«Про внесення змін до державного
статистичного спостереження
за формою 3-борг (місячна) «Звіт про
заборгованість з оплати праці»
Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2022 рік проводиться
державне статистичне спостереження (далі – ДСС) «Стан виплати заробітної плати»
(далі – СВЗП) за формою №3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»
(далі – ф.№3-борг (місячна)).
Метою проведення ДСС є формування інформації про обсяги та зміну суми
заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами, установами, організаціями, на
яких зайнято понад 80% загальної кількості працівників у цілому по економіці, для
інформаційного забезпечення моніторингу погашення заборгованості відповідно до чинних
нормативно-правових актів.
Відповідно до Методологічних положень з організації ДСС СВЗП, затверджених
Наказом Держстату 30.12.2020р. № 374, формування сукупності одиниць, яка буде
досліджуватись, і перелік респондентів ДСС СВЗП за ф.№3-борг (місячна), здійснюється на
державному рівні, раз на рік, на основі інформації Реєстру статистичних одиниць (у частині
Статистичного реєстру підприємств) та включає одиниці, які є активними станом на
01 листопада року, що передує звітному року.
Доводимо до Вашого відома, що з метою подальшого вдосконалення ДСС СВЗП
й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату
№ 136 від 25.06.2021 затверджено новий бланк форми №3-борг (місячна).
Основні зміни бланк форми зазнав в адресній частині зокрема, з’явились нові
реквізити:
– «Територіальна громада», де респонденту у місцезнаходженні за юридичною
та фактичною адресою необхідно зазначити відповідну територіальну громаду;
– «Код території», який заповнюється відповідно до нового Кодифікатора
адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ),
затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами), або Класифікатора
об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який діяв до набрання
чинності постанови Верховної Ради України від
17 липня 2020 року №807-ІХ «Про
утворення та ліквідацію районів».
Наголошуємо на тому, що в разі подання форм в електронному вигляді, код
території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно оновити
програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля реквізиту бланку форми
«Код території відповідно до:» заповнені.
Підкреслюємо, що у разі відсутності на підприємстві, установі, організації
заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності блок "Інформація щодо відсутності даних" містить позначку у пункті
"Відсутнє явище, яке спостерігається". Інші причини відсутності даних не
використовуються.
При складанні звітності з даного ДСС у 2022 році необхідно керуватися Роз'ясненнями
щодо показників форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна)
«Звіт про заборгованість з оплати праці», затвердженими Головою Держстату 20.07.2021р.
№19.1.2-12/32-21, які Ви можете знайти на сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці:
Респондентам/ Альбом форм державних статистичних спостережень на 2022 рік/
Демографічна та соціальна статистика/ Ринок праці: 1.02.02 «Оплата праці та соціальнотрудові відносини».
Термін подання форми не пізніше 7-го числа кожного місяця.

Звертаємо Вашу увагу на показник рядка 2010 «Сума заборгованості з виплати
заробітної плати» – це сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям
працівників, а саме: штатним працівникам; працівникам, які не перебувають в обліковому
складі підприємства, установи, організації – зовнішнім сумісникам і працюючим за цивільноправовими договорами; звільненим працівникам, поновленим на посаді за рішенням суду та
іншим особам, яким було здійснено нарахування з оплати праці та з якими не здійснено
своєчасні розрахунки. Заборгованою вважається сума (що належить до виплати), яка
включає всі нарахування в грошовій і натуральній формі з фонду оплати праці, за винятком
обов’язкових для всіх працівників відрахувань із заробітної плати (податок на доходи
фізичних осіб, військовий збір і т.і.), строк виплати якої минув до 1 числа місяця,
наступного за встановленим місяцем здійснення розрахунків із працівниками.
Наприклад, якщо звіт за ф.№3-борг (місячна) складений на 01 червня, то показник
форми містять інформацію про суму повністю або частково невиплачених нарахувань
з оплати праці за січень–квітень звітного року та попередні роки. Рядок 2010 не містить
інформації про поточну заборгованість (за травень місяць).
Депонована заробітна плата (зарплата, яка своєчасно не отримана з вини працівника)
заборгованою не вважається.
Заборгованість із виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності – це сума своєчасно невиплачених коштів з нарахувань підприємства,
установи, організації з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, а також
із нарахувань Фонду соціального страхування.
Звертаємо особливу увагу, що сума заборгованості із виплат працівникам у зв’язку
з тимчасовою втратою працездатності (в тому числі з оплати перших п’яти днів тимчасової
непрацездатності підприємством) відображається у окремому рядку 2040 ф.№3-борг
(місячна) і не відображається у рядку 2010.
Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі
ф№3-борг (місячна) подавати на адресу ГУС у Вінницькій області:
– в електронному вигляді в т.ч. з використанням безкоштовного програмного
забезпечення Держстату «Кабінет респондента»;
– в окремих випадках скановані копії на електрону пошту: vikno@vn.ukrstat.gov.ua;
– поштою на адресу ГУС у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 15,
м. Вінниця, 21100).
Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм можна отримати
дистанційно:
– в телефонному режимі ((0432) 52 57 63, 52 57 68);
– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);
– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»;
– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам".

Довідки за телефоном: (0432) 52 57 67

