
•Державне статистичне спостереження охоплює підприємства, які 
розташовані на економічній території країни, із кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб

Хто зобов’язаний 
подавати звіт

•Затвердженo Наказом Держстату від 21.07.2020 № 222Бланк форми

•Не пізніше 7-го числа кожного місяцяТермін подання

•Роз’ясненнями від 12 серпня 2020р. № 19.1.2-12/23-20
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 заповнення усіх реквізитів адресної частини, підпис 
та прізвище керівника або особи, відповідальної за достовірність, 
телефон та електронна адреса;

•Обов’язковим є подання звіту щомісячно!  У разі відсутності 
Заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності у Розділі 1 «Інформація про 
відсутність заборгованості з оплати праці» у р.2000 ставиться 
позначка " ". 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.

Щодо заповнення

•Рядок 2010 розділу 2 вміщує дані щодо загальної суми заборгованості 
з виплати заробітної плати (тис.грн з одним десятковим знаком), 
строк виплати яких минув до 1 числа місяця, наступного за 
встановленим місяцем здійснення розрахунків з працівниками. Ця 
інформація не враховує: суми обов’язкових відрахувань із заробітної 
плати згідно з чинним законодавством (наприклад: податок на 
доходи фізичних осіб, військовий збір) та суми заборгованої 
заробітної плати, яка своєчасно не отримана з вини працівника 
(депонована заробітна плата).

• Рядок 2040 розділу 2 містить інформацію щодо заборгованості 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.

Методологічні 
особливості заповнення 

Розділу 2 «Обсяги 
заборгованості з оплати 
праці на підприємстві 
(установі, організації)

•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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет – нарада на тему  

«Складання та подання державної звітності за формою № З-борг» 

№ З-борг (місячна) «Звіт про заборгованість  

з оплати праці» (нова) 


