
•Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших 
відокремлених підрозділів визначається органами державної 
статистики відповідно до чинної статистичної методології 

Хто зобов’язаний 
подавати звіт 

•Затвердженo Наказом Держстату від 17.06.2020 № 178 Бланк форми 

•Не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом Термін подання 

•Роз’ясненнями від 14.07.2020р. № 19.1.2-12/13-20 
Чим керуватись при 

заповненні 

•Система електронної звітності, у т.ч. з використанням безкоштовного 
сервісу електронного звітування «Кабінет  респондента» за 
посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua; 

•На паперових носіях 

Спосіб подання 

•Обов’язковим є подання звіту щоквартально!  

•Обов’язковим є заповнення усіх реквізитів адресної частини,  підпис та 
прізвище керівника або особи, відповідальної за  достовірність, 
телефон та елктронна адреса; 

•Форма включає інформацію на дискретній основі, тобто окремо за I, II, 
III та IV квартали. 

Щодо заповнення 

•Розділ VI «Інформація про укладання колективних договорів станом 
на 31 грудня __року». Заповнюється у звіті за IV квартал поточного 
року і містить дані в цілому по підприємству, включно з даними по 
структурних підрозділах; 

•Розділ VII «Витрати робочого часу штатних працівників» містить 
дані в цілому по підприємству (юридичній особі, відокремленому 
підрозділу) за період з 1 січня до 31 грудня попереднього року та не 
містить даних стосовно виплат, які входять до складу фонду оплати 
праці, який визначається згідно з Інструкцією зі статистики 
заробітної плати, а також сум внесків на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, інших нарахувань, податків та 
зборів на фонд оплати праці. Якщо витрати відсутні, то р. 9070 
«Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства, 
осіб» не заповнюється. 

Методологічні 
особливості заповнення 

 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної звітності за формою № 1–ПВ» 

№ 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» 



•Додано в адрісній частині – КОАТУУ (фактична адреса визначається 
автоматично в раз подання форми в електронному вигляді); 

•Вилучено розділ IV «Розподіл штатних працівників за розмірами 
заробітної плати за останній місяць кварталу»; 

•Вилучено у розділі V «Кількість і фонд оплати праці окремих 
категорій  працівників» рядок 7020 «працівники, оплата праці яких 
фінансується коштом державного та місцевого бюджету (заповнюють 
бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів) 

Зміни, які відбулися 
у 2021 році 

•Номер структурного підрозділу = номеру структурного підрозділу 
форми 1-ПВ (місячна); 

•Рядок 5010 = ∑р.1070 (за квартал); 

•р.7030+р.7040 ≤ ∑р.1020 (за квартал) – ∑р.1070 (за квартал) 

Співставлення даних 
форми з даними 

інших форм (у разі 
розбіжностей даних між 
зазначеними формами, 

необхідно подати 
відповідні пояснення у 

паперовому або 
електронному виді)  

•У разі виникнення запитань, маєте можливість отримати 
консультацію у відділі обробки даних статистики оплати праці за тел. 
(0552) 49-92-38, (0552) 26-42-06, 0667482575  

Консультації 

 


