
До уваги респондентів, 

які у 2021 році звітуватимуть за формою державного статистичного 

спостереження №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» 
 

         Керівникам підприємств,   

        установ, організацій 

 

У відповідності з Планом державних статистичних спостережень на 2021 рік 

Головне управління статистики у Вінницькій області (далі – ГУС) щомісячно 

проводить державне статистичне спостереження (далі – ДСС) за формою ф.№1-ПВ 

(місячна) «Звіт із праці».   

Відповідно до Методологічних положень з організації державного 

статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань статистики праці» 

(далі – ОПСП), затверджених наказом Держстату від 18.08.2014  №241, зі змінами, 

затвердженими наказами Держстату від 21.07.2015 №173, від 18.07.2016 №117, від 

18.02.2019 №80 і від  28.02.2020 №93, формування сукупності звітуючих одиниць 

здійснюється на рівні Держстату щорічно у грудні року, який передує звітному та 

включає одиниці, які на основі інформації Реєстру Статистичних Одиниць (у частині 

Статистичного Реєстру Підприємств) є активними станом на 01 листопада.    

Для організації ОПСП за ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» у 2021 році 

продовжує застосовуватися комбінований підхід, за яким великі та середні 

підприємства з кількістю працюючих 50 і більше осіб обстежуються на суцільній 

основі, а малі, з кількістю працюючих від 10 до 49 осіб – на базі вибіркового методу. 

Сформований на державному рівні перелік підприємств, установ та організацій, 

які підлягають обстеженню ОПСП у 2021 році знаходиться на вебсайті Головного 

управління статистики у Вінницькій області у сервісі для респондентів «Пошук за 

кодом ЄДРПОУ форм статистичної та фінансової звітності».   

Звертаємо Вашу увагу, що для проведення у 2021 році ДСС ОПСП наказом 

Держстату від 17.06.2020 № 179 затверджено нову форму № ф.№1-ПВ (місячна) 

«Звіт із праці», яка подається починаючи зі звіту за січень 2021р.  

У зазначеній формі вилучено розділ ІІ “Заборгованість перед працівниками із 

заробітної плати та виплат із соціального страхування”. Цей розділ виокремлений в 

окрему нову форму № 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці”, яка 

затверджена наказом Держстату № 222 від 21.07.2020р. (інструктивний лист щодо 

заповнення зазначеної форми розміщено на офіційному вебсайті ГУС у Вінницькій 

області у рубриці «До уваги респондентів»).   

Термін подання форми не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним 

періодом. 

На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87  

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року 

"Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху 

гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", 

зважаючи на період карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу СОVІD-19", з метою запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-19 і 

забезпечення діяльності органів державної статистики тимчасово, на період 

карантину, припиняється особистий прийом громадян ГУС у Вінницькій області. 



 

ГУС у Вінницькій області рекомендує усі форми державних статистичних 

спостережень надавати в електронному вигляді.  

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».  

Новий бланк форми № 1–ПВ (місячна) «Звіт із праці» та Ро’зяснення щодо її 

заповнення, затверджені наказом Держстату від 14.07.2020 за №19.1.2-12/12-20 можна 

знайти на офіційному вебсайті Держстату: (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці                                               

«Для респондентів»: 

 Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік/ 

Демографічна та соціальна статистика / Оплата праці та соціально-трудові відносини. 

З метою уникнення помилок при заповненні форми №1-ПВ (місячна) «Звіт із 

праці» респондентам пропонується користуватися наступними документами: 

– Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом 

Держкомстату від 28.09.2005 №286, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 

30.11.2005 за № 1442/11722 зі змінами; 

– Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом 

Держкомстату від 13.01.2004 №5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції 27.01.2004 

за № 114/8713; 

– 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; 

Додатково повідомляємо про те, що на підставі статті 1863 Кодексу України 

“Про адміністративні правопорушення” за неподання органам державної статистики 

даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх 

недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно-

статистичною документацією, чи із запізненням тягне за собою накладання штрафу 

на посадових осіб 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 даних для 

проведення державного статистичного спостереження за формою №1–ПВ (місячна) 

«Звіт із праці».  

 

 

     Довідки за телефоном: (0432)  52 57 67 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/

