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Інтернет-нарада 
Про порядок подання даних ДСС за ф.1-ПВ (умови праці)  

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

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Форму ДСС надають юридичні 
особи, відокремлені 

підрозділи юридичних осіб     
(за переліком, визначеним  

Держстатом)

Бланки форми, затверджені 
наказом Держстату 25 червня  

2021 року №170 

Роз’яснення щодо показників 
форми державного статистичного 
спостереження  від 
від 02 серпня 2021 року 
№ 19.1.2-12/35-21

Термін подання 
не пізніше 
28 лютого
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Респондент:
Найменування:  
___________________________________________________________________
____________

Місцезнаходження (юридична адреса):
___________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР 
Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, 

___________________________________________________________________
__________________________

площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
 Територіальна громада: 

_______________________________________________________________
_________

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності 

(фактична адреса): __________________ 

___________________________________________________________________
__________________________ 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця 
/провулок, 

___________________________________________________________________
__________________________

площа  тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

 Територіальна громада: 
_______________________________________________________________
_________

Кодифікатора адміністративно-
територіальних одиниць
та територій територіальних громад 
(КАТОТТГ)

Класифікатора об’єктів
адміністративно-
територіального устрою 
України (КОАТУУ)

Нові реквізити

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Інформація щодо відсутності даних

У випадку відсутності даних 
необхідно поставити у прямокутнику 
позначку – V
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х

У випадку відсутності даних необхідно поставити у 

прямокутнику позначку –

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних:

 Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається  

 Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення

 Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва          

 Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження

 Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці

 Відсутнє явище, яке спостерігається

V

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Інформація щодо відсутніх даних
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№ П-1 "Наказ 
(розпорядження) 
про прийняття на 

роботу"

№ П-2 
"Особова 

картка 
працівника

№ П-3 "Наказ 
(розпорядження) 

про надання 
відпустки

Документи первинного обліку для заповнення форми 

№ П-4 "Наказ 
(розпорядження) 
про припинення 

трудового 
договору 

(контракту)

Наказ щодо 
проведення атестації 

робочих місць за 
умовами праці

Наказ про затвердження 
переліку робочих місць, 
виробництв, робіт, професій 
і посад, працівники яких 
мають право на пільги та 
компенсації

Карти   умов праці на 
кожне враховане 
робоче місце або групу 
аналогічних місць

Документи 
бухгалтерського 
обліку та інші

Головне управління статистики у Вінницькій області  
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Інструкція
зі статистики кількості працівників,  

затверджена наказом Держкомстату від 28 
вересня 2005 року № 286, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 
року за № 1442/11722 

(зі змінами)

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Звіт складається  з двох розділів

Розділ I. Умови праці працівників

на 31 грудня 2021  року

Розділ II. Пільги та компенсації працівникам за роботу 

зі шкідливими умовами праці та за особливий характер 

праці

на 31 грудня 2021 року

Значення показників відображаються в цілих числах
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Розділ I. Умови праці працівників  

Головне управління статистики у Вінницькій області  

Код рядка

Облікова 

кількість 

штатних 

працівників

Облікова 

кількість 

штатних 

працівників-

жінок

(гр.2 ≤ гр.1)

А Б 1 2

Усього (незалежно від умов праці) 10010  > 0

у тому числі працюють на роботах зі шкідливими 

умовами праці 

(з рядка 10010)

10020

з них в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами 

(з рядка 10020): 

мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху 

повітря, інфрачервоне випромінювання)
10030

барометричний тиск 10040

неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання 10050

іонізуючі випромінювання 10060

виробничий шум, ультразвук, інфразвук 10070

вібрація (локальна, загальна) 10080

освітлення 10090

іонізація повітря 10100

хімічні фактори 10110

біологічні фактори 10120

важкість праці 10130

напруженість праці 10140

на 31 грудня 2021   року

З рядка 10020 – працівники 

молодше 18 років 10150

З рядка 10010:

зайняті постійно у три- та 

чотиризмінному режимі 10160

працівники служби охорони праці 10170

Продовження

Довідково: рік останньої атестації робочих місць 

(код 10180)   

Працівники, які знаходяться у відпустці для догляду 
за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку 

враховуються тільки по  рядку.10010

Якщо на підприємстві у звітному році не було 
працівників, які працюють зі шкідливими умовами 

праці, то форма вміщує дані щодо облікової кількості 
штатних працівників усього (незалежно від умов 

праці), зайнятих постійно у три- та чотиризмінному
режимі, та працівників служби охорони праці (рядки 

10010, 10160, 10170 

= ряд.3070                  

ф.1-ПВ(квартальна) 
за IV квартал 2021р.
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Головне управління статистики у Вінницькій області  

Розділ II. Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий 

характер праці  на 31 грудня 2021   року

Види пільг та компенсацій
Код 

рядка

Облікова 

кількість 

штатних 

працівників, 

які мають 

право на пільги 

та компенсації

Облікова кількість 

штатних працівників-

жінок, які мають право 

на пільги та компенсації

(гр.2 ≤ гр.1)

А Б 1 2

За роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць (з рядка 10020): 

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України 11010

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад 

тривалість, визначену Списком) (з рядка 11010) 11020

скорочений робочий тиждень згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України 11030

доплати за умови праці 11040

отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів 11050

отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування 

(за роботу з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці) 11060

За особливий характер праці (з рядка 10010) :

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України 11070

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад 

тривалість, визначену Списком) (з рядка 11070) 11080

Не містять
інформації 

щодо працівників, 
яким установлено 
пільги за будь-яким 
попереднім місцем 
роботи (посадою),

а також пов’язані з 
аварією на 
Чорнобильській 
АЕС.
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Продовження Розділу II 

Головне управління статистики у Вінницькій області

Пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про 

пенсійне забезпечення":

за Списком № 1 (з рядка 10020) 11090

за Списком № 2 (з рядка 10020) 11100

інші пенсії за віком на пільгових умовах (з 

рядка 10010) 11110

за вислугу років (з рядка 10010) 11120

призначену самим підприємством 

(організацією) (з рядка 10010) 11130

Будь-який вид пільг, компенсацій із зазначених у 

рядках 11010–11130

(з рядка 10010) 11140

включає і   тих, які вже 
скористались цим правом, 

але продовжують працювати 

на цих самих робочих місцях

за результатами атестації 
робочих місць

дані про одного й того самого 
працівника відображаються 
тільки один раз 

дані про працівника відображаються один 
раз незалежно від кількості пільг та 

компенсацій, на які працівник має право. 
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Головне управління статистики у Вінницькій області


