
Інтернет-нарада
«Складання та подання державної статистичної звітності

за формою №1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» 

Звітність подають

Форма звітності 

При заповненні керуватись 

Юридичні особи, 
відокремлені підрозділи

юридичних осіб за переліком, 
визначеним Держстатом

Форма №1-ПВ (місячна)
«Звіт із праці», затверджена

наказом Держстату від
25.06.2021 №135

Роз'ясненнями щодо заповнення
форми від 14.07.2020 року; 

Інструкцією щодо заповнення форми 
від 26.10.2009 №403 (зі змінами від 

27.02.2013 №67); Інструкцією зі 
статистики кількості працівників від 

28.09.2005 №286 (зі змінами від 
05.10.2006 №466); Інструкцією зі 
статистики заробітної плати від 

13.01.2004 №5

Організація подання державної статистичної звітності зі статистики праці



Методологічні особливості заповнення державної статистичної звітності
за ф.1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

• У формі зі зведеною інформацією щодо декількох бюджетних установ (дошкільні 
навчальні заклади, школи, спортивні заклади, заклади культури, медичні заклади) 

міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад, охорона здоров'я

• У формі з інформацією щодо підпорядкованих сільській, селищній раді або об'єднаній 
територіальній громаді установ (школа, дошкільний навчальний заклад, заклад культури) 
міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад, дошкільна освіта

Додано: Для відправлення звіту з відсутніми даними (нульового
звіту) необхідно заповнити поле «У випадку відсутності даних
необхідно поставити у прямокутнику позначку – V» та обрати 
причину подання звіту з відсутніми даними зі списку: 

Новий бланк форми, 
порівняно з попереднім, 

зазнав деяких змін, зокрема:

42 Відсутнє явище, яке спостерігається



В фонд оплати праці усіх 
працівників (р. 1020)

не включають 
нарахування зовнішнім 

сумісникам та 
працюючим за 

договорами цивільно-
правового характеру

Рядок 1020 містить дані про 
суму нарахованого фонду 

оплати праці усіх працівників 
відповідно до Інструкції зі 

статистики заробітної плати, 
зокрема штатних працівників 

(рядок 1070); тих, що працюють 
за сумісництвом; осіб, які 

виконують роботи за цивільно-
правовими договорами

В суму податку з доходів фізичних 
осіб, що відрахована з фонду оплати 

праці усіх працівників  (р. 1030)
включають суми оподаткування по 

тимчасовій непрацездатності

Рядок 1030 містить дані про суму 
податку з доходів фізичних осіб із 

фонду оплати праці усіх працівників 
(рядок 1020), без перерахунків за 

попередній рік

Типові помилки респондентів при заповненні звітності                                                                      
ф. №1-ПВ (місячна)  



Головне управління статистики у Черкаській області

вул. Дашковича, 39, м. Черкаси, 18001, к. 101 «Єдине вікно
подання статистичної та фінансової звітності» 

Способи та терміни подання звітності
Способи подання державної статистичної звітності



Ви можете задати питання 
щодо державної статистичної 

звітності на електронну 
адресу: pracia@ck.ukrstat.ua

Бажаємо успіху та 
сподіваємось 

на плідну співпрацю!

Консультації щодо складання 
звітності та подання її в 

електронному вигляді можна 
отримати у відділі обробки 

даних статистики праці 
Головного управління статистики 
за телефонами  (0472) 33-89-66,    

33-89-67, 093 354 63 57 


