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Мета ДСС

Формування інформації про обсяги та зміну

суми заборгованості з виплати заробітної

плати підприємствами, установами,

організаціями, на яких зайнято понад 80%

загальної кількості працівників у цілому по

економіці, для інформаційного забезпечення

моніторингу погашення заборгованості

відповідно до чинних нормативно-правових

актів.



Інструкції та роз’яснення

щодо складання звітності

 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена

наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286, зареєстрована

в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за №1442/11722 (зі

змінами);

 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена

наказом Держкомстату від 13.01.2004 №5, зареєстрована у

Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за №114/8713;

 Роз'яснення щодо заповнення форми державного

статистичного спостереження №3-борг (місячна) «Звіт про

заборгованість з оплати праці праці», затверджене наказом

Держстату від 20.07.2021



 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;

 також додано блок «Інформація щодо відсутності даних», в якому

потрібно вказати лише одну з причин відсутності даних, а саме:

"Відсутнє явище, яке спостерігається», інші причини — не

використовуються.

УВАГА! ЗМІНИ!!!



Форма №3-борг (місячна)

o сума заборгованості з виплати заробітної плати;

o сума заборгованості з виплати заробітної плати,

утворена у попередні роки;

o кількість працівників, яким своєчасно не виплачено

заробітну плату;

o сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з

тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату

перших п’яти днів

o сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка

фінансується за рахунок бюджетних коштів.

 ПОКАЗНИКИ: 



Особливості 

заповнення форми

 не є заборгованістю з виплати заробітної плати не виплачені

до кінця місяця суми по розрахунках з оплати праці та суми

невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності,

якщо строк здійснення таких розрахунків на підприємстві

встановлено у тому самому місяці, за який проведені

нарахування;

 невиплачена сума нарахованої заробітної плати працівникам

упродовж наступного місяця після встановленої на

підприємстві дати її виплати є заборгованістю з виплати

заробітної плати;

 відображена у рядку 2010 інформація не враховує: суми

обов’язкових для всіх працівників відрахувань із заробітної

плати згідно з чинним законодавством (наприклад: податок на

доходи фізичних осіб, військовий збір), суми заборгованої

заробітної плати, яка своєчасно не отримана з вини

працівника (депонована заробітна плата);



Особливості 

заповнення форми

 відображена в рядку 2010 сума узгоджується з показником

простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати

праці на відповідну дату;

 рядок 2030 уміщує дані щодо кількості усіх працівників (штатних

працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-

правовими договорами, звільнених працівників, поновлених на посаді

за рішенням суду та інших осіб, яким нараховано заробітну плату),

яким своєчасно не виплачено заробітну плату, строк виплати яких

минув до кінця звітного періоду;

 рядок 2040 містить інформацію про заборгованість як за рахунок

коштів Фонду соціального страхування (допомоги по тимчасовій

непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання), так і за

рахунок коштів підприємства, з оплати перших п’яти днів тимчасової

непрацездатності, з урахуванням непрацездатності, пов’язаної з

нещасним випадком на виробництві або професійним

захворюванням.



Консультації щодо складання звітності

зі статистики праці

Ви можете отримати за телефонами: 

(032) 2585912, (032) 2585938 

Дякуємо за участь у державних

статистичних спостереженнях!


