
Про внесення змін до ф.№1-ПВ(квартальна)  
"Звіт із праці" та особливості заповнення 
показників форми 
 
 Наказом  Держстату   12 травня  2022 р. № 87 (зі змінами, внесеними наказом Держстату 

від 10 листопада 2022 р. № 279)  внесено зміни  до  ф.№1-ПВ(квартальна): у звіті за I квартал 

2023р. вилучено розділ VІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу  

фонду оплати праці». 

         При заповненні показників звіту  слід використовувати «Роз’яснення щодо показників 

форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" від  31 

жовтня 2022 року № 19.1.2-12/44-22.Роз’яснення щодо показників форми державного 

статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці" від 21 вересня 2022 року 

№ 19.1.2-12/35-22 є недійсними з 01 лютого 2023 року. 

           При заповненні показників звіту  слід врахувати: 

 Звіт подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб . 
 Форма № 1-ПВ (квартальна) уключає інформацію на дискретній основі, тобто окремо за 

І, ІІ, ІІІ, ІV квартали та не містить від’ємних значень. 

 Показники щодо кількості штатних працівників форми (Розділ I) не включають дані 

стосовно зовнішніх сумісників та  зайнятих за цивільно-правовими договорами, а також  

переведених з інших підприємств за договорами між суб’єктами господарювання. 
 Показники щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду 

включають  також працівників, призваних на строкову військову службу, військову 

службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період 

або прийнятими на військову службу за контрактом, а також працівників, відносно яких 

призупинено дію трудового договору, які евакуювались в іншу місцевість або 

місцезнаходження яких тимчасово невідомо та працівників, які протягом періоду дії 

воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати без 

обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про 

відпустки". 

 Показники щодо втрат робочого часу штатних працівників форми (Розділ II) стосуються 

категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних 

працівників. 

 Показники щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через відпустки без 

збереження заробітної плати   відображають   кількість невідпрацьованого робочого часу 

з незалежних від працівника причин  (на період припинення виконання робіт). 

 Показники щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через переведення на 

неповний робочий день (тиждень) з економічних причин   відображають   кількість 

невідпрацьованого робочого часу з причин простою підприємства або скорочення 

обсягів. 

 Показники щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на 

роботу (страйки)  про кількість невідпрацьованого робочого часу працівників 

відображають кількість невідпрацьованого робочого працівниками, які приймали участь 

у страйках. 

 Втрати робочого часу штатних працівників відображають  втрати, як працюючих 
працівників, так і звільнених у звітному періоді. 

 Показники щодо фонду оплати праці штатних працівників (Розділ III) не включають: 

призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на 

військову службу за контрактом), який складається з основної, додаткової заробітної 

плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат. 


