниця ДСС: місцева одиниця;
6) респондент ДСС: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної
особи;
7) органи, які здійснюють ДСС: Держстат, ТОД;
8) національні класифікатори (класифікації), що використовуються при
проведенні ДСС: КВЕД, КОАТУУ, КІСЕ, КОПФГ, НПП, ОНП;
9) місце проведення ДСС: регіони України.
2. Джерела інформації державного статистичного спостереження
1. Джерелами інформації ДСС є:
1) дані, отримані від респондентів, за формами № 4-мтп (місячна), № 4-мтп
(річна), які використовуються для формування показників та сукупності
одиниць ДСС;
2) дані, отримані від респондентів, формами № 1-торг (нафтопродукти)
(місячна) в частині показників щодо запасів світлих нафтопродуктів і газу на
АЗС та обсягів роздрібного продажу, які використовуються для розрахунку
показників щодо обсягів запасів та використання палива по країні в цілому та
по регіонах;

8

3) інформація щодо отримання даних за звітами респондентів
ДСС "Постачання та використання енергії", "Виробництво та реалізація
промислової продукції за видами", "Структурні зміни в економіці України та її
регіонів", "Діяльність підприємств наземного транспорту", "Діяльність
підприємств водного транспорту", "Діяльність підприємств авіаційного
транспорту", "Діяльність підприємств магістрального трубопровідного
транспорту", "Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського
господарства", "Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі",
"Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції
за видами", яка використовується для формування сукупності одиниць ДСС;
4) адміністративні дані щодо переліку підприємств, які отримали ліцензію
для здійснення діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг згідно з
ліцензійним реєстром НКРЕКП, які використовуються для формування
сукупності одиниць ДСС;
5) дані ДСС "Виробництво та реалізація промислової продукції за видами",
"Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції
за видами" в частині виробництва окремих видів палива (енергетичних
матеріалів) згідно НПП та ДСС "Зовнішня торгівля товарами" в частині імпорту
та експорту окремих видів палива (енергетичних матеріалів) згідно УКТЗЕД,
які використовуються для контролю отриманих результатів ДСС за показником
"Обсяг використаного палива".
3. Система статистичних показників державного статистичного
спостереження
1. Показниками ДСС є:
1) запаси палива на кінець звітного періоду;
2) обсяг використаного палива;
3) обсяг втрат палива.
Показник "Обсяг втрат палива" формується раз на рік.
2. Також у рамках ДСС формуються показники щодо темпів зростання
(зниження) запасів палива на кінець звітного періоду (до попереднього
періоду); темпів зростання (зниження) обсягів використаного палива (до
попереднього періоду), частка обсягів використаного палива за певним видом
в загальному обсязі використаного палива.
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IV. Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліку
респондентів державного статистичного спостереження
1. Формування сукупності одиниць і переліку респондентів
державного статистичного спостереження
1. Формування генеральної сукупності одиниць, сукупності одиниць, яка
безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється
щорічно у грудні року Т.
2. Формування генеральної сукупності, сукупності одиниць, яка
безпосередньо буде досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється
на державному рівні.
3. Генеральна сукупність одиниць ДСС формується на основі РСО
(у частині СРП) та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада
року T та відповідають таким критеріям:
1) тип статистичної одиниці: місцева одиниця;
2) інституційний сектор економіки підприємства, частиною якого є
місцева одиниця, відповідно до КІСЕ: S.11 "Нефінансові корпорації", S.12
"Фінансові корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління";
3) організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: 110–193,
230–281, 310–390, 410–495, 510–590, 610, 620;
4) основний вид економічної діяльності за КВЕД: секції А−R;
5) ознака наявності ліцензії для здійснення діяльності у сферах енергетики
та комунальних послуг згідно з ліцензійним реєстром НКРЕКП (додатковий
критерій).
4. Сукупність одиниць ДСС, яка безпосередньо буде досліджуватися за
формою № 4-мтп (річна), формується шляхом відбору з генеральної сукупності
одиниць (з урахуванням причин невідповідей), які відповідають одній з умов:
є одиницями, щодо яких отримані дані за формами № 4-мтп (річна),
№ 1 П-НПП (річна), № 2-тр (річна) за рік Т-1; № 31-вод (квартальна) за ІІ
квартал року Т; за формами № 4-мтп (місячна) (з урахуванням причин
невідповідей), № 1-П (місячна), № 1-торг (нафтопродукти) (місячна), № 51-ца
(місячна), № 12-труб (місячна) за січень-жовтень року Т, та за показниками
щодо паливно-енергетичних ресурсів у формах № 1-підприємництво (річна) та
№ 2-підприємництво (річна) ("Витрати на придбання енергопродуктів для
власних потреб"), № 11-мтп (річна) ("Джерела постачання енергії та їх
потужність" за винятком рядків 120−150), № 50-сг (річна) ("Витрати на
виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)" за рік Т-1 та
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№ 1-опт (квартальна) ("Оптовий товарооборот", "Запаси товарів") за ІІ квартал
року Т;
новостворені підприємства, середня кількість працівників яких у році Т
перевищує 10 осіб.
5. Сукупність одиниць за формою № 4-мтп (місячна) формується на основі
сукупності одиниць ДДС за формою № 4-мтп (річна) вибірковим методом з
використанням стратифікованого відбору 20% одиниць згідно з Методикою
формування сукупності звітних одиниць для застосування вибіркового методу
в державному статистичному спостереженні "Використання та запаси палива"
[17].
6. На основі сукупностей одиниць ДСС формуються переліки
респондентів ДСС за формами № 4-мтп (річна), № 4-мтп (місячна), до яких
уключаються юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким
відповідають одиниці, що наявні в сукупності одиниць ДСС.
2. Актуалізація сукупності одиниць і переліку респондентів
державного статистичного спостереження
Актуалізація сукупності одиниць та переліку респондентів державного
статистичного спостереження за формами № 4-мтп (річна), № 4-мтп (місячна)
не здійснюється.
V. Проведення державного статистичного спостереження та обробка
даних
1. Методи проведення державного статистичного спостереження
1. Засобами зв'язку, в електронному форматі або безпосередньо
здійснюється інформування респондентів про їхнє залучення до участі в ДСС.
Крім того, інформація щодо участі у проведенні ДСС розміщується на
офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у сервісі "Пошук за кодом
ЄДРПОУ".
2. Дані за формою № 4-мтп (річна) подаються на паперових носіях
(нарочно або поштою) або у формі електронного звіту засобами електронного
зв'язку відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів
державної статистики, затвердженого наказом Держкомстату від
12 січня 2011 року № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 березня 2011 року за № 408/19146 [22], наприкінці лютого наступного за
звітним роком (форма № 4-мтп (річна)), у першій декаді наступного за звітним
місяцем (форма № 4-мтп (місячна)), у термін, визначений на бланку.
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3. Після отримання звітів за формами № 4-мтп (річна), № 4-мтп (місячна)
здійснюється їх уведення/завантаження до електронного середовища для
подальшої обробки статистичної інформації.
Інформація про респондентів, які подали звіти за власною ініціативою (у
тому числі у вигляді електронної звітності), накопичується та використовується
під час формування сукупності одиниць, яка буде безпосередньо
досліджуватися у наступному звітному році.
2. Основні етапи обробки даних державного статистичного спостереження
1. Під час обробки звітів в електронному середовищі здійснюються:
перевірка ідентифікації респондента;
перевірка повноти введення даних;
арифметичні та логічні контролі первинних даних;
перевірка правильності співвідношення окремих значень показників
форми;
виявлення алогічних відповідей шляхом порівняння значень показників, у
тому числі в динаміці (порівняння з попереднім роком/місяцем).
2. За результатами проведення контролів, з метою визначення причин
виявлених неузгодженостей, відповідно до статті 13 Закону України "Про
державну статистику" та Порядку проведення перевірок достовірності
первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і
статистичної звітності органами державної статистики, завтердженого наказом
Державного комітету статистики України від 19.06.2003 №186, зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 26.09.2003 за № 862/8183, органи державної
статистики можуть здійснювати зв'язок з респондентами, і в разі виявлення
помилок первинні дані доопрацьовуються та коригуються.
3. Формування показників здійснюється по Україні в цілому, по регіонах
та у розрізах:
1) раз на рік:
запаси палива на кінець звітного періоду: за категоріями призначення
(у споживачів та постачальників); видами палива (згідно НПП/ОНП); видами
економічної діяльності (розділ за КВЕД);
обсяг використаного палива: за напрямами витрат (перетворення, власне
використання енергетичним сектором, неенергетичне використання, кінцеве
використання); видами палива (згідно НПП/ОНП); видами економічної
діяльності (група/клас за КВЕД);
обсяг втрат палива: за видами втрат (при транспортуванні, розподілі та
зберіганні), за видами палива (згідно НПП/ОНП), видами економічної
діяльності (розділ за КВЕД);
2) щомісячно:
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запаси палива на кінець звітного періоду: за видами палива (згідно НПП);
обсяг використаного палива: за видами палива (згідно НПП).
4. Формування показників щодо обсягів запасів та використаного палива
по країні в цілому та по регіонах здійснюється з урахуванням обсягів запасів
світлих нафтопродуктів і газу на АЗС та їх роздрібного продажу через АЗС.
VI. Забезпечення якості державного статистичного спостереження
1. Для забезпечення якості даних, які отримуються шляхом збору
інформації безпосередньо від респондентів, контролюється рівень надання
звітів респондентами, залученими до ДСС, та аналізуються причини їх
ненадання. Очікуваний рівень відповідей для ДСС становить 95%. Для його
досягнення у разі відсутності звіту використовують метод безпосереднього
контакту з респондентом для з'ясування причини неотримання звіту. Як
правило, рівень невідповідей становить до 7%. Метод компенсації даних не
застосовується, оскільки серед основних причин невідповідей: одиниця на
звітну дату не використовувала паливо, що не впливає на точність основних
показників ДСС.
Для забезпечення якості даних ДСС за формою № 4-мтп (місячна),
отриманих за результатами вибіркового методу обстеження, оцінка показника
щодо використання палива здійснюється з урахуванням коефіцієнта
невідповідей згідно з Методикою застосування вибіркового методу в
державному статистичному спостереженні "Використання та запаси палива"
[16].
2. При формуванні інформації застосовуються такі методи контролю
якості результатів ДСС: аналіз даних у часі (динаміка показника за останні 3
роки); аналіз даних у просторі (по регіонах); аналізу агрегатів та розподілу
даних (виявлення й аналіз сумнівних агрегатів і одиниць, показники яких
значно відрізняються від розподілу основної частини даних), аналіз
взаємозв'язку показників: наприклад обсягів використаних окремих видів
палива з розрахунковими обсягами їхнього постачання/надходження
(виробництво + імпорт ‒ експорт +/‒ зміна запасів).
3. У рамках проведення ДСС сезонні коригування не здійснюються.
4. Для забезпечення своєчасності результатів ДСС перша публікація
річних даних здійснюється у повному обсязі не пізніше ніж через шість місяців
після звітної дати, щомісячних даних – на 25-й день після звітного періоду.
5. Сформовані за результатами ДСС матеріали супроводжуються
відповідними поясненнями щодо методології проведення ДСС, визначень та
розрахунку показників, а також посиланнями на відповідні методологічні
документи.
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6. З метою інформування користувачів стосовно основних критеріїв та
показників якості результатів ДСС складається стандартний звіт з якості
спостереження, який містить загальну інформацію, яка не залежить від
результатів ДСС за конкретний період, а визначена чинною методологією,
процедурами обробки даних і методами вимірювання якості статистичних
даних і процесів.
Звіт розміщується на офіційному вебсайті Держстату та оновлюється в
міру змін ключових метаданих ДСС (методології, процедур, процесів
статистичного виробництва, класифікацій, основних статистичних показників
тощо).
VIІ. Забезпечення конфіденційності статистичної інформації державного
статистичного спостереження
1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення
ДСС здійснюється відповідно до вимог статей 14, 16, 21, 23 Закону України
"Про державну статистику" [2], статей 6, 7 Закону України "Про доступ до
публічної інформації" [2], статей 18, 21 Закону України "Про інформацію" [5],
з урахуванням основних принципів і методів, визначених Методологічними
положеннями щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах
державної статистики [18], міжнародних вимог до правил конфіденційності
статистичної інформації відповідно до регламентів ЄС.
2. Для дотримання встановлених законодавством гарантій забезпечення
статистичної конфіденційності реалізуються такі заходи:
1) захист первинних даних, отриманих органами державної статистики від
респондентів у ході проведення ДСС, та використання їх виключно для
статистичних цілей;
2) надання статистичної інформації, отриманої за результатами ДСС,
користувачам у зведеному знеособленому вигляді;
3) нерозповсюдження статистичної інформації, яка була отримана в ході
проведення ДСС, якщо є загроза розкриття первинних даних.
3. При проведенні ДСС перевірка статистичної конфіденційності
здійснюється для показників, що перелічені в пункті 1 глави 3 розділу ІІІ цих
Методологічних положень.
Загроза розкриття первинних даних установлюється за правилом
порогового значення, згідно з яким значення статистичного показника є
вразливим, якщо у ньому міститься менше статистичних одиниць, ніж
визначено пороговим значенням (порогове значення повинне бути
щонайменше три одиниці).
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4. Основними методами уникнення розкриття первинних даних для
агрегованих даних є неоприлюднення вразливого значення (первинне
блокування) та блокування значень, за допомогою яких можна розрахувати
вразливі значення, що були заблоковані на етапі первинного блокування
(вторинне блокування), включаючи блокування значень взаємопов'язаних
показників та беручи до уваги їх розрізи й агрегацію.
VIIІ. Поширення результатів державного статистичного спостереження
1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" [2]
статистична інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у
зведеному знеособленому вигляді.
2. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів
узагальнена статистична інформація за результатами ДСС про використання та
запаси палива оприлюднюється на офіційному вебсайті Держстату
(www.ukrstat.gov.ua)
та
сайтах
його
територіальних
органів
(www.ukrstat.gov.ua/work/region.html) у відповідних статистичних продуктах
(статистична інформація та статистичні публікації). Дані, що оприлюднюються
на вебсайтах ТОД, узгоджені з даними, що публікує Держстат.
Терміни оприлюднення, вихідні показники та їх розрізи (деталізація), а
також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС,
визначаються планом державних статистичних спостережень на відповідний
рік.
3. Інформація за результатами ДСС надається:
1) за запитами користувачів статистичної інформації у порядку та на
умовах, визначених чинним законодавством;
2) відповідно до угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між
Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями;
3) статистичним службам інших країн за їхніми запитами та міжнародним
організаціям (МЕА, Євростату, Статистичному відділу ООН, Європейській
економічній комісії ООН), Продовольчій та сільськогосподарській організації
ООН, Міжнародній федерації автодоріг) у форматі щомісячних/щорічних
запитальників.
IХ. Перегляд даних державного статистичного спостереження
1. За результатами цього ДСС передбачений спеціальний перегляд даних,
який здійснюється у разі зміни його методології та/або класифікації, що
використовується для формування розподілу показників за видами економічної
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діяльності, за регіонами, за видами палива у терміни, передбачені планом ДСС
на відповідний рік.
2. Перегляду підлягають дані за показниками ДСС, передбаченими
пунктом 2 розділу 2 глави V цих Методологічних положень.
3. Перегляд даних ДСС здійснюється за попередній звітний рік.
4. Також у разі уточнення даних респондентами значення будь-якого із
показників, за умови якщо збільшення або зменшення становить понад 10% по
кожному з видів палива в цілому по регіону, може здійснюватися
незапланований перегляд даних.
5. Про спеціальний перегляд даних ДСС користувачам статистичної
інформації повідомляють не пізніше як за півроку, про зміни в оприлюднених
даних в результаті незапланованого перегляду даних − якнайшвидше,
зважаючи на значність змін, що стосуються оприлюдненої інформації, шляхом
розміщення на офіційному вебсайті Держстату відповідного повідомлення.
6. Переглянуті показники оприлюднюються одночасно з оприлюдненням
чергових даних за звітний рік, згідно з календарем оприлюднення інформації, й
з відповідними поясненнями.

Директор департаменту
статистики зовнішньоекономічної
діяльності та енергетики

Анатолій ФРИЗОРЕНКО
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