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•ZOOM-Конференція 

Термін проведення, 
форма проведення 

•Формування сукупностей одиниць державних статистичних 
спостережень за формами  №1-ПВ «Звіт з праці», № 3-борг «Звіт про 
заборгованість з оплати праці», № 7-ПВ «Звіт про заробітну плату за 
професіями окремих працівників»; 

•Зміни та особливості збирання інформації з питань заборгованості з 
оплати праці на підприємствах; 

•Надання статистичної інформації за новим адміністративно-
територіальним устроєм. 

Питання, які 
потребують 
обговорення 

•Запити користувачів щодо змін в організації ДСС «Стан виплати 
заробітної плати», можливість отримання статистичної інформації за 
новим адміністративно-територіальним устроєм, терміни 
оприлюднення статистичної інформації з питань статистики праці. 

Обґрунтування 
проведення наради 

•Працівники управління обробки даних демографічної та соціальної 
статистики; 

•Працівники Департаменту розвитку економіки Херсонської обласної 
державної адміністрації; 

•Працівники Новокаховської міської територіальної громади; 

•Працівники відділення Національної служби посередництва і 
примирення у Херсонській області. 

Учасники наради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет-нарада з користувачами на тему: 

 

«Організація та зміни державних статистичних спостережень з питань 

статистики праці у 2021 році» 



•Метою проведення ДСС є формування інформації про обсяги та зміну 
суми заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами, 
установами, організаціями, на яких зайнято понад 80% загальної 
кількості працівників у цілому по економіці, для інформаційного 
забезпечення моніторингу погашення заборгованості відповідно до 
чинних нормативно-правових актів. 

•Починаючи з січня 2021 року, у зв’язку зі зміною методологічних 
положень державного статистичного спостереження «Стан виплати 
заробітної плати», ДСС проводиться шляхом збору даних 
безпосередньо від респондентів, які потрапили до кола звітних 
одиниць. 

Які зміни 
спостерігаються в 
організації та зборі 

даних по 
заборгованості з 
оплати праці? 

•Формування сукупності звітних одиниць для проведення обстежень 
здійснюється на державному рівні один раз на рік. Для відбору 
звітних одиниць як критерій застосовується показник середньої 
кількості працівників. В обстеженнях беруть участь звітні одиниці з 
середньою кількістю працівників 10 і більше осіб (ураховуючи 
штатних працівників, сумісників та працюючих за цивільно-
правовими договорами). Обстеженням не підлягають звітні одиниці 
з середньою кількістю працівників менше 10 осіб, фізичні особи-
підприємці та наймані у них працівники, що зумовлено 
міжнародною практикою таких обстежень. 

•З урахуванням міжнародної практики ДСС «Обстеження 
підприємств із питань статистики праці» організовано на основі 
комбінованого підходу, за яким респонденти із середньою 
кількістю працюючих 50 і більше осіб обстежуються на суцільній 
основі, а із середньою кількістю працівників від 10 до 49 осіб 
включно – з використанням вибіркового методу та реалізації 
спеціальної схеми ротації звітних одиниць у вибірці. Використання 
принципу ротації забезпечує оновлення для кожного року 
спостереження близько 50% вибіркової сукупності при збереженні 
незмінної суцільної основи.  

•ДСС «Стан виплати заробітної плати» охоплює підприємства, які 
за основним видом економічної діяльності за КВЕД відносяться до 
секцій A–S та розташовані на економічній території країни, із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Генеральна 
сукупність одиниць формується на основі реєстра статистичних 
одиниць та включає одиниці, які є активними станом на 01 
листопада року, що передує звітному року. 

Як формуються 
сукупності звітних 

одиниць? 

•Розробка показників статистики з питань оплати праці у розрізі 
обласних центрів та територіальних громад не може бути передбачено 
для плану вибірки та відповідно узагальнення. 

Чи планується 
розробка показників 
статистики із питань 
оплати праці у розрізі 
обласних центрів та 

територіальних 
громад? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді 

Перелік питань та відповідей, які виникають у користувачів



 

•Відповідно до Закону України «Про державну статистику» органи 
державної статистики здійснюють збирання та опрацювання 
статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у 
розрізі та терміни, що передбачені Планом державних статистичних 
спостережень. Переглянути, яка інформація планується до 
оприлюднення  можна  за  посиланням: 
http://ukrstat.gov.ua/plan_2021.zip. 

Яку інформацію 
можна отримати за  

новим 
адміністративно-
територіальним 

устроєм? 

Контактні дані про можливість отримання консультації: 

Відділ обробки даних статистики оплати праці за телефонами:  

(0552) 49-92-38, (0552) 26-42-06, 0667482575

•З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів 
узагальнена статистична інформація, за результатами спостережень, 
оприлюднюється на сайті Головного управління статистики у 
Херсонській області у відповідних статистичних продуктах (експрес-
випуски, статистична інформація): 

•- результати державного статистичного спостереження «Стан 
виплати заробітної плати» оприлюднюєтья не пізніше ніж через 30 
днів після звітного періоду; 

•- результати державного статистичного спостереження «Обстеження 
підприємств із питань статистики праці»: узагальнена інформація за 
результатами обробки даних за            формою  № 1-ПВ «Звіт з 
праці» (місячна) – не пізніше ніж через 30 днів після звітного періоду 
та узагальнена інформація за результатами обробки даних за  
формою  № 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна) – не пізніше ніж через 
65 днів після звітного періоду. Терміни оприлюднення, вихідні 
показники та їх розрізи, а також статистичні продукти, які 
поширюються за результатами ДСС, зазначаються у плані 
державних статистичних спостережень на відповідний рік та можна 
переглянути у календарі оприлюднення за посиланням: 
http://ks.ukrstat.gov.ua. 

Які терміни 
оприлюднення 

статистичних даних? 


