До уваги респондентів,
які у 2021 році звітуватимуть
за формами державного статистичного
спостереження №1-ПВ (місячна),
№1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень (далі – ДСС) у
2021 році проводиться ДСС «Обстеження підприємств з питань статистики праці»
(далі – ОПСП).
Відповідно до Методологічних положень ДСС ОПСП, затверджених наказом
Держстату України 18.08.2014р. за №241, зі змінами затвердженими наказами
Держстату від 21.07.2015р. за №173, 18.07.2016р. за №117, від 18.02.2019р. за №80
та від 28.02.2020р. за №93, формування сукупності звітних одиниць для проведення
статистичних спостережень з питань статистики праці здійснюється на державному
рівні із застосовуванням комбінованого підходу: суцільному обстеженню
підлягають усі підприємства з середньою кількістю працюючих 50 осіб і більше;
малі підприємства з кількістю працюючих від 10 до 49 осіб уключаються до
сукупності обстеження на основі вибіркового методу, підприємства з кількістю
працівників менше 10 осіб в обстеженні участі не приймають.
Одиницею ДСС ОПСП – є місцева одиниця (це підприємство, або його
частина, що розташована в географічно визначеному місці).
Наголошуємо, що форми ДСС ОПСП №1-ПВ (місячна), №1-ПВ (квартальна)
«Звіт із праці»
зазнали змін, а саме:
– наказом Держстату від 17.06.2020 № 179 затверджену нову форму
звітності №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці», у якій залишився тільки Розділ І
«Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці». Показники Розділу ІІ
«Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального
страхування» виокремлено в окремий звіт: форму № 3-борг (місячна) "Звіт про
заборгованість з оплати праці", затверджену наказом Держстату від 21.07.2020 за №
222, яка у відповідності з Планом державних статистичних спостережень на 2021
рік вводиться в дію, починаючи зі звіту за січень 2021 року;
– наказом Держстату від 17.06.2020 № 178 затверджену нову форму
звітності № 1-ПВ (квартальна) “Звіт із праці”, яка подається починаючи
з I кварталу та впродовж 2021 року.
Звертаємо Вашу увагу, що бланк ф.№ 1-ПВ (квартальна) зазнав змін, а саме
вилучено розділ IV «Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати»,
і із розділу V (в новій формі розділ IV) «Кількість і фонд оплати праці окремих
категорій працівників» вилучено рядок 7020 (працівники, оплата праці яких
фінансується коштом державного та місцевого бюджету (заповнюють бюджетні
установи (розпорядники бюджетних коштів)).
Розділ VI «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу
фонду оплати праці», заповнюється у звіті за I квартал 2021р. з показниками за 2020
рік.
З метою уникнення помилок при заповненні форм №1-ПВ (місячна), №1-ПВ
(квартальна) «Звіт з праці» пропонуємо користуватися наступними документами:
– Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом
Держкомстату від 28.09.2005 №286, зі змінами від 05.10.2006р. За №466;

– Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом
Держкомстату від 13.01.2004 №5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
27.01.2004 за № 114/8713;
– Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці», затвердженою наказом наказом
Держкомстату 26.10.2009 за № 403;
– Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження №1-ПВ (місячна) “Звіт з праці”, затвердженими 14.07.2020 за
№19.1.2-12/12-20;
– Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження №1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”, затвердженою наказом
Держкомстату 26.10.2009 за №404, зі змінами, внесеними наказом Держстату
України від 27.02.2013 № 68;
– Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження №1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”, затвердженими 14.07.2020 за №
19.1.2–12/13–20.
Роз’яснення щодо заповнення форми №1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці” від
31.07.2019 за № 19.1.2–12/31–19 є недійсними з 01 січня 2021 року.
Також пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною
звітністю скористатись запровадженими Держстатом сервісами, які розташовані на
його офіційному вебсайті: (www.ukrstat.gov.ua): «Сервіс для респондентів»; «Пошук
за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та фінансову звітність, яку
підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики;
«Календар форм державних статистичних спостережень на 2021 рік»; «Проект
альбому форм державних статистичних спостережень» на 2021 рік; «Сервіс для
визначення кодів видів економічної діяльності»; «Куточок респондента».
Нагадуємо, що термін подання звітності за ф. №1-ПВ (квартальна) “Звіт із
праці” не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом.
Доводимо до Вашого відома, що згідно ст. 1863 Кодексу України “Про
адміністративні правопорушення” неподання органам державної статистики даних
для проведення державних статистичних спостережень або подання їх
недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітностатистичною документацією, чи із запізненням тягне за собою накладання штрафу
на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від десяти
до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в разі повторного
вчиненого адміністративного правопорушення протягом одного року після
накладення адміністративного стягнення – від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з
питань державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами форм №1-ПВ
(місячна), №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».
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