
ЗВІТ ІЗ ПРАЦІ

ФОРМИ: №1-ПВ (МІСЯЧНА),
№1-ПВ (КВАРТАЛЬНА)

Головне управління статистики  

у Львівській області



Мета ДСС

Отримання даних щодо кількості найманих

працівників підприємств, руху кадрів,

відпрацьованого часу, фонду оплати праці

та його структури, укладання колективних

договорів та витрат на утримання робочої

сили й інших виплат, що не входять до

складу фонду оплати праці.



Інструкції та роз’яснення щодо 

складання звітності

 Інструкція зі статистики кількості працівників, затвердженої

наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за №1442/11722 (зі

змінами);

 Інструкція зі статистики заробітної плати, затвердженої

наказом Держкомстату від 13.01.2004 №5, зареєстрованої у

Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за №114/8713;

 Роз'яснення щодо заповнення форми державного

статистичного спостереження №1-ПВ (місячна) «Звіт із

праці», затвердженими від 14.07.2020 №19.1.2-12/12-20;

 Роз'яснення щодо заповнення форми державного

статистичного спостереження №1-ПВ (квартальна) «Звіт із

праці», затвердженими від 05.08.2021 №19.1.2-12/36-21.



 До відомостей про місцезнаходження респондента

(юридична адреса) та адреси здійснення діяльності щодо

якої подаються форми звітності (фактична адреса) додано

рядки «Територіальна громада» та рядок «Код території»

відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних

одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) або

Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального

устрою (КОАТУУ), який у разі подання форми в електронному

вигляді визначається автоматично;

 після номера структурного підрозділу додано рядки:

«Найменування старуктурного підрозділу» та «Вид

економічної діяльності структурного підрозділу»;

 також додано блок «Інформація щодо відсутності даних». У

випадку, якщо таке явище мало місце, необхідно зазначити

одну з перелічених причин.

УВАГА! ЗМІНИ!!!



Форма №1-ПВ (місячна)

o фонд оплати праці усіх працівників;

o сума податку з доходів фізичних осіб, що

відрахована з фонду оплати праці усіх працівників

(крім тимчасової непрацездатності);

o середньооблікова кількість штатних працівників;

o кількість відпрацьованого робочого часу штатними

працівниками;

o фонд оплати праці штатних працівників.

 ПОКАЗНИКИ: 



Особливості 

заповнення форми

Рядок 1020. Нарахування відображаються за

календарний місяць. Наприклад, суми нарахувань за час

відпусток, на відміну від порядку фактичної виплати,

розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні

відпустки у відповідному місяці (п.1.6.1. Інструкції зі

статистики заробітної плати).

Рядок 1030. Сума податку з доходів фізичних осіб, що

відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (з

р.1020) (крім тимчасової непрацездатності) (р.1030), не

може бути більше 18%. (військовий збір не

враховується).



Особливості 

заповнення форми

Рядок 1040. При розрахунку середньооблікової

кількості штатних працівників, необхідно врахувати, що

особи прийняті на 0,25 ; 0,5; 0,75; 1,5 ставки чи переведені

на неповний робочий день (тиждень) враховуються як ціла

одиниця. Не враховуються в р.1040 жінки у відпустці по

вагітності та пологам чи по догляду за дитиною, а також

мобілізовані.

Рядок 1060. Відображається кількість фактично

відпрацьованих штатними працівниками людино-годин,

ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком),

святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на

надурочних роботах, а також час роботи надомників.

При відхилені показників про середньооблікову кількість

працівників чи розмір середньомісячної заробітної плати з

попереднім періодом надаються пояснення.



Форма №1-ПВ (місячна)

 номер структурного підрозділу = номер 

структурного підрозділу форми № 1-ПВ 

(квартальна);

 рядок 1020 > або = рядок 1070;

 рядок 1030 < рядок 1020.

 рядок 1030/ рядок 1020<= 18 %;

 ПРИКЛАД АРИФМЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ: 



Форма №1-ПВ 

(квартальна)

 ПОКАЗНИКИ: 

o облікова кількість штатних працівників;

o рух кадрів;

o вимушена неповна зайнятість;

o структура фонду оплати праці;

o середньооблікова кількість та фонд оплати праці

жінок та позаштатних працівників;

o кількість укладених та зареєстрованих

колективних договорів;

o кількість штатних працівників, які охоплені

колективними договорами.



Особливості 

заповнення форми

Розділ І містить дані щодо прийому на роботу та

звільнення штатних працівників у звітному кварталі, їх

облікової кількості на кінець звітного кварталу, а також

окремих категорій штатних працівників станом на 31

грудня. Також містить дані щодо руху кадрів, який

відбувається у разі реорганізації підприємства і

документально підтверджений.

Не включає дані стосовно тих працівників, які прийняті на

роботу за сумісництвом з інших підприємств; зайняті за

цивільно-правовими договорами; переведені з інших

підприємств за договорами між суб’єктами

господарювання.



Рядок 3070. містить дані про облікову кількість штатних

працівників на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2

Інструкції зі статистики кількості працівників, включно з

працівниками, призваними на строкову військову службу, військову

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

особливий період або прийнятими на військову службу за

контрактом.

Інформація про облікову кількість штатних працівників, прийнятих на

умовах неповного робочого дня (тижня) (рядок 3080), облікову

кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з

вагітністю та пологами (рядок 3090) та облікову кількість штатних

працівників, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до

досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством

(рядок 3100) розділу I форми № 1-ПВ (квартальна) зазначається

станом на 31 грудня у звіті за IV квартал 2022 року.

Особливості 

заповнення форми



Розділ ІІ. Відображаються дані про кількість

невідпрацьованого робочого часу з наступних причин:

 через відпустки без збереження заробітної плати з

незалежних від працівника причин;

 переведення працівників на роботу з неповним робочим

днем з причин простою підприємства або скорочення

обсягів виробництва;

 через участь у страйках.

Не враховується невідпрацьований час, який надається за

заявою працівника (відпустки без збереження заробітної

плати) або невідпрацьований час працівників, які прийняті

на роботу з неповним робочим днем (тижнем).

Особливості 

заповнення форми



Розділ ІІІ. Містить дані про склад фонду оплати праці

штатних працівників.

Рядок 3070. містить дані про суму нарахованого

фонду оплати праці штатних працівників (крім

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, визначену

згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

Особливості 

заповнення форми



Звертаємо увагу:

 фонд оплати праці (р.5010) дорівнює сумі основної (р.5020),

додаткової заробітної плати (р.5030) та заохочувальних і

компенсаційних виплат (р.5060).

 фонд додаткової заробітної плати (р.5030) дорівнює сумі

надбавок та доплат до тарифних ставок та посадових окладів

(р.5040), премії та винагороди, що носять систематичний

характер (р.5050), виплати, повязані з індексацією заробітної

плати (р.5051), компенсації втрати частини заробітку у звязку з

порушенням термінів її виплати та оплатаи (р.5052) за

невідпрацьований робочий час (р.5090) (у разі відсутності

нарахувань за невідпрацьований час у зв’язку з відпустками з

ініціативи адміністрації та страйками).

 фонд оплати праці за квартал (рядок 5010) дорівнює сумі фондів

оплати праці за відповідні місяці кварталу (рядок 1070 ф.№1-ПВ

(місячна)).

Особливості 

заповнення форми



Інформація про укладення колективних договорів у

розділі V зазначається станом на 31 грудня 2022

року у звіті за IV квартал 2022 року, усі показники

цього розділу заповнюються по підприємству в

цілому, включаючи найманих працівників структурних

підрозділів незалежно від їх місцезнаходження.

Особливості 

заповнення форми



Інформація про витрати на утримання робочої сили,

що не входять до складу фонду оплати праці розділу

VI зазначається за 2021 рік у звіті за І квартал 2022

року і містить дані в цілому по підприємству

(юридичній особі, відокремленому підрозділу) за

період з 1 січня до 31 грудня, крім того, цей розділ

містить дані стосовно фактичних витрат підприємств,

що направлені на забезпечення соціальних,

культурно-побутових потреб працівників, а також

інших витрат, пов’язаних з утриманням робочої сили,

незалежно від наявності укладеного колективного

договору.

Особливості 

заповнення форми



Форма №1-ПВ

(квартальна)

 номер структурного підрозділу = номер структурного 

підрозділу форми № 1-ПВ (місячна);

 рядок 3040 > або = рядок 3050 + рядок 3060;

 рядок 3070 = рядок 3070 попереднього звіту + рядок 

3020 – рядок 3040 (виконується для даних граф 1 та 2);

 рядок 3080 графа 1 > або = рядок 3080 графа 2;

 рядок 3100 графа 1 > або = рядок 3100 графа 2;

 рядок 3070 графа 1 > або = рядок 3080 графа 1 (для 

звіту за ІV квартал);

 рядок 3070 графа 1 > або = рядок 3100 графа 1 (для 

звіту за ІV квартал);

 рядок 3070 графа 2 > або = рядок 3080 графа 2 (для 

звіту за ІV квартал);

 рядок 3090 графа 1 = 0;

 ПРИКЛАД АРИФМЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ: 



Форма №1-ПВ

(квартальна)

 рядок 3070 графа 2 > або = рядок 3080 + рядок 3090 

графа 2 + рядок 3100 графа 2 (для звіту за ІV квартал);

 рядок 3070 графа 2 > або = рядок 3100 графа 2 (для 

звіту за ІV квартал);

 рядок 3070 (графа 1 - графа 2) > або = рядок 3080 

(графа 1 - графа 2) (для звіту за ІV квартал);

 рядок 3070 (графа 1 - графа 2) > або = рядок 3100 

(графа 1 - графа 2) (для звіту за ІV квартал);

 якщо рядок 4080 графа 1 > або = 0, то рядок 4080 графа 

2 > або = 0 і навпаки;

 якщо рядок 4090 графа 1 > або = 0, то рядок 4090 графа 

2 > або = 0 і навпаки;

 якщо рядок 4100 графа 1 > або = 0, то рядок 4100 графа 

2 > або = 0 і навпаки.

 ПРИКЛАД АРИФМЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ: 



Форма №1-ПВ

(квартальна)

 рядок 5010 = рядок 5020 + рядок 5030 + рядок 5060;

 рядок 5030 > або = рядок 5040 + рядок 5050 + рядок 

5051 + рядок 5052 + рядок 5090 (у разі відсутності 

нарахувань за невідпрацьований час у зв’язку з 

відпустками з ініціативи адміністрації та простоями);

 рядок 5060 > або = рядок 5070 + рядок 5080;

 рядок 7010 графа 2 < або = рядок 5010;

 якщо рядок 8010 > 0, то рядок 8020 > 0;

 якщо рядок 8010 > або = 0, то рядок 8030 > або = 0.

 ПРИКЛАД АРИФМЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ: 



Консультації щодо складання звітності

зі статистики праці

Ви можете отримати за телефонами: 

(032) 2585912, (032) 2585938 

Дякуємо за участь у державних

статистичних спостереженнях!


