
Щодо відображення в статистичній звітності 
за формою № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» 

розподілу працівників за рівнем заробітної плати 
 

Доводимо до відома, що згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»                            

№ 1801-VIIІ від 21.12.16 розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року становить 3200 грн. 

Відповідно до цього, наказом Держстату від 15.02.2017 № 39 унесено зміни до форми державного 

статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затвердженої наказом Держстату від 
10.06.2016 № 90, у частині меж інтервалів розподілу штатних працівників за розмірами заробітної плати. 

Починаючи зі звіту за I квартал, зазначаємо інтервали для заповнення показників розділу IV форми: 
 

р.6020 до 3200,00 грн р.6080 7000,01 грн – 8000,00 грн 

р.6030 3200,01 грн – 4000,00 грн р.6090 8000,01 грн – 10000,00 грн 

р.6040 4000,01 грн – 5000,00 грн р.6100 10000,01 грн – 15000,00 грн 

р.6050 5000,01 грн – 5500,00 грн р.6110 15000,01 грн – 20000,00 грн 

р.6060 5500,01 грн – 6000,00 грн р.6120 понад 20000,00 грн 

р.6070 6000,01 грн – 7000,00 грн   

Форму зі змінами розміщено на офіційному веб-сайті Держстату в розділі «Респондентам» → «Альбом форм 
державних статистичних спостережень на 2017 рік» → «Оплата праці та соціально-трудові відносини» та на веб-

сайті Головного управління статистики у Запорізькій області в розділі «Звітна документація» → «Альбом форм 

державних статистичних спостережень на 2017 рік» → «Оплата праці та соціально-трудові відносини». 

У рядку 6010 включаються дані про кількість штатних працівників, яким упродовж місяця оплачено 50% 

та більше фонду робочого часу, встановленого на звітний місяць, враховуючи тих, які прийняті на половину 
ставки і більше. В їхній кількості враховуються працівники, які перебували в оплачуваних відпустках, відрядженнях 

та були  відсутні з інших причин зі збереженням середнього заробітку, крім випадків нарахувань за період 

тимчасової непрацездатності та інших виплат за рахунок коштів соціального страхування.  

У рядках 6020–6120 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної в рядку 6010, залежно від 

розмірів нарахованої їм заробітної плати. При цьому не враховуються суми перерахунків, здійснені за попередні 
періоди, а також інші виплати, що не належать до фонду оплати праці. Суми, нараховані за період відпустки, 

враховуються тільки в тій частині, що припадає на робочі дні звітного місяця. 

У рядках 6130–6150 ураховуються працівники, які були зайняті на умовах повного робочого дня (тижня) 

та перебували в обліковому складі працівників на кінець звітного періоду. 

Звертаємо вашу увагу, що в рядку 6130 відображаються тільки штатні працівники, які відпрацювали в 
звітному місяці норму робочого часу, встановлену для повної ставки. Тобто у таких працівників не повинно бути 

жодної невідпрацьованої години.  

У рядку 6140 із рядка 6130 відокремлюються тільки ті працівники, які мали нарахування в межах 

мінімальної заробітної плати (менше або дорівнювали). 

Звертаємо Вашу увагу на те, що змінилось визначення мінімальної заробітної плати. Згідно з діючим 
законодавством, мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за 

виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною 
гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, які використовують працю найманих 

працівників за будь-якою системою оплати праці. 

У рядку 6150 відображається облікова кількість штатних працівників на кінець звітного місяця, яким 
тарифну ставку (оклад згідно з тарифним розрядом, посадовий оклад) встановлено нижче від прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, що діяв у цьому періоді. При цьому потрібно враховувати, що починаючи з січня 
2017 року, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб не співпадає з розміром мінімальної 

заробітної плати. Так, з 1 січня 2017 року розмір прожиткового мінімуму дорівнює 1600 грн, з 1 травня 2017 року – 
1684 грн, з 1 грудня 2017 року – 1762 грн. 

 

Телефони для довідок: (0612) 63-58-18, (0612) 63-58-58, (0612) 63-52-10,  

(050) 788-95-82, (098) 980-93-64, (063) 143-74-84. 


