
Інтернет-нарада
Про складання та подання державної статистичної звітності 

за ф.№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)
«Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами 

праці» за 2021 рік 

Форма № 1-ПВ (умови праці) розроблена та введена в дію з метою подальшого

вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці й 

отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації відповідно до 

вимог: статей 4, 14, 18 ЗУ «Про державну статистику»; пункту 4 Положення про 

Державну службу статистики України, затвердженого постановою КМУ від

23.09.2014 № 481; та враховуючи положення: статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу 

України; частини 8-ої статті 19 та статті 55

Господарського кодексу України. 

Заповнюється відповідно                         
до роз’яснень щодо     
показників форми                     

від 2.08.2021

Подається на

бланку, затвердженому                

наказом Держстату

від 25.06.2021 № 170

Форма № 1-ПВ (умови 
праці)  (один раз 

на два роки)

З інструментарієм можна ознайомитися на головній сторінці сайту у вкладці 
«Респондентам»/ «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2022 

рік»/ «Демографічна та соціальна статистика»/ «Оплата праці та соціально-
трудові відносини». Передбачена можливість друку матеріалів



Організація подання державної статистичної звітності                                                     
щодо умов праці пільги та компенсації за роботу зі шкідливими 

умовами праці за 2021 рік

Хто зобов’язаний подавати звіт 

за формою №1-ПВ (умови праці) 

(один раз на два роки)

Юридичні особи, відокремлені 

підрозділи юридичних осіб

Термін подання 

звітності

не пізніше

28 лютого 2022 року



Метою проведення державного статистичного спостереження за

ф. №1-ПВ (умови праці) є формування інформації, що характеризує умови

праці працівників на підприємствах з потенційними джерелами шкідливих і

небезпечних виробничих факторів та надання пов'язаних із ними пільг і

компенсацій, для забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Державне статистичне спостереження охоплює підприємства та

відокремлені підрозділи підприємств видів економічної діяльності,

технологічні процеси, використовуване обладнання, сировина та матеріали

у яких є потенційними джерелами шкідливих умов праці та відповідно до

результатів суцільного обстеження щодо кількісного та якісного складу і

професійної підготовки працівників на виробництві сконцентровано більше

90% працюючих на роботах зі шкідливими умовами праці, а саме: сільське

господарство та надання пов'язаних із ним послуг, промисловість,

будівництво, транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська

діяльність, телекомунікації (електрозв'язок).



Особливості подання ф. №1-ПВ (умови праці) у 2022 році

 При визначенні показників форми респондент використовує Інструкцію зі статистики 

кількості працівників, затверджену наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286.

 Форма складається із двох розділів: розділ І «Умови праці працівників»; розділ ІІ 

«Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці та за 

особливий характер праці». 

Новий бланк форми, порівняно з 

попереднім, зазнав змін

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

 Якщо на підприємстві у звітному році не було працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, 

то заповнюють дані про облікову кількість штатних працівників усього, незалежно від умов праці, 

зайнятих постійно у три- або чотиризмінному режимі, та працівників служби охорони праці. Це рядки 

10010, 10160, 10170 розділу I.

 Якщо у працівників є пільги за особливий характер праці або вони мають право на пенсію за віком на 

пільгових умовах — заповнюють рядки 11070, 11080, 11110, 11120, 11140 розділу II.



Окремі показники рядків з 10030 по 10150 

(працюють в умовах перевищення 

гігієнічних нормативів за шкідливими 

виробничими факторами) більші за 

показники рядка 10020 «Працюють на 

роботах зі шкідливими умовами праці» 

Кожний із показників рядків з 10030 по 10150 

має бути меншим або дорівнювати показнику 

рядка 10020. Разом з тим, показник рядка 

10020 не є сумою показників по рядках 10030-

10150. Як правило, один працівник працює під 

впливом декількох факторів і тому 

враховується одночасно по декількох рядках 

Типові помилки респондентів при заповненні звітності                                                                      
ф. №1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)  

Рядок 10180 «Рік останньої атестації робочих 

місць» не заповнено

Якщо рядок 10020 «Працюють на роботах зі 

шкідливими умовами праці» містить показник, то 

рядок 10180 має бути заповненим

Невірне відображення облікової кількості штатних 

по рядку 10010 (гр. 1 ,2)

Рядок 10010 (гр.1,2) = 3070 (гр.1,2) «Облікова 

кількість штатних працівників на кінець періоду»

ф. №1-ПВ (квартальна)



Як подати звітність  за формою
№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)

Головне управління статистики у Черкаській області

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



Ви можете задати питання 
щодо державної статистичної 

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

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 Бажаємо успіху та 
сподіваємось 

на плідну співпрацю!


