До уваги керівників (власників) підприємств
Про внесення змін до форми державного статистичного спостереження
№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»
Відповідно до Плану державних статистичних спостережень (далі – ДСС) у 2020 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).
Починаючи з I кварталу та впродовж 2020 року респонденти, які відібрані до кола ОПСП
подають форму звітності № 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”, затверджену наказом Держстату від
31.07.2019 № 259.
Звертаємо Вашу увагу, що бланк ф.№ 1-ПВ (квартальна) зазнав змін, а саме добавлено
розділ VII «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці»,
який у звітності за ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» у 2019 році був вилучений у зв’язку з
проведенням у 2019 році окремого ДСС «Обстеження витрат підприємств на утримання робочої
сили» за формою №1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили",
затвердженою наказом Держстату України від 07.08.2014р. №227.
Розділ VII «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати
праці», заповнюється у звіті за I квартал 2020р. з показниками за 2019 рік.
Також зазначаємо, що внесено зміни до розділу IV «Розподіл штатних працівників за
розмірами заробітної плати», а саме змінено межі градації заробітної плати:
до однієї мінімальної заробітної плати (до 4723,00)
від однієї мінімальної заробітної плати (4723,01) до 6000,00
від 6000,01 до 6500,00
від 6500,01 до 7000,00
від 7000,01 до 8000,00
від 8000,01 до 10000,00
від 10000,01 до 12000,00
від 12000,01 до 15000,00
від 15000,01 до 20000,00
від 20000,01 до 25000,00
понад 25000,00
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Таким чином, заповнення показників розділу IV «Розподіл штатних працівників за
розмірами заробітної плати» за березень (червень, вересень, грудень) 2020р. форми №1-ПВ
(квартальна) «Звіт з праці» має здійснюватися з урахуванням чинних змін.
З метою уникнення помилок при заповненні форм №1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»,
а також для ознайомлення з визначеннями та методологією статистичних показників
респондентам пропонується 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
(квартальна) “Звіт з праці”, затвердженою наказом Держкомстату 26.10.2009 №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 31.07.2019 за № 19.1.2–12/31–19.
Роз’яснення щодо заповнення форми №1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці” від 06.07.2018 за
№ 17.4-12/11 є недійсними з 01 лютого 2020 року.
Нагадуємо, що термін подання звітності за ф. №1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці” за
I квартал 2020р. не пізніше 7 квітня 2020р.
Довідки за тел. (0432) 52 57 67

