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Формування  

сукупності одиниць  

і переліку респондентів 

Державного статистичного 

спостереження  



Відповідні зміни внесено до 
роз’яснень щодо заповнення цієї 

форми. 

 З огляду на чисельні запити стосовно 
неузгодженості нормативно-

правових актів з питань проведення 
атестації робочих місць за умовами 

праці, встановлення пільг і 
компенсацій працівникам за роботу в 

шкідливих умовах праці, а також у 
зв’язку з втратою чинності актів 

санітарного законодавства УРСР 
згідно з розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 20.01.2016 
№ 94-р, надаємо роз’яснення 

Міністерства соціальної політики 
України з цих питань.  



 Форма складається з двох розділів.  

   Якщо на підприємстві у звітному році не було 
працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, 
форма вміщує дані тільки в рядках 10010, 10160, 10170 
розділу І 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 розділу ІІ відповідно. 

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

   За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми 
містять прочерки. 



• Рядок 10010 містить 
дані про облікову 
кількість штатних 
працівників на 
кінець звітного року, 
визначену 
відповідно до 
положень глави 2 
Інструкції зі 
статистики кількості 
працівників.  

• Показники   
узгоджуються   з   
даними   рядка   
3070   форми 
державного 
статистичного 
спостереження  
№ 1-ПВ 
(квартальна) "Звіт із 
праці". 



• 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 
Міністерства охорони 
здоров’я України від 
08.04.2014 № 248.  



   Рядок 10020 
уключає 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. 



• Рядок 10150 містить 
інформацію про 
облікову кількість 
штатних працівників 
(із рядка 10020), 
зайнятих на роботах 
зі шкідливими 
умовами праці, яким 
на кінець звітного 
року не виповнилося 
18 років.  



   

   Рядок 10160 містить 
інформацію про 
облікову кількість 
штатних працівників 
(із рядка 10010), які 
відповідно до 
графіка змінності чи 
розкладу роботи 
постійно працюють у 
режимі трьох або 
чотирьох змін 
протягом однієї 
доби. 



       Рядок 10170 уміщує дані 
щодо облікової кількості 
штатних працівників служби 
охорони праці (із 
рядка 10010) відповідно до 
статті 15 Закону України 
"Про охорону праці". Для 
юридичної особи 
(відокремленого підрозділу 
юридичної особи) з кількістю 
працівників менше 50 осіб 
рядок 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).  



• Рядок 10180 містить 
інформацію про рік 
останньої атестації 
робочих місць, 
проведеної відповідно 
до Порядку 
проведення атестації 
робочих місць за 
умовами праці, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
01.08.1992 № 442      
(зі змінами).  



Правильність 
даних, наведених 

у формі, можна 
перевірити 

шляхом 
проведення 

арифметичного 
контролю. 



 



 



 



 



У разі виникнення питань, за консультацією 

звертатися до управління збирання, підготовки 

даних та взамодії з респондентами, управління 

обробки даних статистичних спостережень та 

відділу аналізу даних демографічної та соціальної 

статистики   

за телефонами:  
 

52 57 63,  

52 57 68,  

52 57 67 


