
Інтернет-нарада
«Складання та подання державної статистичної звітності

за формою №3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»

• стаття 19 Господарського кодексу України

• стаття 18 Закону України «Про державну статистику»

• розпорядження КМУ «Про затвердження Плану державних 

статистичних спостережень на 2022 рік»

При заповненні 

керуватися

Роз’ясненнями щодо 

заповнення  форми

від 20.07.2021

Форма №3-борг, 

затверджена

наказом Держстату

від 25.06.2021 №136

Звітність подають
юридичні особи за 

переліком, визначеним 
Держстатом

З інструментарієм можна ознайомитися на головній сторінці сайту у вкладці 

«Респондентам»/ «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 

рік»/ «Демографічна та соціальна статистика»/ «Оплата праці та соціально-трудові 

відносини». Передбачена можливість друку матеріалів

Нормативно-правові акти, які визначають обов'язок респондента 
подавати статистичну та фінансову звітність:



Методологічні особливості  розрахунку показників

ф. №3-борг (місячна)  

• 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. 

У разі відсутності на підприємстві, установі, організації 
заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності блок 
"Інформація щодо відсутності даних" містить позначку у 
пункті "Відсутнє явище, яке спостерігається". Інші причини 
відсутності даних не використовуються.

Якщо позначка "Відсутнє явище, яке спостерігається" 
не заповнена, то обсяги заборгованості з оплати праці на 
підприємстві (установі, організації) містять дані.

Блок «Інформація 

щодо відсутності 

даних»

 у рядках 2010, 2020 та 2050 –
інформація щодо невиплаченої суми 
нарахованої заробітної плати; 

 у рядку 2030 – дані щодо кількості всіх 
працівників, яким своєчасно не 
виплачено заробітну плату; 

 у рядку 2040 – інформація про суму 
заборгованості з виплат працівникам у 
зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності. 

Розділ 1. Обсяги

заборгованості з оплати 

праці на підприємстві

(установі, організації)



Типові помилки респондентів при заповненні звітності                                                                      
ф. №3-борг (місячна)  

В суму заборгованості з виплати 
заробітної плати  (р.2010) 

включають поточну кредиторську 
заборгованість

Рядок 2010 вміщує дані щодо загальної суми 
заборгованості з виплати заробітної плати, строк 

виплати яких минув до 1 числа місяця, 
наступного за встановленим місяцем 

здійснення розрахунків з працівниками. 
Відображена в рядку 2010 сума узгоджується з 

показником простроченої кредиторської 
заборгованості за розрахунками з оплати праці 

на відповідну дату. 

В суму заборгованості з виплати 
заробітної плати (р.2010) включають 

заборгованість з виплат працівникам у 
зв’язку з тимчасовою непрацездатністю 

(р.2040)

Рядок 2010 містить не виплачені працівникам 
нарахування: заробітна плата (основна та 

додаткова), інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати, строк виплати яких минув до кінця 

звітного періоду



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

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 


