Щодо змін у ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»
Шановні респонденти державного статистичного спостереження
«Обстеження підприємств із питань статистики праці»!
У зв’язку з установленням з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати в
місячному розмірі 3200 грн. внесено зміни до форми державного статистичного
спостереження №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», яка затвержена наказом
Держстату від 10.06.2016 № 90 (зі змінами). Зміни вводяться в дію зі звіту за
І квартал 2017 року.
У розділі ІV зазначеної форми, починаючи зі звіту за І квартал 2017 року,
встановлені такі інтервали розподілу кількості працівників за розмірами заробітної
плати:
від однієї мінімальної заробітної плати до 4000,00
від 4000,01 до 5000,00
від 5000,01 до 5500,00
від 5500,01 до 6000,00
від 6000,01 до 7000,00
від 7000,01 до 8000,00
від 8000,01 до 10000,00
від 10000,01 до 15000,00
від 15000,01 до 20000,00
понад 20000,00
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Форму зі змінами розміщено на офіційному веб-сайті Держстату у розділі
«Респондентам»/ «Альбом форм державних статистичних спостережень на
2017 рік»/ «Оплата праці та соціально-трудові відносини» та на веб-сайті Головного
управління статистики у Черкаській області» в пошуковому сервісі «Введіть код
ЄДРПОУ Вашого підприємства». Також можна вручну внести зміни до розділу
IV форми №1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверженої наказом Держстату від
10.06.2016 № 90.
Звертаємо також Вашу увагу, що на відміну від форми, що діяла у 2016 році,
у якій містились дані за період із початку року (січень-березень, січень-червень і т.
д.), починаючи зі звіту за І квартал 2017 року, дані повинні надаватися на дискретній
основі, тобто показники розділів І, ІІ, ІІІ, V заповнюються лише за звітний квартал.
Для заповнення рядка 6150 розділу IV форми №1-ПВ (квартальна) просимо
користуватися наступною інформацією. Відповідно до статті 7 «Закону про
Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено прожитковий мінімум на одну
працездатну особу: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з
1 грудня – 1762 гривні.
Фонд робочого часу (при 40-годинному робочому тижні) за І квартал
2017 року − 494 години.
При складанні звіту за І квартал не заповнюється розділ VІ «Інформація про
укладання колективних договорів», а розділ VІІ «Витрати на утримання робочої
сили, що не входять до складу фонду оплати праці» заповнюють усі без виключеня
респонденти (включаючи бюджетні установи) за 2016 рік.

