
Керівникам (власникам) підприємств 

Щодо організації та проведення державного статистичного 

спостереження за формою № 1-РС (один раз на чотири роки)  

"Звіт про витрати на утримання робочої сили" 

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень (далі – 

ДСС) у 2019 році проводиться ДСС «Обстеження витрат підприємств на 

утримання робочої сили » (далі – ОРВС) проводиться один раз на 4 роки на 

вибірковій основі та організовано на основі комбінованого підходу, за 

яким звітні одиниці із середньою кількістю працівників 250 осіб і більше 

обстежуються на суцільній основі, а сукупність звітних одиниць із 

середньою кількістю працівників від 10 до 249 осіб включно обстежується 

на основі вибіркового методу. 

Для проведення ОРВС використовується форма №1-РС (один раз на 

чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили", затверджена 

наказом Держстату України від 07.08.2014р. №227, яка подається не 

пізніше 7 квітня. 

Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції 

зі статистики кількості працівників (далі – Інструкція зі статистики 

кількості працівників), затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 

№ 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за 

№ 1442/11722 (зі змінами), та Інструкції зі статистики заробітної плати 

(далі – Інструкція зі статистики заробітної плати), затвердженої наказом 

Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 

України 27.01.2004 за № 114/8713. 

Форма №1-РС складається з двох розділів. Показники розділу  

І відображають дані щодо кількості та оплаченого робочого часу 

працівників, розділу ІІ – щодо витрат роботодавця на утримання робочої 

сили.  

Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити шляхом 

проведення арифметичного контролю, наприклад: 

 

рядок 060 графи 1 < або = рядок 050 графи 1; 

рядок 090 графи 1 < або = 40; 

(рядок 120 + рядок 130 + рядок 140 + рядок 150) графи 1 < або =    

        рядок 110 графи 1; 

рядок 170 графи 1 < або = рядок 160 графи 1; 

(рядок 190 + рядок 200) графи 1 < або = рядок 180 графи 1; 

рядок 220 графи 1 < або = рядок 210 графи 1; 

рядок 240 графи 1 < або = рядок 230 графи 1; 

(рядок 260 + рядок 300) графи 1 < або = рядок 250 графи 1. 

 



За відсутності даних відповідні рядки форми вміщують прочерки. 

Також зазнали змін Роз'яснення щодо заповнення форми №1-РС (один 

раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили", 

затверджені Головою Держстату 10.07.2018 за №17.4-12/28 та 

Методологічні положення з організації та проведення обстеження витрат 

підприємств на утримання робочої сили, затверджені наказом Держстату 

03.02.2014р. за №22, зі змінами від 15.02.2019р. №76.             

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного 

спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на 

утримання робочої сили" від 07.08.2014 № 18.1-12/26 є недійсними  

з 01 січня 2019 року. 

Додатково повідомляємо, що 15 березня 2019р. фахівцями ГУС у 

Вінницькій області буде проводитись інструктивна нарада на тему: 

«Особливості складання статистичної звітності державного статистичного 

спостереження за ф.№1-РС (один раз на 4 роки) «Звіт про витрати на 

утримання робочої сили». Вартість наради (включаючи ПДВ) – 30.60 грн. 

(в т.ч. 5.10 грн. ПДВ). Нарада проводиться за адресою: Хмельницьке 

шосе,15, 2 поверх, актова зала, початок роботи наради о 10 годині. Оплата 

може проводитись безпосередньо через касу ГУС у Вінницькій області, 

або по безготівковому розрахунку, чи через касу, термінал будь-якого 

банку.  

  

   
Довідки за тел. 52 57 67  

Людмила Маньковська 


