
    «Про внесення змін до державного  

 статистичного спостереження  

за формою №1-ПВ (умови праці)  

(один раз на два роки) 

«Звіт про умови праці, пільги та  

 компенсації за роботу зі шкідливими 

  умовами праці» 

 

 

Відповідно до Плану державних статистичних спостережень на 2022 рік 

проводиться державне статистичне спостереження (далі – ДСС) «Умови праці на 

підприємствах» (далі – УПП) за формою №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) 

«Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці 

за 2021 рік» (далі – ф.№1-ПВ ((умови праці ) (один раз на два роки)). 

Метою проведення ДСС УПП є формування інформації, що характеризує 

умови праці працівників на підприємствах з потенційними джерелами шкідливих  

і небезпечних виробничих факторів та надання пов'язаних із ними пільг і 

компенсацій, для забезпечення інформаційних потреб користувачів. 

Формування сукупності одиниць ДСС і переліку респондентів здійснюється на 

державному рівні відповідно до основних видів економічної діяльності згідно  

з КВЕД: групи 01.1-01.6 секції А, секції В, С, D, Е, F, Н, розділ 61 секції J,  

з урахуванням критерію відбору одиниць за кількістю працюючих.  

Доводимо до Вашого відома, що  з метою подальшого вдосконалення ДСС 

щодо умов праці на підприємствах й отримання повної, всебічної та об’єктивної 

статистичної інформації, наказом Держстату № 170 від 25.06.2021 затверджено новий 

бланк форми №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки). 
Основні зміни бланк форми зазнав в титульній частині, зокрема, в адресній 

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.  

У разі відсутності даних на підприємстві, бланк форми містить позначку однієї 
з причин у блоці «Інформація щодо відсутності даних». 

Якщо показники форми заповнені, блок «Інформація щодо відсутності даних» 
не заповнюється. 

При складанні звітності з даного ДСС за 2021 рік необхідно керуватися 
Роз'ясненнями щодо показників форми державного статистичного спостереження     
№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови праці, пільги та 
компенсації за роботу зі шкідливими  умовами праці», затвердженими Головою 
Держстату 02.08.2021р. №19.1.2-12/35-21, які Ви можете знайти на сайті Держстату 
(www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: Респондентам/ Альбом форм державних статистичних 
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спостережень на 2022 рік/ Демографічна та соціальна статистика/ Ринок праці: 1.02.02 
«Оплата праці та соціально-трудові відносини». 

Термін подання форми – не пізніше 28-го лютого. 
Звертаємо Вашу увагу,  що показники форми включають дані станом  

на 31 грудня звітного 2021 року і мають формат цілих чисел. 
Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції  

зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від  
28 вересня 2005 року №286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  
30 листопада 2005 року за №1442/11722 (зі  змінами).  

Рядок 10010 містить дані про облікову кількість штатних працівників та 
працівників-жінок усього на кінець звітного року, які   узгоджуються з даними рядка   
3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду»  форми 
державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».   

Якщо на підприємстві у звітному 2021 році не було працівників, які працюють 
зі шкідливими умовами праці, то форма вміщує дані тільки в рядках 10010, 10160, 
10170 та в разі наявності пільг за особливий характер праці або працівників, які 
мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, – у рядках 11070, 11080, 11110, 
11120, 11140. 

Рядок 10070 містить дані про облікову кількість штатних працівників служби 
охорони праці (із рядка 10010). Для юридичної особи (відокремленого підрозділу 
юридичної особи) з кількістю працівників менше 50 осіб цей показник містить дані 
про кількість осіб із відповідною підготовкою, які виконують функції спеціалістів 
служби охорони праці, незалежно від порядку їх прийняття на зазначені посади 
(сумісництво, договірні засади тощо).               

Рядки 10020–10140 уміщують дані про облікову кількість штатних працівників 
(із рядка 10010), зайнятих на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий 
фактор перевищує гігієнічний норматив, установлений Державними санітарними 
нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 
трудового процесу», затвердженими наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248.  

Рядок 10020 містить дані про працівника один раз незалежно від кількості 
шкідливих виробничих факторів, що на нього впливають.  

Рядки 10030–10140 містять дані за кожним шкідливим виробничим фактором 
окремо.  

За рахунок того, що на працівника можуть впливати декілька шкідливих 
виробничих факторів, сума даних у рядках 10030–10140 може бути більшою 
порівняно з даними рядка 10020. 

Рядки 10020–11140 не враховують працівників, які знаходяться у відпустці по 
догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством. 

Звертаємо увагу, якщо на підприємстві є атестовані робочі місця за умовами 
праці, то при  змінному режимі роботи на одному і тому самому місці може 
працювати декілька працівників. 

Розділ ІІ форми містить дані про всіх штатних працівників облікового складу, 
які мають право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці  
за результатами атестації робочих місць за умовами праці, за особливий характер 
праці, а також на пенсії за віком на пільгових умовах. 

Розділ не містить інформації щодо працівників, яким установлено пільги за 
будь-яким попереднім місцем роботи (посадою), а також пов’язані з аварією на 
Чорнобильській АЕС. 

Для більшої зручності респондентів у новій формі №1-ПВ (умови праці) (один 
раз на два роки) передбачено, з якого рядка потрібно визначати той чи інший 
показник.  
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Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі  
№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) 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 
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