
Оголошення 

Про складання звітності за формою № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» за ІV квартал 2018 
року 

До уваги респондентів! 

 
Статистична звітність за формою №1-ПВ (квартальна) за ІV квартал 2018 року подається на 
бланку, затвердженому наказом Держстату України № 90 (зі змінами) від 10.06.2016, 
не пізніше 8 січня 2019 року. 
 
Наголошуємо, що показники звіту відображаються виключно за четвертий квартал (рух 
кадрів, оплата праці та відпрацьований час у жовтні, листопаді та грудні). 
 
Фонд робочого часу (при 40-годинному робочого тижні) за ІV квартал 2018 року становить 
510 годин, у грудні–158 годин (згідно Закону «Про внесення змін до ст.73 Кодексів законів 
про працю України щодо святкових і неробочих днів» від 16.11.2017 року – 25 грудня 
святковий день).  
 
 
У відповідності до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 
№2246-VIII від 7 грудня 2017 року мінімальна заробітна плата у розрахунку на місяць з 
1 січня 2018 року становить 3723 гривень. Заповнення показників розділу ІV форми за 
грудень 2018р. здійснюється наступним чином: 
Ряд.6020 –до 3723,00 (однієї мінімальної заробітної плати) 
Ряд.6030 –від 3723,01 до 4000,00 грн 
… 
Ряд.6120– понад 20000,00 
 
Згідно статті 7 вищезазначеного Закону з 1 грудня прожитковий мінімум на одну особу в 
розрахунку на місяць для працездатних осіб встановлено 1921 гривню. Інформація для 
заповнення рядка 6150. 
 
Звертаємо Вашу увагу на особливості складання звіту із праці:  
 
- Розділ І «Кількість штатних працівників» Станом на 31 грудня звітного року (раз на рік у 
звіті за ІV квартал) заповнюються рядки:  
- «Облікова кількість штатних працівників, прийнятих на умовах неповного робочого дня 
(тижня)» р. 3080;  
- «Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці у зв’язку з вагітністю та 
пологами» р.3090;  
- «Облікова кількість штатних працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною 
до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством» р.3100;  
-Розділ VІ «Інформація про укладання колективних договорів» станом на 31 грудня 
2018 року заповнюється в цілому по підприємству, включаючи найманих працівників його 
структурних підрозділів, незалежно від їх місцезнаходження;  
 
Розділ VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати 
праці» за січень-грудень 2018 року не заповнюється. 
 
 
Довідки за телефоном (0312) 64-14-32 


