ПЕРША КАДРОВА ГАЗЕТА

№ 1 (157)

Вівторок, 2 січня 2018
Видається за інформаційної підтримки Міністерства соціальної політики України

Т

И
ТИЧН Й НОМ
А
Е
ЕМ

Р

КАДРОВА ЗВІТНІСТЬ
ПЕРЕНЕСЕННЯ РОБОЧИХ ДНІВ У 2018 РОЦІ:
ОФОРМЛЮЄМО ВЧАСНО

Довідайтеся, в які строки необхідно видати наказ про перенесення робочих
днів, як його правильно скласти, а також що робити у випадку, коли на перенесені робочі дні припадають дні відпусток працівників..................................... 4

ЗВІТНІСТЬ КАДРОВИКА: ВИДИ, ОСНОВНІ ФОРМИ,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПОДАННЯ

Отримайте загальне уявлення про систему звітності в України, насамперед
тієї її частини, що пов’язана з роботою кадровика, аби не витрачати час для
пошуку і аналізу відповідних нормативно-правових актів............................. 8

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ З ПРАЦІ

Дізнайтеся, як обчислювати кількість працівників (облікову, середньооблікову,
середню), показники якої є необхідними для заповнення більшості кадрових
звітів................................................................................................................. 15

ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ З ПРАЦІ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ
ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

З’ясуйте, які саме звіти необхідно подавати працівникам відділів кадрів до
органів державної статистики, а також ознайомтеся з деякими нюансами їх
підготовки....................................................................................................... 20

ЗВІТНІСТЬ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
ТА ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

З’ясуйте, які звіти подаються для підтвердження виконання роботодавцем
своїх обов’язків стосовно окремих соціально незахищених категорій громадян, що мають пільги, пов’язані з їхнім працевлаштуванням, а також як їх заповнювати та в які строки подавати............................................................... 32

ЗВІТНІСТЬ ДО ВІЙСЬКОВИХ КОМІСАРІВ: ЩО МАЄ ПОДАВАТИСЯ?

Довідайтеся, яку саме звітність потрібно подавати до військових комісаріатів,
коли це слід робити та яка інформація має там міститися............................. 39

ЧИТАЙТЕ У РУБРИЦІ
«ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК»:
Як правильно обліковуються зовнішні
та внутрішні сумісники під час складання звіту за формами № 1-ПВ?
Чи потрібно подавати повідомлення до
Державної фіскальної служби України
в разі, якщо на період відсутності основного працівника інший виконує його
обов’язки?
Чи враховуються інваліди пенсійного
віку під час обчислення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів?
Чи встановлено строки давності для притягнення до відповідальності за неповідомлення Державної фіскальної служби
про прийнятого працівника?
На підприємстві 99 осіб, у березні плануємо звільнити внаслідок скорочення
чисельності і штату працівників рівно
10 — чи потрібно за таких обставин подавати форму № 4-ПН (і якщо так, то як
її заповнювати)?

45

КАДРОВА ЗВІТНІСТЬ
(Тематичний номер)
Зміст номера
ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Актуально!

Перенесення робочих днів у 2018 році: оформлюємо вчасно

Анжеліка Домбругова ................................................................................................... 4
КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
Шпаргалка для кадровика

Звітність кадровика: види, основні форми, відповідальність за неподання

Олександр Клименко .................................................................................................... 8
Практичні рекомендації

Загальні вимоги до статистичної звітності з праці

Олександр Гончар ......................................................................................................... 15
Поради спеціалістів

Підготовка звітності з праці, що подається до органів
Державної служби статистики України

Володимир Навроцький ............................................................................................... 20
Покрокові алгоритми

Подання статистичної звітності з праці в електронному вигляді

Любов Гущіна .............................................................................................................. 29
Соціальний захист

Звітність, що подається до Державної служби зайнятості
та Фонду соціального захисту інвалідів

Олексій Кузьменков ...................................................................................................... 32
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
Коментар фахівця

Звітність до військових комісарів: що має подаватися?

Віктор Міллер .............................................................................................................. 39
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ................................................................................................ 45
КАЛЕНДАР КАДРОВИКА НА 2018 РІК ....................................................................... 52
№ 1 (157), 2 січня 2018

3

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

АКТУАЛЬНО!

Перенесення робочих днів
у 2018 році: оформлюємо вчасно
Звісно, питання перенесення робочих днів досить опосередковано стосується кадрових звітів — хіба що, коли якийсь граничний термін їх подання припадає на
перенесений робочий день, але ми маємо ознайомити вас з відповідними правилами цієї процедури саме зараз, аби ви встигли видати наказ про перенесення робочих днів, не пропустивши перший робочий день, який доцільно перенести у 2018
році. Отож, довідайтеся, в які строки необхідно видати такий наказ, як його правильно скласти, а також що робити у випадку, коли на перенесені робочі дні припадають дні відпусток чи тимчасової непрацездатності працівників.

Оновлений перелік свят

Насамперед, згадаємо, що вихідними днями
вважаються дні щотижневого відпочинку (як
правило, при п’ятиденному робочому тижні
ними є субота та неділя, а при шестиденному —
неділя), а до святкових та неробочих належать
дні свят, перелік яких міститься у ст. 73 Кодексу
законів про працю України (далі — КЗпП). Нагадаємо, що наприкінці минулого року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
внесення змін до статті 73 Кодексу законів про
працю України щодо святкових і неробочих
днів» від 16 листопада 2017 р. № 2211-VIII, який
набув чинності ще 2 грудня 2017 р..
Відповідно до цього Закону, 25 грудня (Різдво
Христове за Григоріанським календарем) є офіційним святковим і неробочим днем (таким чином Україна наразі має два вихідних дні для
святкування Різдва Христова — 25 грудня та
7 січня), натомість 2 травня святковим днем вже
не вважається (1 травня залишається святковим
днем, але перейменовано з Дня міжнародної солідарності трудящих на День праці).
Отже, на сьогодні згідно зі ст. 73 КЗпП святковими та неробочими днями у 2018 році є:
• 1 січня — Новий рік;
• 7 січня — Різдво Христове (за Юліанським
календарем);
• 8 березня — Міжнародний жіночий день;
• 8 квітня — Пасха (Великдень);
4

• 1 травня — День праці;
• 9 травня — День перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні (День перемоги);
• 27 травня — Трійця;
• 28 червня — День Конституції України;
• 24 серпня — День незалежності України;
• 14 жовтня — День захисника України;
• 25 грудня — Різдво Христове (за Григоріанським календарем).

«Автоматичне» перенесення вихідних

Перш, ніж перейти до розгляду порядку перенесення робочих днів, згадаємо про перенесення вихідних днів — адже процедура перенесення робочих і вихідних днів відрізняється.

Перенесення вихідних днів відбувається у разі,
якщо святковий або неробочий день збігається з
вихідним — у такому випадку вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого (ч. 3 ст. 67 КЗпП).

У 2018 році переноситимуться такі вихідні
дні:
• 7 січня (Різдво Христове) — на понеділок
8 січня;
• 8 квітня (Пасха) — на понеділок 9 квітня;
• 27 травня (Трійця) — на понеділок 28 травня;
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• 14 жовтня (День захисника України) — на
понеділок 15 жовтня.
Вказане перенесення вихідного дня, з яким
збігається святковий чи неробочий день, відбувається «автоматично» й видання жодних наказів чи розпоряджень роботодавця для цього не
потребує.

Робочі дні, які варто перенести

Але окрім «автоматичного» перенесення вихідних днів, досить часто виникає раціональна
потреба у перенесенні робочих днів. Це трапляється у випадках, коли, приміром, між вихідними днями і «святковим» вівторком потрапляє
«робочий» понеділок чи між «святковим» четвергом і вихідними — «робоча» п’ятниця. Звісно, за таких обставин працівникам бажано надати можливість відпочити декілька днів поспіль
шляхом перенесення робочого дня на один з вихідних — адже навряд чи їхня робота буде продуктивною в один робочий день після святкового дня й в очікуванні вихідних на наступний
день (чи навпаки).
Зазвичай, Уряд кожного року видає розпорядження, в якому рекомендує переносити певні робочі дні. Щоправда, впродовж останніх років це відбувається із запізненням — адже у ч. 4
ст. 67 КЗпП зазначено, що з метою створення
сприятливих умов для використання святкових
і неробочих днів Кабінет Міністрів України не
пізніше ніж за три місяці до днів, які переноситимуться, може рекомендувати керівникам
підприємств їх перенести, а вказаний тримісячний термін, на жаль, останнім часом не дотримується. Для 2018 року взагалі вже встановлено
«рекорд» такого запізнення — на час здачі газети до друку розпорядження Уряду щодо перенесення робочих днів у 2018 році так і не було видано (існував лише проект цього документа,
підготовлений Міністерством соціальної політики України).
Утім, враховуючи, що пропозиції Уряду щодо
перенесення робочих днів, викладені у відповідних розпорядженнях, є лише рекомендацією,
яка може бути як використана роботодавцями,
так і ні (керівники підприємств вправі вирішувати це питання на власний розсуд), то відсут№ 1 (157), 2 січня 2018
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ність наразі потрібного нам документа не стане
на заваді самостійно визначити, які робочі дні
варто переносити у 2018 році (для цього можна
використати й вищезгаданий проект урядового
розпорядження).
Так, для працівників, яким установлено
п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, у 2018 році
варто перенести наступні робочі дні:
• з п’ятниці 9 березня — на суботу 17 березня;
• з понеділка 30 квітня — на суботу 5 травня;
• з п’ятниці 29 червня — на суботу 23 червня;
• з понеділка 24 грудня — на суботу 22 грудня;
• з понеділка 31 грудня — на суботу 29 грудня.
Отже, незважаючи на наявність чи відсутність розпорядження Уряду про перенесення робочих днів, підприємства можуть за своєю ініціативою перенести робочі дні (а можуть цього і не
робити, якщо вважають, що у такому перенесенні немає потреби).

Обмежений строк для оформлення

Найважливішою вимогою законодавства у
разі прийняття керівництвом підприємства рішення щодо перенесення робочих днів є видання відповідного наказу не пізніше, ніж за два
місяці — адже таке перенесення призводить до
зміни графіка роботи підприємства, а отже, зміни істотних умов праці, а тому підприємство
зобов’язане дотриматися двомісячного строку
попередження (ч. 3 ст. 32 КЗпП).

У разі прийняття рішення про перенесення робочих
днів, роботодавець повинен не пізніше ніж за два
місяці видати наказ про перенесення робочих днів,
погоджений із виборним органом первинної профспілкової організації (ч. 5 ст. 67 КЗпП).

Оскільки ж у 2018 році перший робочий день,
який доцільно перенести, припадає, як було
вказано вище, на 9 березня (п’ятницю), то відповідний наказ слід видати не пізніше 5 січня
2018 року (граничною датою взагалі-то є 8 січня, але цей день у поточному році є вихідним
внаслідок його «автоматичного» перенесення зі
5
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святкового дня 7 січня) — ось чому на початку
статті ми наголошували на тому, що нагадати
про правила перенесення робочих днів та видання відповідних документів ми маємо саме
зараз. Отже, аби ви змогли впоратися в обмежені строки з процедурою оформлення перенесення робочих днів, наразі розглянемо її основні
моменти та наведемо приклади необхідних документів.

Алгоритм дій

Етап 1: Звернення до профспілкового комітету.
Як вже було зазначено, у разі, якщо роботодавець прийме рішення про перенесення робочих
днів, він повинен не пізніше ніж за два місяці не
просто видати наказ про перенесення робочих
днів, а й погодити його перед цим з виборним
органом первинної профспілкової організації.
А це означає, що у випадку, якщо на підприємстві є профспілковий комітет, то спочатку керівник підприємства має звернутися до його голови з поданням щодо погодження перенесення
робочих днів (Зразок 1).
Етап 2: Отримання згоди профспілкового
комітету.
Підтвердженням узгодження рішення про перенесення робочих днів з профспілковим комітетом слугуватиме копія (витяг) відповідного
протоколу засідання профкому зі згодою на перенесення робочих днів.
Етап 3: Видання наказу про перенесення
робочих днів.
Після отримання згоди профспілкового комітету (але не пізніше ніж за два місяці до фактичного перенесення) необхідно видати наказ про
перенесення робочих днів (Зразок 2) та ознайомити з ним всіх працівників підприємства (незалежно від форми працевлаштування — основний працівник чи сумісник).

Відпустки та лікарняні

Зверніть увагу, що прийняте роботодавцем
рішення про перенесення робочих днів змінює
графік роботи підприємства у відповідних місяцях, а тому усі дії щодо надання відпусток та виходу на роботу мають здійснюватися згідно зі
6

зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів
графіком роботи підприємства.
Так, якщо наказом роботодавця у 2018 р.
день 9 березня буде встановлено вихідним, а
17 березня — робочим, то працівники, які 9 березня перебували у відпустках або на лікарняному, повинні працювати відповідно до встановленого графіка робочого часу, тобто день
17 березня для них є робочим, так само як і для
всіх інших працівників підприємства. І у табелі
обліку використання робочого часу, на підставі
наказу про перенесення робочих днів, день
9 березня має позначатися як вихідний, а 17 березня — як робочий. Якщо ж працівник буде без
поважної причини відсутній на роботі в робочий день, встановлений згідно зі зміненим графіком, то це може кваліфікуватися як прогул.
Але, водночас, і навпаки — якщо «відпрацювати» перенесений робочий день потрібно
завчасно (як, наприклад, у разі перенесення у
2018 році робочого дня з п’ятниці 29 червня
на суботу 23 червня), а працівник під час цього робочого дня перебуватиме у відпустці чи
на лікарняному, то у «зароблений» іншими
працівниками вихідний йому на роботу виходити не потрібно, оскільки змінений у зв’язку
з перенесенням робочих днів графік роботи
підприємства поширюється на всіх працівників.
І наостанок нагадаємо, що згідно зі ст. 53
КЗпП напередодні святкових і неробочих днів,
які містяться у переліку, наведеному в ст. 73
КЗпП, тривалість роботи працівників (крім працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу відповідно до ст. 51 КЗпП),
скорочується на одну годину. А тому в разі перенесення робочого дня, який передує святковому
(неробочому) дню, на інший вихідний день, для
збереження балансу робочого часу за рік, тривалість роботи в цей перенесений робочий день
має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня.

Анжеліка ДОМБРУГОВА,
юрист, головний редактор
газети «Консультант Кадровика»
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АКТУАЛЬНО!

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Зразок 1
Голові профспілкового комітету
ТОВ «Веселка»
Тростянецькому Юрію Петровичу
Вих. № 1 від 02.01.2018 р.
Подання
З метою створення сприятливих умов для святкування у 2018 році 8 березня — Міжнародного жіночого дня, 1 травня — Дня праці, 28 червня — Дня Конституції України, 25 грудня — Різдва Христового та у 2019 році 1 січня — Нового року, а також раціонального використання робочого часу, відповідно до ст. 67 КЗпП прошу надати згоду на таке перенесення
робочих днів у 2018 році: з 9 березня (п’ятниці) — на 17 березня (суботу), з 30 квітня (понеділка) — на 5 травня (суботу), з 29 червня (п’ятниці) — на 23 червня (суботу), з 24 грудня
(понеділка) — на 22 грудня (суботу), з 31 грудня (понеділка) — на 29 грудня (суботу).
Директор

Борисенко

О. І. Борисенко
Зразок 2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСЕЛКА»
НАКАЗ
04.01.2018 р.

м. Київ

№ 2-од

Про перенесення
робочих днів
З метою створення сприятливих умов для святкування у 2018 році 8 березня — Міжнародного жіночого дня, 1 травня — Дня праці, 28 червня — Дня Конституції України, 25 грудня — Різдва Христового та у 2019 році 1 січня — Нового року, а також раціонального використання робочого часу, відповідно до ст. 67 КЗпП і за погодженням із профспілковим
комітетом підприємства (протокол від 3 січня 2018 р. № 1),
НАКАЗУЮ:
1. Перенести у 2018 році робочі дні:
— з п’ятниці 9 березня — на суботу 17 березня;
— з понеділка 30 квітня — на суботу 5 травня;
— з п’ятниці 29 червня — на суботу 23 червня;
— з понеділка 24 грудня — на суботу 22 грудня;
— з понеділка 31 грудня — на суботу 29 грудня.
2. Начальнику відділу кадрів Охріменко П. І. та головному бухгалтеру Крилю О. К. проконтролювати здійснення табелювання, надання відпусток, проведення оплати праці та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності працівникам згідно зі зміненим графіком.
3. Начальнику відділу кадрів Охріменко П. І. ознайомити з цим наказом всіх працівників
ТОВ «Веселка».
Директор

Борисенко

О. І. Борисенко

З наказом ознайомлені:
04.01.2018 р.
04.01.2018 р.

Охріменко
Криль

П. І. Охріменко
О. К. Криль
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Звітність кадровика: види,
основні форми, відповідальність
за неподання
Усім підприємствам, установам, організаціям (далі — підприємства) України відповідно до чинного законодавства доводиться готувати і подавати до різних державних органів найрізноманітнішу звітність, у т. ч. статистичну та іншу звітність з праці.
Добре, якщо на підприємстві працює досвідчений фахівець з відповідних питань
(кадровик, бухгалтер, економіст) — і тоді з підготовкою та своєчасним поданням
такої звітності на підприємстві не виникає проблем. Але якщо на вашому підприємстві немає фахівця, який би добре володів належними знаннями та мав би достатньо часу для пошуку і аналізу відповідних нормативно-правових актів, то вам допоможе дана стаття, яка надасть загальне уявлення про систему звітності в Україні,
насамперед тієї її частини, що пов’язана з роботою кадровика.

Правове регулювання системи
звітності з праці в Україні

Перш за все зазначимо, що в основному законодавчому документі з праці, а саме у Кодексі
законів про працю України (далі — КЗпП), не
згадуються будь-які звіти або звітність до якихнебудь державних органів, окрім щорічних (у
строки, передбачені колективним договором)
звітів про виконання колективного договору
сторонами колективного договору згідно зі
ст. 20 КЗпП та звітів виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві
на загальних зборах трудового колективу про
виконання колективного договору згідно зі
ст. 247 КЗпП.
Крім того, у ст. 24 КЗпП фактично йдеться і
про обов’язок власника або уповноваженого
ним органу (далі — роботодавець) надати повідомлення центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ).
8

Зазначене повідомлення фахівці з кадрової
справи на практиці також розглядають, як своєрідну форму звітності кадровика.
У той же час обов’язковість складання і подання різних видів звітності до різних державних
органів, у т. ч. такої, у підготовці якої беруть
участь кадрові служби підприємств, може встановлюватися іншими законодавчими актами,
хоча іноді у деяких з них також може і не згадуватися термін «звітність», наприклад:
— Закон України «Про державну статистику»
від 17 вересня 1992 р. № 2614-XII (далі — Закон
№ 2614);
— Закон України «Про зайнятість населення»
від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон
№ 5067);
— Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р.
№ 3543-XII (далі — Закон № 3543);
— Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня
1991 р. № 875-XII;
— Господарський кодекс України;
— Цивільний кодекс України (далі — ЦК)
тощо.
№ 1 (157), 2 січня 2018
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При цьому деякі законодавчі акти, наприклад, ЦК, можуть не містити конкретних вимог
щодо різної звітності, але натомість в них є конкретні визначення деяких суб’єктів звітності з
різних питань, таких як «юридична особа», «відокремлений підрозділ», «філія» тощо, які можуть
згадуватися в інших нормативно-правових актах, які більш конкретно регулюють різні питання саме звітності зазначених суб’єктів звітності
(юридичних осіб, філій тощо).
Також в окремих законодавчих актах можуть
встановлюватися вимоги до застосування і
оформлення окремих видів документів, пов’язаних з різними видами звітності, наприклад, до документів в електронній формі, серед
яких:
— Закон України «Про електронні документи
та електронний документообіг» від 22 травня
2003 р.№ 851-IV;
— Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 р. № 852-IV.
Крім того, порядок підготовки та подання різної звітності може регулюватися й підзаконними
нормативно-правовими актами, у т. ч. і відомчого характеру, якщо відповідні відомства уповноважені на це. Зокрема, відомчими нормативними документами можуть конкретизуватися та/
або встановлюватися окремі форми, за якими
мають складатися певні види звітності, порядок
заповнювання зазначених форм, строки подання звітності, коло підприємств або інших
організацій, а також інколи і фізичних осіб –
підприємців, які мають подавати зазначену звітність. Основними із зазначених нормативноправових актів є:
— постанова КМУ «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на
роботу» від 17 червня 2015 р. № 413 (далі — Постанова № 413);
— Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних,
затверджений постановою КМУ від 7 грудня
2016 р. № 921 (далі — Порядок № 921);
— Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими
державними органами, органами місцевого са№ 1 (157), 2 січня 2018
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моврядування та підприємствами, установами і
організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою КМУ від
4 лютого 2015 р. № 45 (далі — Порядок № 45);
— Положення про Державну службу статистики України, затверджене постановою КМУ від
23 вересня 2014 р. № 481;
— розпорядження КМУ «Про затвердження
плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» від 17 жовтня 2013 р. № 809-р;
— Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що
використовують найману працю, звітів про
зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ
від 31 січня 2007 р. № 70;
— Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 30 листопада
2011 р. № 1232;
— Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України (далі — Держкомстат)
від 28 вересня 2005 р. № 286;
— Інструкція зі статистики заробітної плати,
затверджена наказом Держкомстату від 13 січня
2004 р. № 5;
— Порядок подання електронної звітності до
органів державної статистики, затверджений
наказом Держкомстату від 12 січня 2011 р. № 3;
— наказ Державної служби статистики України (далі — Держстат) «Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)
«Звіт про умови праці, пільги та компенсації
за роботу зі шкідливими умовами праці» від
26 червня 2017 р. № 150 (далі — Наказ № 150);
— наказ Держстату «Про затвердження форм
державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»
від 10 червня 2016 р. № 90 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Держстату від
15 лютого 2017 р. № 39) (далі — Наказ № 90);
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— Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(місячна) «Звіт з праці», затверджена наказом
Держкомстату від 26 жовтня 2009 р. № 403;
— Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(квартальна) «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 26 жовтня 2009 р. № 404;
— наказ Держстату «Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році» від 18 серпня 2014 р. № 242
(далі — Наказ № 242);
— наказ Держстату «Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» від 25 серпня 2016 р. № 152 (далі — Наказ
№ 152);
— наказ Держстату «Про затвердження форми державного статистичного спостереження
№ 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили» від 7 серпня
2014 р. № 227 (далі — Наказ № 227);
— Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС
«Звіт про витрати на утримання робочої сили»,
затверджена наказом Держкомстату від 7 жовтня 2010 р. № 414 (далі — Інструкція № 414);
— Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість
та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,
затверджений наказом Міністерства соціальної
політики України (далі — Мінсоцполітики) від
16 травня 2013 р. № 271 (далі — Порядок № 271);
— наказ Мінсоцполітики «Про затвердження
форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит
на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 31 травня 2013 р. № 316 (далі — Наказ
№ 316);
— наказ Мінсоцполітики «Про затвердження
форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці» та
Порядку її подання» від 31 травня 2013 р. № 317
(далі — Наказ № 317);
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— наказ Мінсоцполітики «Про затвердження
форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами
господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснюють
наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання» від 7 серпня 2015 р.
№ 815 (далі — Наказ № 815);
— наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо
заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт
про зайнятість і працевлаштування інвалідів» від
10 лютого 2007 р. № 42 (далі — Наказ № 42).

Види звітності

Усю звітність, яку готують і подають за
участі кадрових служб усі або окремі підприємства відповідно до заначених нормативноправових актів, можна умовно розподілити
на такі види (залежно від того, яким державним органам вона має подаватися):
— статистична звітність з праці (подається до територіальних органів державної
статистики);
— звітність з праці та зайнятості (подається до районних, міських, міськрайонних,
районних у містах органів державної служби
зайнятості або до центру зайнятості незалежно
від місцезнаходження);
— звітність з питань праці (подається до
окремих Фондів соціального характеру, зокрема, до Фонду соціального захисту інвалідів);
— звітність з військового обліку (подається
до районних (міських) військових комісаріатів).
Також, крім зазначених видів звітності, в
Україні законодавством передбачені й інші види
звітності, приміром, фінансова, податкова тощо.
Наприклад, фінансову звітність на адресу органів державної статистики мають подавати усі
юридичні особи, а склад і періодичність подання фінансової звітності визначаються Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р.
№ 996-XIV і Порядком подання фінансової звіт№ 1 (157), 2 січня 2018
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ності, затвердженим постановою КМУ від
28 лютого 2000 р. № 419.
Також статистична звітність, крім статистики
з праці, включає і статистику цін, статистику
товарних ринків, статистику будівництва, статистику торгівлі, статистику зовнішньоекономічної діяльності тощо. Але робота кадровиків
практично не пов’язана зі складанням та поданням зазначених видів звітності (ними можуть
опікуватися інші відповідні служби підприємства, наприклад, бухгалтерська, фінансова, планово-економічна тощо), тому в цій статті такі
види звітності ми не розглядатимемо.

Відповідальність
за неподання звітності

Зазначеними нормативно-правовими актами, а також деякими іншими можуть встановлюватися і різні види відповідальності за
неподання та за порушення строків й порядку
подання різних видів звітності.
Зокрема, відповідно до ст. 20 Закону № 2614
та ст. 1863 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП) передбачено
відповідальність за порушення законодавства
про державну статистику, порядку подання
або використання даних державних статистичних спостережень.

Неподання органам державної статистики даних
для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в
повному обсязі, не за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, чи із запізненням, а також незабезпечення належного стану первинного обліку тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3 до 5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(далі — нмдг), а на посадових осіб та громадян –
суб’єктів підприємницької діяльності — від 10 до
15 нмдг. За аналогічне порушення, вчинене протягом року після накладення адміністративного
стягнення, розміри штрафів будуть вищими — від
5 до 10 нмдг та від 15 до 25 нмдг відповідно
(ст. 1863 КУпАП).
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Зауважимо, що відповідно до ст. 21 Закону
№ 2614 має забезпечуватися конфіденційність
статистичної інформації, яка міститься у відповідних звітах. Порушення ж порядку використання
конфіденційної інформації, приховування або
перекручування даних державних статистичних
спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних
та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 нмдг, на
посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності — від 10 до 20 нмдг.
Крім того, згідно з ч. 2 ст. 1881 КУпАП за неподання звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ накладається штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг на посадову особу, яка користується правом приймати
на роботу і звільняти з роботи, а також фізичну
особу, яка використовує найману працю.
Неподання до військкоматів підрозділами по
роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності в установлені
строки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, тягне за собою
накладення штрафу від 1 до 3 нмдг, а за повторне протягом року порушення (якщо особу вже
було піддано адміністративному стягненню за
таке порушення) накладається штраф від 3 до
7 нмдг (ст. 2112 КУпАП).
Аналогічні штрафи також передбачені у ст. 2115
КУпАП за несвоєчасне подання документів,
необхідних для ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати,
а також ст. 2116 КупАП — за неподання відомостей про військовозобовязаних і призовників.
Неподання ж або порушення порядку подання суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні,
відомостей про працевлаштованих ним осіб
(звіт за формою № 1-ПА), з нього стягується
штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення (ч. 4 ст. 53 Закону № 5067).
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У разі неподання або порушення роботодавцем
установленого порядку подання інформації про
заплановане масове вивільнення працівників у
зв’язку зі змінами в організації виробництва та
праці (звіт за формою № 4-ПН), з підприємства
стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент
виявлення порушення (ч. 6 ст. 53 Закону № 5067).

Порядок накладення зазначених штрафів за
порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених ст. 53 Закону
№ 5067, затверджений постановою КМУ від
17 липня 2013 р. № 509.

Основні форми звітності

Основні форми звітності, які мають подаватися
всіма або окремими підприємствами за участі
кадрових служб до різних державних органів наведено у Таблиці.
Таблиця

Основні форми звітності, які мають подаватися всіма або окремими підприємствами
за участі кадрових служб

Назва та форма звіту

Підстава для
скаладання
і подання
звітності

Коли подається

Ким подається

1
2
3
4
Звіти, які подаються до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем обліку роботодавця
як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Повідомлення про прийняття
ст. 24 КЗпП,
до початку роботи працівника за усіма підприємствами
працівника на роботу. Форма згідно Постанова
укладеним трудовим договором
з додатком до Постанови № 413.
№ 413
Звіти, які подаються до територіального органу Держстату України за місцем обліку роботодавця
(за місцем здійснення діяльності або відповідного іншого)
Звіт про умови праці, пільги
Наказ № 150
та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці. Форма
№ 1-ПВ (умови праці).
Звіт із праці. Форма № 1-ПВ
Наказ № 90
(місячна).
Звіт із праці. Форма № 1-ПВ
(квартальна).

Наказ № 90

Звіт про заробітну плату за
професіями окремих працівників.
Форма № 7-ПВ.

Наказ № 152

Звіт про травматизм на
виробництві. Форма № 7-тнв
(річна).
Звіт про витрати на утримання
робочої сили (один раз на чотири
роки). Форма № 1-РС.

Наказ № 242
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Наказ № 227,
Інструкція
№ 414

один раз на два роки,
не пізніше 28 лютого

юридичними особами та їхніми
відокремленими підрозділами за
переліком, визначеним органами
державної статистики
не пізніше 7-го числа місяця,
юридичними особами, їх
наступного за звітним періодом
відокремленими підрозділами за
переліком, визначеним органами
державної статистики
не пізніше 7-го числа місяця,
юридичними особами, їх
наступного за звітним періодом
відокремленими підрозділами за
переліком, визначеним органами
державної статистики
Подається, починаючи з 1 січня
подається не всіма
2017 року раз на чотири роки (у
підприємствами, а лише тими, які
2017 р. мала подаватися за 2016 будуть повідомлені Держстатом,
рік не пізніше 31 березня 2017 р.) тобто які мають відповідні
професії
не пізніше 28 лютого
усіма юридичними особами
раз на чотири роки, не пізніше
7 квітня після звітного періоду

юридичними особами,
відокремленими підрозділами
юридичних осіб за переліком,
визначеним органами державної
статистики
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Таблиця. Закінчення
1
2
3
4
Звіти, які подаються до територіального або відповідного іншого органу Державної служби зайнятості
Інформація про зайнятість і
ст. 14 Закону
не пізніше 1 лютого після звітного підприємствами незалежно від
працевлаштування громадян, що
№ 5067,
року
форми власності з чисельністю
мають додаткові гарантії у сприянні Порядок № 271
штатних працівників понад 20 осіб
працевлаштуванню. Форма згідно з
Додатком до Порядку № 271.
Інформація про попит на робочу
Наказ № 316
за наявності попиту на робочу
юридичними особами, фізичними
силу (вакансії). Форма № 3-ПН.
силу (вакансії) — не пізніше
особами – підприємцями, які
ніж через три робочі дні з дати
використовують працю найманих
відкриття вакансії
працівників
Інформація про заплановане масове Наказ № 317
не пізніше ніж за 2 місяці до
підприємствами за місцем
вивільнення працівників у зв’язку із
масового вивільнення працівників реєстрації платника єдиного
змінами в організації виробництва і
за умовами, передбаченими
внеску
праці. Форма № 4-ПН.
статтями 48 та 50 Закону № 5067
Інформація про кількість працевлаш- Наказ № 815
не пізніше
юридичними особами та фізичними
тованих громадян суб’єктами
15 січня після звітного року
особами – підприємцями, які
господарювання, які надають послуги
надають послуги з посередництва
з посередництва у працевлаштуванні
у працевлаштуванні та здійснюють
та здійснюють наймання працівників
наймання працівників для
для подальшого виконання ними
подальшого виконання ними
роботи в Україні в інших роботодавців.
роботи в Україні в інших
Форма № 1-ПА (річна).
роботодавців
Звіти, які подаються до відділення Фонду соціального захисту інвалідів за місцем реєстрації
Звіт про зайнятість і
Наказ № 42
раз на рік, не пізніше 1 березня
підприємствами, у т. ч. підприємпрацевлаштування інвалідів. Форма
після звітного року
ствами громадських організацій
№10-ПІ.
інвалідів, фізичними особами, які
використовують найману працю, із
середньообліковою чисельністю
штатних працівників за рік 8 і більше осіб
Звіти, які подаються до районних (міських) військових комісаріатів
Список громадян, які підлягають
п. 37 Порядку подають щороку до 1 грудня
державними органами, підприємприписці до призовної дільниці.
№ 921
ствами, навчальними закладами
Форма згідно з Додатком 3
незалежно від їх підпорядкування та
до Порядку № 921.
форми власності
Повідомлення про зміну облікових п. 37 Порядку щомісяця до 5 числа стосовно
державними органами,
даних. Форма згідно з Додатком 2 № 921
призовників і військовозобов’язаних, підприємствами, навчальними
до Порядку № 921.
у яких відбулися зміни щодо їх
закладами незалежно від їх
сімейного стану, місця проживання підпорядкування та форми
(перебування), освіти, місця роботи власності
і посади
Повідомлення про
п. 37 Порядку у 7-денний строк
державними органами,
військовозобов’язаних і призовників, № 921
стосовно призовників і
підприємствами, навчальними
прийнятих на роботу (навчання) чи
військовозобов’язаних, прийнятих закладами незалежно від їх
звільнених з роботи (відрахованих з
на роботу (навчання) чи
підпорядкування та форми
навчального закладу). Форма цього
звільнених з роботи (відрахованих власності
повідомлення наразі нормативно
з навчального закладу)
не встановлена, тому повідомлення
складають у довільній формі.
Звіт про чисельність працюючих
ст. 25 Закону
раз на рік, станом на 1 січня
органами державної влади, іншими
та військовозобов’язаних, які
№ 3543,
державними органами, органами
заброньовані згідно з переліком
Порядок № 45
місцевого самоврядування та
посад і професій, станом на 1 січня
підприємствами, яким встановлено
20__р.. Форма згідно з Додатком 4
мобілізаційні завдання
до Порядку №45.
(замовлення)
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— менше 10 осіб — до поточних обстежень із
праці не залучаються.
Територіальні органи державної статистики
надають підприємствам перелік форм статистичної звітності, які ті повинні подавати. Також
можна і самостійно перевірити інформацію
щодо форм статистичної звітності, які повинно
подавати конкретне підприємство, якщо скористатися його кодом ЄДРПОУ та відповідним
електронним сервісом Держстату за посиланням http://rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou.

Олександр КЛИМЕНКО,
консультант з питань
соціально-трудових відносин

реклама

Як видно з наведеної Таблиці, деякі форми
звітності мають подаватися не всіма, а лише деякими підприємствами (за окремими переліками). Наприклад, звіти з праці до органів статистики подають юридичні особи, відокремлені
підрозділи юридичних осіб згідно з переліком,
визначеним органами державної статистики —
територіальному органу Держстату. Зокрема,
підприємства із середньою кількістю працівників:
— 50 і більше осіб підлягають обстеженню на
суцільній основі;
— від 10 до 49 осіб — із застосуванням вибіркового методу (до вибірки потрапляє приблизно
кожне десяте підприємство і, зазвичай, перебуває у вибірці два роки);
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Загальні вимоги до статистичної
звітності з праці
Статистична звітність з праці є фактично найбільш «об’ємним» за обсягом видом
звітності й передбачає заповнення та подання підприємствами до територіальних
органів державної статистики різних так званих «Форм державних статистичних
спостережень» (далі — Форми ДСС). Основним нормативно-правовим актом, яким
слід керуватися під час підготовки статистичної звітності за Формами ДСС,
є Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного
комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286 (далі — Інструкція
№ 286), яка розроблена відповідно до Закону України «Про державну статистику»
від 17 вересня 1992 р. № 2614-XII з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики зайнятості та оплати праці. Дізнайтеся, як застосовувати на практиці норми Інструкції № 286 — адже саме за їх допомогою обчислюється кількість
працівників (облікова, середньооблікова, середня), показники якої, у свою чергу, є
необхідними для заповнення більшості кадрових звітів.

Документація для заповнення
Форм ДСС

Дія Інструкції № 286, як зазначено в її п. 1.1.,
поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії,
представництва та інші відокремлені підрозділи
(далі — підприємства), а також на фізичних
осіб – підприємців, які використовують найману
працю. Відповідно до п. 1.6. Інструкції № 286, Форми
ДСС на підприємствах заповнюються на основі
типових форм первинної облікової документації, які використовуються для визначення кількісного складу працівників і до яких належать:
— наказ (розпорядження) про прийняття на
роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;
— особова картка;
— наказ (розпорядження) про надання відпустки;
— табель обліку використання робочого часу
та розрахунку заробітної плати;
— розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;
— особові рахунки, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори та інші до№ 1 (157), 2 січня 2018

кументи первинного й бухгалтерського обліку,
затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній
формах, а також розміри пільг і компенсацій.

Показники кількості працівників

Під час заповнення Форм ДСС використовуються різні показники кількості працівників,
які мають обчислюватися відповідно до Інструкції № 286 та відображатися у цілих одиницях. Ці
показники відрізняються методом розрахунку
та метою їхнього використання. Зокрема, передбачається підрахунок облікової кількості
штатних працівників у цілому по підприємству,
а також окремих категорій працівників, наприклад, зайнятих в умовах, що не відповідають
санітарно-гігієнічним нормам, пенсіонерів, які
працюють, людей з інвалідністю тощо. Серед
основних показників кількості працівників, які
можуть використовуватися при заповнювані
Форм ДСС, можна навести наступні (з їхніми визначеннями та відповідними роз’ясненнями
щодо їх застосування):
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 Облікова кількість працівників.
До облікової кількості штатних працівників
включаються всі наймані працівники, які виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу на
підставі укладеного трудового договору протягом
одного дня і більше. За кожний календарний день
враховуються особи, які фактично працювали, а
також були відсутні на роботі з будь-яких причин,
тобто всі працівники, які перебувають у трудових
відносинах незалежно від виду трудового договору. До облікової кількості включаються і власники
підприємства, якщо вони одночасно є його працівниками й отримують заробітну плату.
Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, на-

приклад, на перше або останнє число місяця,
включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день.
Облікова кількість за кожен день має відповідати даним табельного обліку використання
робочого часу працівників, на підставі якого визначається кількість працівників, які з’явилися
або не з’явилися на роботу.
Якщо підприємство на дату, вказану у Формах
ДСС, з будь-яких причин не працювало (вихідний, святковий день, простій тощо), облікова
кількість працівників відображається станом на
останній день роботи, що передував цій даті.
Облікова кількість штатних працівників обчислюється за правилами, наведеними в Таблиці.

Обчислення облікової кількості штатних працівників
Включаються
Присутні працівники
(п. 2.4. Інструкції № 286)
1
Працівники, які фактично з’явилися
на роботу, в т. ч. ті, які не працювали з
причин простою

Тимчасово відсутні
(п. 2.5. Інструкції № 286)
2
Працівники, які не з’явилися на роботу у
зв’язку з хворобою

Прийняті на роботу з випробуванням

Відсутні у зв’язку з виконанням
державних або громадських обов’язків

Працівники, яким установлено
Тимчасово переведені на роботу на інше
неповний робочий день або неповний
підприємство на підставі договорів між
робочий тиждень (в обліковій кількості суб’єктами господарювання
ці працівники враховуються за кожний
календарний день як цілі одиниці,
включаючи неробочі дні тижня,
визначені графіком роботи працівника
з неповним робочим тижнем)
Працівники, які перебувають у
службових відрядженнях, включаючи
закордонні

Працівники, які відповідно до
укладеного трудового договору
виконують роботу вдома
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Направлені з відривом від виробництва
до навчальних закладів для підвищення
кваліфікації або оволодіння
новою професією (спеціальністю),
перепідготовки та стажування на інші
підприємства або за кордон
Працівники, які перебувають у відпустках
усіх видів, а також ті, що не з’явилися
на роботу в надані їм додаткові вільні
дні у зв’язку з навчанням в аспірантурі,
незалежно від їхньої оплати

Таблиця

Не включаються
(п. 2.6. Інструкції № 286)
3
Прийняті на роботу за сумісництвом
з інших підприємств (працівник,
оформлений за сумісництвом на тому
самому підприємстві, де й основне
місце роботи (внутрішнє сумісництво), в
обліковій кількості штатних працівників
враховується як одна фізична особа)
Залучені до виконання робіт за
цивільно-правовими договорами
(договір підряду, договір про надання
послуг тощо)
Переведені з інших підприємств
згідно з договорами між суб’єктами
господарювання

Учні, слухачі професійно-технічних
навчальних закладів, які проходять
виробниче навчання та виробничу
практику на підприємстві відповідно до
договорів про надання робочих місць
для зазначених цілей
Особи, направлені підприємствами
для навчання в навчальних закладах
із відривом від виробництва, які
одержують за рахунок коштів цих
підприємств тільки стипендію
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Таблиця. Закінчення
1
Прийняті для заміщення працівників,
тимчасово відсутніх (через хворобу,
відпустку та з інших причин)
Працівники, що працюють відповідно
до договорів (розпоряджень, наказів)
за межами підприємства

Направлені для виконання робіт
вахтовим методом
Прийняті на постійну роботу за
направленням Державної служби
зайнятості згідно з договором із
роботодавцем про надання дотації на
створення додаткових робочих місць
для працевлаштування безробітних
Іноземні громадяни, якщо вони
оформлені на роботу за українським
законодавством і одержують заробітну
плату
Студенти денних відділень навчальних
закладів, аспіранти, а також учні
професійно-технічних навчальних
закладів, з якими укладені трудові
договори

2
Працівники, що мають вихідний день
згідно з графіком роботи підприємства

3
Особи, які навчаються за рахунок
коштів, передбачених у зведених
кошторисах будівництва, для роботи
на підприємствах, які будуть вводитися
в дію
Працівники, що одержали день
Працівники, які подали заяви про
відпочинку за роботу у вихідні та святкові звільнення та припинили роботу до
(неробочі) дні, а також працівники, яким закінчення строку попередження або які
надано додаткові дні відпочинку за
припинили роботу без попередження
давання крові та/або її компонентів
роботодавця (вони виключаються
з облікового складу працівників із
першого дня невиходу на роботу)
Працівники, що беруть участь у страйках
Працівники, що здійснили прогули

Працівники, що були відсторонені від
роботи
Працівники, що перебувають під
слідством до рішення суду

 Середньооблікова кількість штатних
працівників.
Показник середньооблікової кількості штатних працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення
спостереження за змінами мобільності робочої
сили. Суть його визначення полягає у тому, що
зайнятий працівник враховується тільки один
раз (за місцем основної роботи), незалежно від
терміну трудового договору та тривалості робочого часу.
Під час обчислення середньооблікової кількості штатних працівників ураховуються працівники, які включаються до облікової кількості, крім працівників, які перебувають у
відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або
для догляду за дитиною (облік цих працівників
ведеться окремо).
№ 1 (157), 2 січня 2018

Від редакції.
Для обчислення середньооблікової кількості штатних працівників за місяць (яка і потрібна найчастіше у
Формах ДСС), необхідно вчинити наступні дії:
1) Обчислити облікову кількість працівників за кожен календарний день звітного місяця (у т. ч. за вихідні,
святкові та неробочі дні — за такі дні облікова кількість
приймається на рівні облікової кількості працівників за
попередній робочий день).
2) Визначити кількість працівників, які враховуються в середньообліковій кількості (для цього від
загальної облікової кількості працівників за кожен день
потрібно відняти кількість працівників, які в цей день не
враховуються в середньообліковій кількості — тобто
перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю і пологами або для догляду за дитиною).
3) Обчислити середньооблікову кількість працівників за місяць (для цього потрібно підсумувати кількість працівників, які включаються в середньооблікову
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кількість, за всі календарні дні місяця, а потім поділити
одержану суму на кількість календарних днів звітного
місяця).
Зверніть увагу, що середньооблікова кількість
штатних працівників на підприємствах, які працювали
неповний місяць (наприклад, на новостворених або ліквідованих, таких, що мають сезонний характер виробництва), визначається шляхом ділення суми облікової
кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові (неробочі) дні за період роботи, на кількість календарних днів у звітному місяці (п. 3.2.4. Інструкції № 286).
Наприклад, навіть якщо підприємство працювало у
грудні лише 10 днів, то середню кількість працівників
необхідно все одно поділити не на 10 днів роботи підприємства, а на загальну кількість календарних днів
місяця — тобто на 31.
Показник середньооблікової кількості усіх
працівників в еквіваленті повної зайнятості
використовується для визначення середнього
рівня заробітної плати та інших середніх величин у цілому по підприємству, а також аналізу
ефективності використання робочої сили.
 Середня кількість працівників.
Середня кількість працівників підприємства
за період (місяць, квартал, з початку року, рік)
визначається як сума таких показників:
— середньооблікової кількості штатних працівників;
— середньої кількості зовнішніх сумісників;
— середньої кількості працюючих за цивільноправовими договорами.
Середня кількість зовнішніх сумісників та
осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, за місяць обчислюється аналогічно
до методології визначення середньооблікової
кількості штатних працівників. Працівники цих
категорій ураховуються як цілі одиниці незалежно від тривалості часу виконання робіт протягом усього строку дії договору. Кількість працівників за вихідний або святковий (неробочий)
день враховується на рівні робочого дня, що
йому передував.
Показник середньої кількості усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості характеризує умовну кількість працівників (робочих
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місць), що відпрацювали повний робочий день,
яка необхідна для виконання встановленого
(визначеного) підприємством обсягу робіт (послуг). Методика його визначення базується на
перерахунку оплаченого робочого часу всього
персоналу (штатні працівники, сумісники, ті,
хто працюють за договорами), що залучався до
роботи у звітному періоді й отримував відповідну заробітну плату, в умовну кількість працівників, яких було б достатньо підприємству для виконання фактичного обсягу роботи за умови
роботи всіх працівників упродовж повного робочого дня, виходячи зі встановленої його тривалості.

Хто і кому подає
статистичну звітність

Крім питань, що пов’язанні з підрахуванням
різних показників кількості працівників, в Інструкції № 286 узагальнено зазначають і відповідні суб’єкти статистичної звітності, а саме
види підприємств, окремих структурних підрозділів та інших організацій, які мають складати
та подавати статистичну звітність, а також відповідні органи державної статистики, яким зазначена звітність має подаватися.
Зокрема у п. 1.2. Інструкції № 286 зазначається,
що юридична особа подає Форми ДСС за місцезнаходженням, включаючи дані щодо відокремлених та структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць тощо), які розташовані на
одній з нею території (місто, район). Якщо ж відокремлені підрозділи розташовані на іншій адміністративній території (місто, район), ніж їхнє
головне підприємство, то Форми ДСС з праці зазначені підрозділи подають безпосередньо органу державної статистики за своїм місцезнаходженням, а саме районному (міському) або головним управлінням статистики у відповідних
областях за їхньою вказівкою.
Якщо ж відокремлені підрозділи не ведуть
первинного обліку щодо робочого часу та нарахувань заробітної плати працівників, звіти
за них складає юридична особа (головне підприємство) і надає органу державної статистики за місцезнаходженням несамостійного підрозділу.
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У разі, якщо підприємство має структурні підрозділи, що розташовані на іншій адміністративній території (місто, район) або займаються
іншими видами діяльності, ніж саме підприємство, та складають значну питому вагу (не менше 30%) у загальній кількості працівників, підприємство подає органу державної статистики
за своїм місцезнаходженням Форми ДСС з праці
щодо структурних підрозділів із зазначенням їхньої території розташування та виду економічної діяльності.

Коли і за які періоди подається
статистична звітність

Згідно з п. 1.10. Інструкції № 286 Форми ДСС
складаються точно за встановлений календарний звітний період: місяць, квартал,
період з початку року або рік. При цьому:
— місячний звіт складається за період з першого до останнього (включно) числа звітного
місяця;
— квартальний звіт — за період з 1 січня до
останнього (включно) числа третього місяця
звітного кварталу;
— річний звіт — за період з 1 січня по 31 грудня.
Якщо за звітний період відбулися певні зміни в організаційній структурі підприємства
(виділення структурних підрозділів в окремі
юридичні особи, злиття, ліквідація підприємств
тощо), то відповідні періоди, за які подається
звітність суб’єктами статистичної звітності, а
також самі такі суб’єкти, які мають подавати
статистичну звітність, визначаються згідно з
положеннями (правилами), з азначеними у
пунктах 1.3. – 1.4. Інструкції № 286 у такий
спосіб:
— юридична особа, окремі підрозділи якої
виділились у самостійну юридичну особу, не
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включає до Форм ДСС з праці за період з початку
звітного року показники цих підрозділів;
— юридична особа, утворена в результаті
виділення структурного підрозділу або поділу іншої юридичної особи, складає Форми
ДСС з праці включно з показниками за період з
початку року, тобто за весь період до їхнього
утворення;
— у разі злиття юридичних осіб новоутворена юридична особа складає Форми ДСС з праці
з показниками цих юридичних осіб з початку
року включно, тобто за весь період до їхнього
злиття;
— у разі ліквідації юридична особа складає
Форми ДСС з праці за період своєї діяльності у
звітному році до моменту внесення запису про
державну реєстрацію припинення юридичної
особи в Єдиний державний реєстр юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців;
— у разі зміни виду діяльності підприємства дані за новим видом діяльності враховуються з місяця, в якому відбулася така зміна.
Дані за попередній період з початку року відображаються за колишнім видом діяльності;
— у разі зміни у звітному періоді структури
підприємства або методології визначення показників з праці, дані за відповідний період минулого року відображаються згідно зі структурою або методологією, яка прийнята у звітному
періоді.
Що стосується строків подання підприємствами органам державної статистики Форм ДСС, то
згідно п. 1.5. Інструкції № 286 вони визначаються
на бланках зазначених форм. При цьому дані у
Формах ДСС подаються у встановлені строки
у повному обсязі та мають бути достовірними.

Олександр ГОНЧАР,
експерт з кадрових питань
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Підготовка звітності з праці,
що подається до органів
Державної служби статистики
України
У ст. 18 Закону України «Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. № 2614-ХІІ
(далі — Закон № 2614) визначено обов’язок респондентів (юридичних осіб та їх
відокремлених підрозділів) подавати в повному обсязі за формою, передбаченою
звітно-статистичною документацією, у визначені строки органам державної статистики достовірну інформацію, у т. ч. з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського
обліку. Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси й строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є
обов’язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного
дозволу органів державної статистики. З’ясуємо, які ж саме звіти необхідно подавати працівникам відділів кадрів до органів державної статистики, а також ознайомимося з деякими нюансами їх підготовки.

Звіт із праці.
Форма № 1-ПВ (місячна)

Підготовка і оформлення Звіту з праці за Формою № 1-ПВ (місячна), затвердженою наказом
Державної служби статистики України (далі —
Держстат) від 10 червня 2016 р. № 90 (далі —
Наказ № 90), здійснюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна)
«Звіт з праці», затвердженої наказом Державного комітету статистики (далі — Держкомстат)
від 26 жовтня 2009 р. № 403. Крім того, під час
підготовки звітності за Формою № 1-ПВ (місячна) слід враховувати і відповідні роз’яснення
Держстату, зокрема роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» від
13 липня 2016 р. № 17.4-12/4 (далі — Роз’яснення
№ 17.4-12/4).
Так, згідно з Роз’ясненнями № 17.4-12/4, джерелами інформації для показників форми № 1-ПВ
(місячна) є: первинні облікові документи; до20

кументи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності; інші документи, передбачені нормами
чинного законодавства. Визначення показників
форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2. та 1.3. гл. 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня
2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286), а також Інструкції зі статистики заробітної плати,
затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня
2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5). Правильність даних, наведених у формі № 1-ПВ (місячна), можна перевірити шляхом проведення відповідного арифметичного контролю, наприклад:
— рядок 1020 > або = рядок 1070;
— рядок 1030 < рядок 1020;
— рядок 2010 > або = рядок 2020;
— рядок 2010 (у звіті за січень) = рядок 2020;
— рядок 2010 > або = рядок 2050;
— рядок 2010 – рядок 2010 попереднього звіту < або = (рядок 1020 – рядок 1030) попереднього звіту;
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— рядок 2050 > або = рядок 2060 + рядок 2070.
Також слід зазначити, що оскільки у звітності
за Формою № 1 ПВ (місячна), (а також і квартальна) міститься інформація, що стосується
діяльності як кадрової, так і бухгалтерської
служби підприємства, зазначену звітність у переважній частині випадків готують бухгалтерська і кадрова служби спільно. Зокрема, у
Формі № 1-ПВ (місячна) кадрова служба заповнює у розділі I «Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці», рядки 1040 і
1060. Згідно з Роз’ясненнями № 17.4-12/4:
— рядок 1040 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, крім тих,
які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку, відповідно
до п. 3.2. гл. 3 Інструкції № 286, а також призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
— рядок 1060 містить дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками
людино-годин, зокрема у вихідні (за графіком),
святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час
роботи надомників та тих, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й
основне місце роботи (у повному обсязі).

Звіт із праці.
Форма № 1-ПВ (квартальна)

Підготовка і оформлення Звіту з праці за Формою № 1-ПВ (квартальна), затвердженою Наказом № 90, здійснюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженої наказом
Держкомстату від 26 жовтня 2009 р. № 404.
Форма № 1-ПВ (квартальна) заповнюється не
з початку року, а за звітний квартал (І, II, III, IV)
та подається не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом.
Крім того, під час підготовки звітності за Формою № 1-ПВ (квартальна) слід враховувати і відповідні роз’яснення Держстату, зокрема Роз’яснення щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження № 1-ПВ (кварталь№ 1 (157), 2 січня 2018
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Зверніть увагу, що наказом Держстату від 15 лютого
2017 р. № 39 було внесено зміни до Форми № 1-ПВ
(квартальна), затвердженої Наказом № 90, які були
пов’язані зі зростанням мінімальної заробітної плати,
внаслідок чого у новій формі № 1-ПВ (квартальна)
відкореговано розподіл працівників у назві показників в групі А (розділ IV «Розподіл штатних працівників
за розмірами заробітної плати» пункт «Кількість
штатних працівників, яким оплачено 50% і більше
робочого часу, установленого на місяць»).
на) «Звіт із праці» від 13 липня 2016 р. № 17.4-12/5
(далі — Роз’яснення № 17.4-12/5).
Форма № 1-ПВ (квартальна) (так само, як і
місячна) готується, як правило, спільно кадровою і бухгалтерською службою. Зокрема, у формі № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» кадрова служба заповнює такі рядки з врахуванням
Роз’яснень № 17.4-12/5:
 розділ І «Кількість штатних працівників»,
рядки 3020 – 3100:
— рядок 3020 містить дані про кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу;
— рядок 3040 містить дані про кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору,
незалежно від причин звільнення;
— рядок 3050 містить дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв’язку з
розірванням трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу у випадках змін в організації виробництва й праці, в
т. ч. ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, скорочення
чисельності або штату працівників;
— рядок 3060 містить дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв’язку з
такими причинами:
— розірвання трудового договору з ініціативи працівника, за винятком випадків, коли заява
про звільнення з роботи за власним бажанням
зумовлена неможливістю продовжувати роботу;
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— припинення трудового договору за угодою
сторін;
— прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;
— розірвання трудового договору у випадках
виявленої невідповідності працівника займаній
посаді або виконуваній роботі, систематичного
невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим
договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку;

Зауважимо, що сума показників у рядках 3050 та
3060 може бути меншою порівняно з даними у рядку 3040. Різницю може становити кількість працівників, які звільнилися з таких підстав:
— закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), встановленого за погодженням
сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;
— призов або вступ працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу;
— розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за
власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу;
неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність та пологи;
догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за
хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин;
— переведення працівника за його згодою на інше
підприємство або перехід на виборну посаду.
Відповідно до п. 5.5. гл. 5 Інструкції № 286 днем
звільнення працівника вважається перший день
його виключення з обліку на підприємстві (перший
робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі
про звільнення). Для підприємств із безперервним
циклом виробництва днем звільнення може вважатися наступний робочий день.
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— рядок 3070 містить дані про облікову кількість штатних працівників на останню дату звітного періоду відповідно до гл. 2 Інструкції
№ 286, включно з працівниками, призваними
на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
— рядок 3080 містить дані про облікову кількість штатних працівників станом на 31 грудня,
які згідно з трудовим договором прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня)
або яким надалі було встановлено неповний робочий день (тиждень) за згодою працівника;
— рядок 3090 містить дані про облікову кількість жінок станом на 31 грудня, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про відпустки» від
15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) на кінець звітного періоду перебувають в оплачуваних від- пустках у зв’язку з
вагітністю та пологами;
— рядок 3100 містить дані про облікову кількість штатних працівників станом на 31 грудня,
які перебувають у відпустках для догляду за дитиною (до досягнення нею трирічного віку, або
більшої тривалості) відповідно до ст. 18 Закону
№ 504.
 розділ ІІ «Втрати робочого часу штатних
працівників», рядки 4080 – 4100:
— рядок 4080 містить дані про кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки
без збереження заробітної плати, які надаються
власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень із незалежних від працівника причин, наприклад, на
період припинення виконання робіт;
— рядок 4090 містить дані про кількість невідпрацьованого робочого часу (порівняно з
установленою його тривалістю) через переведення працівників на роботу з неповним робочим днем (тижнем) з причин простою підприємства або скорочення обсягів робіт;
— рядок 4100 містить дані про кількість невідпрацьованого робочого часу працівників, які
згідно із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР брали
участь у колективних невиходах на роботу
(страйках).
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При цьому у графі 2 розділу ІІ форми № 1-ПВ
(квартальна) містяться дані про кількість працівників як працюючих, так і звільнених у звітному році, які були відсутні на роботі з причин,
вказаних у рядках 4080 – 4100 (один раз за причиною).
 розділ V «Кількість і фонд оплати праці
окремих категорій працівників», рядки 7010
(кадровик зазначає середньооблікову кількість
та кількість відпрацьованих людино-годин, а інформацію щодо фонду оплати праці надає бухгалтерська служба), 7020 – 7040 (кадровик зазначає лише середньооблікову кількість):
— рядок 7010:
• у графі 1 містяться дані про середньооблікову кількість жінок — штатних працівників, що
визначається згідно з Інструкцією № 286, та не
включаються дані щодо працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним
законодавством;
• у графі 2 містяться дані про фонд оплати
праці жінок, включених до середньооблікової
кількості штатних працівників;
• у графі 3 наводиться кількість відпрацьованих ними людино-годин;
— рядок 7020 містить дані установ та організацій – розпорядників бюджетних коштів, які
утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими:
• у графі 1 наводяться дані про середньооблікову кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;
• у графі 2 містяться дані про суму фонду
оплати праці, нарахованого таким працівникам
за рахунок видатків зазначених бюджетів;
— рядок 7030 містить дані про середню кількість і фонд оплати праці зовнішніх сумісників
(п. 3.3. глави 3 Інструкції № 286);
— рядок 7040 містить дані про середню кількість і фонд оплати працівників, які виконували
роботи за цивільно-правовими договорами та
сплатили єдиний соціальний внесок із суми
оплати за виконані роботи (п. 3.3. гл. 3 Інструкції № 286). Зверніть увагу, що у цьому рядку не
№ 1 (157), 2 січня 2018

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

наводяться дані про штатних працівників підприємства, які одночасно уклали цивільно-правовий договір з цим підприємством, та фізичних
осіб – підприємців.
 розділ VІ «Інформація про укладення колективних договорів», рядки 8010–8040:
— рядок 8010 містить дані про фактичну
кількість укладених на звітну дату колективних
договорів, які були зареєстровані місцевими органами державної виконавчої влади відповідно
до ч. 11 ст. 9 Закону України «Про колективні
договори і угоди» від 1 липня 1993 р. № 3356-XII.
У формі щодо відокремленого підрозділу (філії,
представництва) містяться дані про кількість
колективних договорів, дія яких поширюється
на такий підрозділ;
— рядок 8020 містить дані про кількість
штатних працівників, на яких поширюється дія
укладених колективних договорів (угод), тобто
усіх працівників, які включаються до облікової
кількості штатних працівників підприємства
відповідно до пунктів 2.4. – 2.5. гл. 2 Інструкції
№ 286;
— рядок 8030 містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового
окладу) відповідно до змісту укладених на підприємстві колективних договорів (угод);
— рядок 8040 містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового
окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії
якої перебуває підприємство.
 розділ VІІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці», рядок 9070:
— рядок 9070 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників за січень –
грудень, яка розрахована відповідно до п. 3.2.
гл. 3 Інструкції № 286 (цей розділ заповнюється раз на рік у звіті за І квартал).

Звіт про умови праці, пільги та
компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці. Форма № 1-ПВ
(умови праці)

Підготовка і оформлення «Звіту про умови
праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» за Формою № 1-ПВ
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(умови праці), затвердженою наказом Держстату від 26 червня 2017 р. № 150 (далі— Наказ
№ 150), здійснюється відповідно також до Наказу № 150 та Інструкції № 286. Форма № 1-ПВ
(умови праці) поширюється на юридичних осіб
та їхні відокремлені підрозділи за переліком,
визначеним органами державної статистики.
Підставами для затвердження Форми № 1-ПВ
(умови праці) та введення її в дію є статті 4, 14, 18
Закону № 2614 та п. 4 Положення про Державну
службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі —
КМУ) від 23 вересня 2014 р. № 481, враховуючи
положення статтей 80, 81,95 Цивільного кодексу України, ч. 8 ст. 19 та ст. 55 Господарського
кодесу України.
Також слід зазначити, що згідно з Наказом
№ 150 з 2 січня 2018 року втратив чинність наказ Держстату «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ
(умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про
умови праці, пільги та компенсації за роботу зі
шкідливими умовами праці» від 12 червня 2015 р.
№ 149. У зв’язку з цим нова Форма № 1-ПВ (умови праці) зазнала незначних змін у порівняння зі
старою формою, наприклад, були уточнені умови
заповнення звіту. Так, у розділі «Додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором)» вказуватимуть кількість працівників (з
них жінок), яким надають додаткові відпустки
понад тривалість, визначену Списком, затвердженим КМУ. Нова форма № 1-ПВ (умови праці) вводиться в дію, починаючи зі звіту за 2017
рік, отже, у 2018 році слід буде звітувати не пізніше 28 лютого (за 2017 рік) за актуалізованою формою.
Водночас, оскільки нового роз’яснення немає,
то на сьогодні при заповненні Форми № 1-ПВ
(умови праці) слід керуватися роз’ясненням
Держстату щодо показників форми державного
статистичного спостереження № 1-ПВ (умови
праці) (один раз на два роки) «Звіт про умови
праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці» від 12 червня 2015 р.
№ 17.4-12/5.
Оновлена форма Звіту № 1-ПВ (умови праці)
наведена у Додатку.
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Звіт про травматизм на виробництві.
Форма № 7-тнв (річна)

Необхідність підготовки та оформлення звітності про травматизм встановлена п. 57 Порядку проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві (далі — Порядок), затвердженим постановою КМУ від 30 листопада
2011 р. № 1232, відповідно до якого роботодавець на підставі актів про нещасні випадки за
формою Н-5 і Н-1 подає державну статистичну
звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держстатом, та несе відповідальність за її
достовірність. Такою формою є Форма № 7-тнв
(річна) «Звіт про травматизм на виробництві»,
затверджена наказом Держстату від 18 серпня
2014 р. № 242. Для заповнення зазначеної форми слід керуватися роз’ясненням Держстату
«Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) «Звіт
про травматизм на виробництві у 20__ році» від
21 серпня 2014 р. № 18.1-12/27.
Звіт складається з чотирьох розділів. В адресній частині форми № 7-тнв (річна) зазначаються: найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності,
щодо якої подається форма звітності. Якщо
юридична адреса підприємства не співпадає
з фактичною, необхідно зазначити обидві
адреси.
У розділі І «Потерпілі та нещасні випадки
на виробництві», зокрема, вказуються такі дані:
— кількість потерпілих різних категорій із зазначенням отриманого травматизму на виробництві як такого, що пов’язаний з виробництвом (нещасні випадки, оформлені актами Н-5
та Н-1), так і не пов’язаного з виробництвом
(нещасні випадки, оформлені актом Н-5);
— кількість днів непрацездатності потерпілих
(включно з померлими) внаслідок нещасних випадках на виробництві, які призвели до:
• втрати працездатності на один робочий
день або більше, тимчасова непрацездатність
яких закінчилася у звітному році (днів);
• часткової втрати працездатності та переведення на іншу роботу на один робочий день або
більше (осіб);
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• встановлення відповідної групи інвалідності (осіб);
У розділі ІІ «Витрати підприємства, зумовлені нещасними випадками» Форми № 7-тнв
(річна) вказуються:
— витрати підприємства (без урахування
страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України), зумовлені нещасним випадком (пов’язані та не пов’язані з виробництвом і оформлені актами
Н-5, Н-1) із зазначенням понесених роботодавцем витрат на оплату перших п’яти днів
тимчасової непрацездатності згідно з листком
непрацездатності та інших виплат потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих,
здійснених за рахунок коштів роботодавця із
зазначенням виплаченої суми протягом звітного року;
— сума штрафів, що була сплачена роботодавцями внаслідок порушення вимог законодавства про охорону праці, пов’язаних з нещасним випадком, у т. ч. за його прихову вання.
Далі у розділі ІІІ «Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними видами подій, що
призвели до нещасного випадку» Форми
№ 7-тнв (річна) вказуються види подій і кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на один робочий день або більше, та від нещасних випадків зі
смертельним наслідком.
У розділі ІV «Розподіл кількості потерпілих
від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними причинами настання
нещасного випадку» Форми № 7-тнв (річна)
вказуються причини нещасних випадків та кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на один робочий
день або більше, та від нещасних випадків зі
смертельним наслідком.
Форма № 7-тнв підписується керівником
(власником) підприємства та/або особою, відповідальною за достовірність наданої інформації, і має бути подана до територіального органу
Держстату не пізніше 28 лютого.
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Звіт про витрати на утримання
робочої сили (один раз на чотири
роки). Форма № 1-РС

Підготовка і оформлення Звіту про витрати
на утримання робочої сили (один раз на чотири
роки) за Формою № 1-РС здійснюється відповідно до наказу Держстату від 7 серпня 2014 р.
№ 227. Зауважимо, що оскільки зазначений Звіт
подається раз на 4 роки і він вже подавався у
2015 році за 2014 рік, тож наступного разу має
подаватися у 2019 році за 2018 рік.
Зауважимо, що, під час підготовки звітності
за Формою № 1-РС слід враховувати і Роз’яснення
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири
роки) «Звіт про витрати на утримання робочої
сили», затверджені заступником Голови Держстату 7 серпня 2014 р. № 18.1-12/26 (далі —
Роз’яснення № 18.1-12/26). Зокрема у Роз’ясненні № 18.1-12/26 зазначається, що джерелами
iнформацiї показникiв форми є данi таких первинних облiкових документiв пiдприємства:
— № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
— № П-2 «Особова картка працiвника»;
— № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання вiдпустки»;
— № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
— № П-5 «Табель облiку використання робочого часу»;
— № П-6 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть
працiвника»;
— № П-7 «Розрахунково-платiжна вiдомiсть
(зведена)»;
— iншi документи бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi, передбаченi чинним законодавством.
Визначення показникiв форми здiйснюється
вiдповiдно до Інструкцiї № 286 та Інструкцiї
№ 5.
У витратах на робочу силу необхідно враховувати дані щодо всіх працівників, тобто штатних, а також тих, які не перебувають в обліковому складі підприємства. Наприклад, у
Роз’ясненнях № 18.1-12/26 заначається, що
рядок 150 Форми № 1-РС мiстить данi щодо
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ня нею трирiчного вiку та у вiдпустках без збереження заробiтної плати для догляду за
дитиною бiльшої тривалостi (крiм виплат за рахунок коштiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами,
зумовленими народженням та похованням).

Звіт про заробітну плату
за професіями окремих
працівників. Форма № 7-ПВ

Підготовка і оформлення Звіту про заробітну
плату за професіями окремих працівників за
Формою № 7-ПВ здійснюється відповідно до наказу Держстату від 25 серпня 2016 р. № 152 раз
на 4 роки. Інструкції щодо заповнення Звіту
№ 7-ПВ на цей час немає, тому у відповідних випадках слід керуватися Роз’ясненням Держстату
«Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» від 30 жовтня 2012 р.
№ 18/1-12/32. Чергове подання Звіту № 7-ПВ за
календарем статистичної звітності припадало
на 2017 рік і тому у 2018 році його подавати не
потрібно.

Володимир НАВРОЦЬКИЙ,
експерт з кадрового діловодства

РЕКЛАМА

нарахувань працiвникам, якi не перебувають
у штатi пiдприємства i не включаються до
середньооблiкової кiлькостi штатних працiвникiв:
— зовнiшнiм сумiсникам;
— працiвникам, що виконували роботи за
цивiльно-правовими договорами (за винятком
фiзичних осiб – суб’єктiв пiдприємницької
дiяльності);
— особам, якi є членами спостережної ради
або ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства;
— звiльненим працiвникам професiйних
спiлок;
— особам, якi працюють згiдно з договорами мiж пiдприємствами про надання робочої
сили (безробiтнi за перiод виконання громадських робiт, учнi та студенти, якi проходять виробничу практику на пiдприємствi чи залученi
до тимчасової роботи на перiод канiкул). У
цьому рядку також вiдображаються як суми,
виплаченi безпосередньо на пiдприємствi, так i
перерахованi iншим пiдприємствам, з якими
укладено договiр;
— iншим категорiям працiвникiв, яким
здiйснювалися нарахування з фонду оплати
працi у звiтному перiодi: звiльненим, тимчасово
вiдсутнiм штатним працiвникам, якi перебувають у вiдпустках у зв’язку з вагiтнiстю та пологами або для догляду за дитиною до досягнен-
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Додаток
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України «Про державну статистику»
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне
за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт про умови праці, пільги та компенсації та роботу зі шкідливими умовами праці
за 20____ рік
Подають:
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб
— територіальному органу Держстату

Терміни подання
не пізніше
28 лютого

№ 1-ПВ (умови праці)
(один раз на два роки)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
26.06.2017 р. № 150

Респондент:
Найменування: _____________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження (юридична адреса): _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

__________________________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

__________________________________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ I. Умови праці працівників
на 31 грудня 20___ року
Код
рядка

(осіб)
Облікова кількість Облікова кількість штатних
штатних працівників
працівників-жінок

А
Б
1
Усього (незалежно від умов праці)
10010
у тому числі працюють на роботах зі шкідливими умовами праці (із рядка 10010) 10020
з них в умовах перевищення гігієнічних нормативів за шкідливими виробничими факторами (із рядка 10020):
мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря, інфрачервоне
10030
випромінювання)
барометричний тиск
10040
неіонізуючі електромагнітні поля та випромінювання
10050
іонізуючі випромінювання
10060
виробничий шум, ультразвук, інфразвук
10070
вібрація (локальна, загальна)
10080
освітлення
10090
іонізація повітря
10100
хімічні фактори
10110
біологічні фактори
10120
важкість праці
10130
напруженість праці
10140
Із рядка 10020 – працівники молодше 18 років
10150
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Додаток. Закінчення
Продовження Розділу І

А

Код рядка

Облікова кількість штатних
працівників

Облікова кількість штатних
працівників-жінок

Б

1

2

Із рядка 10010:
зайняті постійно у три- та чотиризмінному режимі

10160

працівники служби охорони праці

10170

Довідково: рік останньої атестації робочих місць (код 10180)
Розділ II. Пільги та компенсації працівникам за роботу
зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці
на 31 грудня 20___ року

Код
рядка

Види пільг та компенсацій

А
За роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць:

Б

додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

11010

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад тривалість,
визначену Списком)

11020

скорочений робочий тиждень згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів
України

11030

доплати за умови праці

11040

отримання безкоштовно молока або інших рівноцінних харчових продуктів

11050

отримання безкоштовно лікувально-профілактичного харчування (за роботу з особливо
шкідливими та особливо важкими умовами праці)

11060

(осіб)

Із рядка 10010
облікова
облікова
кількість
кількість штатних
штатних
працівниківпрацівників, які
жінок, які мають
мають право
право на пільги та
на пільги та
компенсації
компенсації
1
2

За особливий характер праці:
додаткові відпустки згідно зі Списком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

11070

додаткові відпустки, передбачені колективною угодою (договором), (понад тривалість,
визначену Списком)

11080

Пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»:
за Списком № 1

11090

за Списком № 2

11100

інші пенсії за віком на пільгових умовах

11110

за вислугу років

11120

призначену самим підприємством (організацією)

11130

Будь-який вид пільг, компенсацій із зазначених у рядках 11010 – 11130

11140

____________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

(ПІБ)

(ПІБ)

телефон: ________________________ факс: __________________________ електронна пошта: ____________________________
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Подання статистичної звітності
з праці в електронному вигляді
Крім традиційного подання статистичної звітності з праці за встановленими формами у паперовому вигляді, з 2010 року Держстатом було також запроваджено
поступове приймання електронної звітності засобами телекомунікаційного зв’язку.
Зокрема, на цей час передбачена можливість передавання в електронній формі
звітів за формами № 1-ПВ (місячна), № 1-ПВ (квартальна), № 7-ПВ (один раз на
чотири роки) тощо. Подання звітності в електронному вигляді значно спрощує звітування до органів державної статистики, оскільки здійснюється автоматично у
зручний для відповідного підприємства (респондента) час за допомогою спеціальних прикладних програм.

Що потрібно для подання звітності
в електронному вигляді

Подання звітності до органів державної статистики в електронному вигляді здійснюється
відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Державного комітету статистики від 12 січня 2011 р. № 3 (далі — Порядок № 3).
При цьому згідно з п. 3.1. Порядку № 3 подання
такої звітності підприємством (респондентом)
здійснюється виключно на добровільних засадах
і за його ініціативою. Також у випадку подання
звітності в електронному вигляді респондент має
право не подавати відповідні форми статистичної та/або фінансової звітності на папері.
Для того щоб у підприємства була можливість подавати звітність в електронній формі,
воно повинно мати:
а) програмне забезпечення для формування
звітності в електронному вигляді у визначеному
Держстатом України форматі з вбудованим надійним засобом електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП), наприклад, M.E.Doc, 1С-Звіт,
ЗвітОператор, Арт-Звіт Плюс, iFin, Соната, Приват24 для бізнесу, REPORT;
б) доступ до мережі Інтернет та можливість
відправлення/приймання електронних повідомлень за допомогою електронної пошти;
№ 1 (157), 2 січня 2018

в) чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів (далі — АЦСК) для уповноважених посадових осіб респондента, підписи
яких є обов’язковими для звітності на папері,
наприклад, АЦСК «Україна», АЦСК «ІДД ДФС»,
АЦСК «Masterkey», АЦСК органів юстиції України, АЦСК «ПриватБанк», АЦСК «Укрзалізниця»,
АЦСК ПАТ «УкрСиббанк» тощо.
Для отримання ключів ЕЦП підприємству потрібно звернутися до відповідного АЦСК (правовий статус ЕЦП визначається згідно з Законом
України «Про електронний цифровий підпис»
від 22 травня 2003 р. № 852-IV).
Надалі за допомогою отриманого ЕЦП відповідної посадової особи (директора, головного
бухгалтера тощо) здійснюється його накладання на електронні документи та звітність, створені в певній системі електронного документообігу або за допомогою певного програмного
забезпечення.
Зауважимо, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження
плану заходів щодо реалізації Концепції створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності»
від 17 жовтня 2013 р. № 809-р, починаючи з
01.01.2015 р., приймання та обробка звітності
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здійснюється за допомогою автоматизованої
системи «Єдине вікно подання електронної звітності». Електронною адресою для надсилання
звітності є: zvit@sta.gov.ua.

Порядок дій при підготовці
та подання електронного звіту

З врахуванням зазначеного, для підготовки
та подання звітності в електронному вигляді,
підприємству (відповідальним особам підприємства за підготовку електронної звітності) слід
виконати такі послідовні дії:
1) Зареєструвати ЕЦП посадових осіб респондента, яким надано право підписувати відповідну статистичну або фінансову звітність
(здійснюється респондентом перед поданням
першого електронного звіту), для чого:
— заповюється відповідна заявка на реєстрацію ЕЦП (далі — Заявка) за допомогою програмного забезпечення для формування звітності в електронному вигляді або у будь-який
інший спосіб із дотриманням вимог, які висуваються згідно з відповідними нормативно-правовими актами до «уніфікованого формату
транспортного повідомлення» та «формату електронного документа звітності» (Порядок № 3).
На зазначену Заявку накладається ЕЦП усіх посадових осіб, яким передбачається надати право підписувати відповідну звітність. Завершується процес підпису Заявки накладанням
ЕЦП печатки підприємства (установи);
— заявка надсилається на електронну адресу
приймального шлюзу системи електронної звітності Держстату України: elzvit@ukrstat.gov.ua.,
після чого Центр оброблення електронної звітності (ЦОЕЗ) автоматично здійснює реєстрацію;
— у разі необхідності оновити інформацію
щодо ЕЦП посадових осіб — необхідно подати
нову Заявку, у якій перелічити всі ЕЦП з урахуванням унесених змін.
2) Заповнити електронний звіт згідно з відповідною інструкцією щодо заповнення певної форми звітності. Дані, які вводить респондент, повинні
бути достовірними та задовольняти вхідним
контролям, які зазначаються на бланку відповідної форми звітності та в інструкції до її заповнення.
30

3) Підписати електронний звіт ЕЦП посадових осіб підприємства, уповноваженими на
підготовку та подання відповідних видів звітності шляхом накладені ЕЦП посадових осіб
респондента, підписи яких є обов’язковими для
звітності на папері, а також печатки підприємства (установи). Електронний звіт, який подається до органу державної статистики, повинен бути зашифрований посиленим сертифікатом
відкритого ключа ЦОЕЗ. Для вищезазначеного
шифрування необхідно використовувати посилений сертифікат відкритого ключа ЦОЕЗ того
АЦСК, ЕЦП якого респондент використовує для
накладання на електронний звіт.
4) Надіслати електронний звіт на адресу
приймального шлюзу системи електронної
звітності Держстату України: elzvit@ukrstat.
gov.ua.
5) Отримати повідомлення про надходження електронного звіту (квитанція № 1), у якому ЦОЕЗ повідомляє респонденту про факт, дату
та час надходження електронної звітності.
6) Отримати повідомлення про перевірку
електронного звіту (квитанція № 2), яке означає що ЦОЕЗ провело аналіз електронної звітності на відповідність вимогам, які до неї висуваються, а саме, що були:
— перевірені цілісність і легітимність ЕЦП посадових осіб респондента, які накладено на
електронний звіт;
— перевірені електронний звіт на відповідність уніфікованому формату;
— перевірені заповнення обов’язкових реквізитів електронного звіту;
— здійснений вхідний контроль даних електронного звіту.
Таким чином, отримання «позитивної» квитанції № 2, означає, що електронна звітність
респондента була ним вчасно подана та прийнята органами державної статистики до
оброблення.

Оброблення електронного звіту

Зауважимо, що під час подальшого оброблення електронної звітності ЦОЕЗ Держстату
України, у ній можуть бути виявлені невідповідності: у даних, які були надані підприєм№ 1 (157), 2 січня 2018
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вантаженням поштового серверу і приймального шлюзу системи електронної звітності,
яке зазвичай відбувається в останній день подання квартальної та річної фінансової звітності, можливі технічні проблеми із вчасною
доставкою електронної звітності та квитанцій.
Тому з метою уникнення вищезазначених проблем рекомендується відправляти електронну
звітність завчасно, а не в останній день її подання.
Більш детально з порядком подання електронної звітності, зокрема із загальним переліком
форм звітності, які можуть подаватися респондентами в електронному вигляді, а також відомостями щодо здійснення електронного звітування до органів державної статистики можна
ознайомитися на офіційному сайті Державної
служби статистики України в розділі «Електронна звітність».

Любов ГУЩІНА,
консультант
з кадрового діловодства

реклама

ством за різними формами, порівняно з попередніми періодами тощо. У такому випадку
ЦОЕЗ надсилає на електронну адресу підприємства квитанцію-повідомлення про необхідність повторного подання електронного звіту або підприємство може бути повідомлене
про це територіальним органом державної статистики в інший спосіб.
Після цього підприємство має у встановленому порядку подати територіальному органу
державної статистики повторний виправлений звіт у спосіб, найбільш зручний для підприємства. Якщо ж підприємство не надішле
виправлену форму статистичної звітності та/
або фінансову звітність у строк, зазначений у
квитанції-повідомленні або в іншому відповідному повідомленні Держстату, то форма статистичної звітності буде вважатися поданою недостовірною, що буде тягнути за собою відповідальність згідно з чинним законодавством
України.
Також відповідальній особі за подання звітності слід мати на увазі, що у зв’язку з перена-
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Звітність, що подається до
Державної служби зайнятості та
Фонду соціального захисту інвалідів
Для окремих соціально незахищених категорій громадян законодавством передбачені деякі пільги у сфері праці, які пов’язані з питаннями їхнього працевлаштування. А для підтвердження виконання своїх обов’язків стосовно таких категорій
громадян, підприємства мають подавати і відповідні звіти до центрів зайнятості та
Фонду соціального захисту інвалідів. З’ясуйте, що це за звіти, як їх заповнювати та
в які строки подавати.

Інформація про зайнятість
і працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії
у сприянні працевлаштуванню

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню за Формою згідно з
Додатком до Порядку надання роботодавцями
державній службі зайнятості інформації про
зайнятість та працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України (далі — Мінсоцполітики) від 16 травня 2013 р. № 271 (далі — Порядок № 271) подається відповідно до ст. 14
Закону України «Про зайнятість населення» від
5 липня 2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067)
та Порядку № 271 до територіального органу
служби зайнятості незалежно від місцезнаходження раз на рік, не пізніше 1 лютого.
Зокрема, у ст. 14 Закону № 5067 визначено,
що для працевлаштування громадян, які мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного
віку), підприємствам, установам та організаціям
(далі — підприємство) з чисельністю штатних
працівників понад 20 осіб встановлюється квота в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній
календарний рік. Таким чином, зазначену Інформацію мають подавати підприємства неза32

лежно від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.
Зауважимо, що у 2017 році відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України
від 30 березня 2017 р. № 527 «Про затвердження
Змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 р. № 271» Порядок № 271 зазнав змін. Відтепер цей Порядок
визначає процедуру надання підприємствами
регіональним та базовим центрам зайнятості,
їхнім філіям (центр зайнятості) інформації про
зайнятість та працевлаштування громадян, які
мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
Також Порядок № 271 зазнав змін у частині
розрахунку квоти та процедури заповнення інформації про зайнятість і працевлаштування
громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
При заповненні форми, середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується
відповідно до Інструкції зі статистики кількості
працівників, затвердженої наказом Державного
комітету статистики України від 28 вересня
2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286).
До працівників, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню і для яких
підприємствами розраховується відповідна
квота згідно з законодавством (ч. 3 ст. 14 Закону № 5067), належать такі категорії працівників:
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1) один із батьків або особа, яка їх замінює і:
— має на утриманні дітей (дитину) віком до
шести років;
— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
— утримує без одного з подружжя інваліда з
дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда
I групи (незалежно від причини інвалідності);
2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
3) особи, яким виповнилося 15 років та які за
згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
4) особи, звільнені після відбуття покарання
або примусового лікування;
5) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після
закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;
6) особи, яким до настання права на пенсію за
віком відповідно до статті 26 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058) залишилося 10 і менше років;
7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах
19 і 20 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII.
Для підтвердження своєї «пільгової категорії»
зазначені особи повинні мати документи згідно
з п. 3.2. Порядку № 271.
У зазначеній формі кадровій службі підприємства слід заповнити відповідні рядки
таким чином:
— у рядку 01 здійснюється розрахунок середньоблікової чисельності штатних працівників за
відповідний період (2017 р.). Цей розрахунок
здійснюється згідно з п. 3.2. Інструкції № 286 за
кожний місяць 2017 р. окремо. Потім додаються
усі показники (12 показників), діляться на 12 і
отримане число округлюється до цілих чисел.
Округлення результатів обчислень здійснюємо
за таким правилом: округлюються цифри поступово справа наліво — якщо остання значуща
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цифра менше або дорівнює «4», вона відкидається;
якщо більше або дорівнює «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю
(п. 3.3. Порядку № 271). Якщо середньооблікова
кількість штатних працівників понад 20 (округлене отримане число), то відповідне число вноситься в рядок 01 Форми. Якщо ж кількість штатних працівників 20 або менше, подавати Форму
не треба.
— у рядку 02 розраховуємо середньоблікову
чисельність працівників, що мають додаткові
гарантії у сприянні працевлаштуванню (дивись
вище), які працюють на умовах повної зайнятості у 2017 р. за аналогією до розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників.
Здобуте число і вноситься у рядок 02. При цьому
особи з інвалідністю, які працюють на підприємстві на умовах повної зайнятості, до розрахунку квоти не входять (абз. 1 ч. 3 ст. 14 Закону № 5067).
— у рядку 03 розраховуємо квоту в розмірі
5% від середньоблікової чисельності штатних
працівників у 2017 році. При цьому вираховуємо число, яке дорівнює 5% від середньооблікової кількості штатних працівників (рядок 01
Інформації), множенням середньооблікової
чисельності штатних працівників на 5% (або на
0,05) та округлюємо його до цілих одиниць, як
у рядку 01. Здобуте число вносимо в рядок 03
Форми.
— у рядку 04 розраховуємо чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти. Цей показник
знаходимо відніманням від числа у рядку 03
числа у рядку 02 Інформації. Якщо числа однакові або число в рядку 03 менше, ніж у рядку
02, ставимо в рядку 04 — нуль. Це означає, що
квота підприємством виконується й шукати
працівника пільгової категорії в 2017 році не
треба. Якщо ж показник у рядку 04 більше нуля,
підприємство буде зобов’язане виконати квоту
в розмірі 5% із працевлаштування пільгових категорій громадян. Роботодавці можуть самостійно шукати пільговиків або подати до служби зайнятості звіт за формою 3-ПН.
Зразок заповнення Інформації щодо квоти
5 % наведено в Додатку 1.
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Від редакції.
Зверніть увагу, що починаючи з 1 січня 2018 р., завдяки Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від
3 жовтня 2017 р. № 2148-VIII, яким, зокрема, було внесено зміни до ст. 14 Закону № 5067, підприємствам, установам й організаціям із чисельністю штатних працівників
від 8 до 20 осіб також встановлено обов’язок працевлаштування згаданих осіб передпенсійного віку (не менше
однієї такої особи у середньообліковій чисельності штатних працівників). І якщо підприємства із чисельністю
штатних працівників понад 20 осіб ще можуть обирати,
яких саме осіб з перелічених у ч. 1 ст. 14 Закону № 5067
їм краще працевлаштувати на підприємство для виконання квоти у розмірі 5% середньооблікової чисельності
штатних працівників за попередній календарний рік, то
підприємства з чисельністю штатних працівників від 8 до
20 осіб такого права вибору позбавлені — це має бути
одна особа, але винятково передпенсійного віку. Щоправда, у 2018 році звіт щодо виконання обов’язку працевлаштування особи передпенсійного віку підприємствам з
чисельністю від 8 до 20 осіб подавати не потрібно —
оскільки звіт подається за минулий рік, то вперше його
подання буде у 2019 році (за виконання квоти у 2018 р.).

Звіт про зайнятість
і працевлаштування осіб
з інвалідністю за формою № 10-ПІ

Зазначений Звіт (Інформація про зайнятість і
працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню),
який подається до Державної служби зайнятості, слід відрізняти від подібного Звіту щодо
працевлаштування інвалідів, які, як зазначалося
вище, згідно з абз. 1 ч. 3 ст. 14 Закону № 5067 до
розрахунку розглянутою вище квоти не входять,
і звітність щодо яких подається до Фонду соціального захисту інвалідів. Розглянемо цю звітність щодо інвалідів більш детально.
Згідно з ч. 9 ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
від 21 березня 1991 р. № 875-XII (далі — Закон
№ 875) підприємства, включаючи підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем
роботи працює вісім і більше осіб, повинні зареєструватися у відповідних відділеннях Фонду
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соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подавати цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування
інвалідів. Зазначений Звіт подається відповідно
до Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що
використовують найману працю, звітів про
зайнятість і працевлаштування інвалідів та
інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р.
№ 70 не пізніше 1 березня після звітного періоду
за Формою № 10-ПІ (річна), яка була затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 р. № 42 і яка
заповнюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звітності «10-ПІ (річна) «Звіт
про зайнятість і працевлаштування інвалідів»,
затвердженої цим самим наказом (далі — Інструкція № 42). При цьому кадрова служба заповнює рядки 01 – 03 Форми № 10 ПІ:
— у рядку 01 відображаємо середньооблікову
кількість штатних працівників облікового складу за рік, яку розраховуємо відповідно до п. 3.2.
Інструкції № 286 за кожний місяць 2017 року
окремо. Потім додаємо всі показники (12 показників), ділимо на 12 і округлюємо отримане
число до цілих чисел. Округлення результатів
обчислень здійснюємо за таким правилом: якщо
після коми число 5 і більше, воно округлюється
у бік збільшення (п. 3.4. Інструкції № 42);
— у рядку 02 відображаємо середньооблікову
кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до законодавства встановлено інвалідність. Розраховуємо за аналогією розрахунку
показника в рядку 01. Фізична особа, яка використовує найману працю, якщо їй відповідно до
законодавства встановлено інвалідність, збільшує показник рядка 02 на одиницю;
— у рядку 03 відображаємо кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до нормативу робочих місць для
забезпечення працевлаштування інвалідів, установленого ст. 19 Закону № 875. Показник рядка
03 визначаємо для роботодавців, у яких працює
від 25 осіб, множенням показника рядка 01 на
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4% (або на 0,04), округлюємо до цілого числа
(див. рядок 01). Для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, норматив дорівнює 1 особі.
Зразок заповненого звіту за Формою № 10-ПІ
(річна) наведено в Додатку 2.

Інформація про попит на робочу
силу (вакансії) за Формою № 3-ПН

Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
за Формою № 3-ПН подається відповідно до наказу
Міністерства соціальної політики «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про
попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» від 31 травня 2013 р. № 316 районним,
міським, районним у містах і міськрайонним центрам зайнятості юридичними особами, фізичними
особами – підприємцями, які використовують працю найманих працівників за наявності у них попиту на робочу силу (вакансії) — не пізніше ніж
через три робочі дні з дати відкриття вакансії.
Актуальність зазначених у Формі № 3-ПН вакансій уточнюється базовим центром зайнятості
не менше ніж двічі на місяць під час особистої
зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі
або через засоби електронного зв’язку. У разі
відсутності потреби здійснювати добір працівників та зайнятті вакансії роботодавець може
самостійно повідомити про це фахівців базового центру зайнятості у будь-який зручний для
нього спосіб: у письмовій чи усній (телефонній)
формі, а також через відмітку в корінці направлення на працевлаштування на вакансію, видане безробітній особі.
У разі повідомлення роботодавцем про укомплектування вакансії, добір претендентів на неї
центром зайнятості припиняється.
Для оперативного вирішення питання добору
персоналу та пришвидшення укомплектування
вакансій форму № 3-ПН може бути подано роботодавцем до будь-якого центру зайнятості, незалежно від місцезнаходження роботодавця, засобами електронного зв’язку. Оскільки у Формі
№ 3-ПН передбачено підпис роботодавця, то
при надсиланні до центру зайнятості електронною поштою сканованої Форми № 3-ПН за
роботодавцем залишається обов’язок підтвердження раніше поданої таким способом
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звітності паперовим носієм, завіреним підписом
(керівника або уповноваженої ним особи, фізичної особи – підприємця).

Інформація про заплановане
масове вивільнення працівників
у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці за Формою
№ 4-ПН

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці за Формою № 4-ПН
подається відповідно до наказу Міністерства
соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 4-ПН «Інформація про
заплановане масове вивільнення працівників
у зв’язку із змінами в організації виробництва
і праці» та Порядку її подання» від 31 травня
2013 р. № 317 до відповідного територіального органу Державної служби зайнятості підприємства за місцем реєстрації платника єдиного внеску не пізніше ніж за 2 місяці до
масового вивільнення працівників за умовами, передбаченими статтями 48 та 50 Закону
№ 5067-VI.
Зокрема, зазначена інформація подається у
зв’язку зі змінами в організації виробництва і
праці, у т. ч. ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням, скороченням чисельності або
штату працівників. Згідно зі ст. 48 Закону
№ 5067 масове вивільнення працівників — це
одноразове або протягом:
— одного місяця — вивільнення 10 і більше
працівників на підприємстві з чисельністю
від 20 до 100 працівників; вивільнення 10 і
більше відсотків працівників на підприємстві
з чисельністю від 101 до 300 працівників;
— трьох місяців — вивільнення 20 і більше
відсотків працівників на підприємстві незалежно від їх чисельності.
Також слід зазначити, що Форму № 4-ПН подають одночасно з попередженням працівників
про звільнення (не пізніше ніж за два місяці до
звільнення). При цьому відлік двомісячного
строку починається з наступного дня після попередження конкретної особи про її звільнення
(ст. 253 Цивільного кодексу України). Також
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у ст. 2411 Кодексу законів про працю України
передбачено, що строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього
місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що
відповідного числа не має, то строк закінчується
в останній день цього місяця. Якщо останній
день строку припадає на святковий, вихідний
або неробочий день, то днем закінчення строку
вважається найближчий робочий день.
При заповнені Форми № 4-ПН відповідно
до Порядку № 317:
— у графі А вказується порядковий номер
запису. До запису із окремим порядковим номером включаються дані про кількість запланованих до вивільнення працівників, за якими
дані про найменування професії (посади), дату
наказу про попередження про вивільнення
працівників і дату запланованого вивільнення,
відображені у графах 1, 3, 4, повністю збігаються. В іншому випадку дані про заплановане вивільнення працівників відображаються
в записах під іншими порядковими номерами.
— у графах 1 – 4 відповідно до назв граф зазначають:
• найменування професії (посади) відповідно
до Класифікатора професій;
• кількість осіб, яких передбачається вивільнити;
• дату наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення;
• дату запланованого вивільнення працівників.
У кінці слід вказати загальну кількість працівників, яких передбачається вивільнити, а також
обрати один із варіантів вивільнення працівників: одноразово (або протягом одного місяця)
чи протягом трьох місяців.

Інформація про кількість
працевлаштованих громадян
суб’єктами господарювання –
посередниками у працевлаштуванні

Інформація про кількість працевлаштованих
громадян суб’єктами господарювання, які надають
послуги з посередництва у працевлаштуванні та
здійснюють наймання працівників для подальшого
виконання ними роботи в Україні в інших робото36

давців за Формою № 1-ПА (річна) затверджена наказом Міністерства соціальної політики України
«Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян
суб’єктами господарювання, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні та здійснюють
наймання працівників для подальшого виконання
ними роботи в Україні в інших роботодавців» та Порядку її подання» від 7 серпня 2015 р. № 815. Цей
звіт подають на виконання п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону
№ 5067 юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні та наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших
роботодавців, районним, міським, міськрайонним,
районним у містах органам державної служби
зайнятості Термін подання звіту — не пізніше
15 січня після звітного року.
Форма № 1-ПА складається з трьох розділів:
— у розділі І «Працевлаштування громадян
за кордоном суб’єктом господарювання, який
має ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» відображатиметься інформація про кількість працевлаштованих громадян за кордоном у звітному році за країнами
працевлаштування, статтю, віковими групами,
рівнем освіти, тривалістю роботи, видами економічної діяльності та професійними групами;
— у розділі ІІ «Працевлаштування громадян
шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні за професіями (посадами) та розміром заробітної плати» зазначається
інформація про кількість працевлаштованих
в Україні громадян відповідно до професій (посад) та розміру заробітної плати;
— у розділ ІІІ «Діяльність суб’єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого
роботодавця» зазначаються відомості про кількість громадян, направлених на роботу суб’єктом
господарювання у звітному році відповідно до
укладених трудових договорів, а також кількість
роботодавців (включаючи фізичних осіб), у яких
працювали такі особи у звітному році.

Олексій КУЗЬМЕНКОВ,
фахівець з трудового права
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Додаток 1

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2017 рік
Подають
Строк подання
Підприємства, установи та організації незалежно від Щороку не пізніше
форми власності з чисельністю штатних працівників 01 лютого після
понад 20 осіб — регіональному чи базовому центру звітного року
зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від
місцезнаходження
Респондент:
Код за ЄДРПОУ 12345678
Найменування: ТОВ «Весна»
Місцезнаходження: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка 34
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, район, населений пункт, вулиця/провулок,
площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

Телефон: (532) 1-23-45 Факс: (532) 1-23-46 Електронна пошта: kd@vesna.ua

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік — усього

01

78

у тому числі чисельність працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді

02

4

Квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників

03

4

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

04

0

Дата заповнення «26»

січня

2018 року

Керівник (відповідальна особа за подання інформації):
Кудряшко Дарина Вікторівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Дата прийняття «___» ________________ 20__ року
Відповідальна особа, яка прийняла інформацію:
_________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
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Кудряшко
(підпис)

__________________________________
(підпис)
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Додаток 2

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів
за 20 17 рік
Подають
Підприємства, установи і організації, у тому
числі підприємства громадських організацій
інвалідів, фізичні особи, які використовують
найману працю, — відділенню Фонду
соціального захисту інвалідів за місцем їх
реєстрації

Терміни
подання
не пізніше
1 березня після
звітного періоду

Форма № 10-ПІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінпраці України
10.02.2007 р. № 42
Річна
поштова

Найменування організації – респондента ТОВ «Технік»
Місцезнаходження

4007, м. Суми, вул. Вереснева 12

Коди організації – респондента

за ЄДРПОУ

території
(КОАТУУ)

виду
економічної
діяльності
(КВЕД)

1
12345678

2
59

3
51.84

форми
власності
(КФВ)

організаційноправової форми
господарювання
(КОПФГ)

4
10

5
240

міністерства, іншого
центрального органу,
якому підпорядкована
організація – респондент
інформації (КОДУ)*
6
—

7

* Тільки для підприємств державного сектору
Вид економічної діяльності Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Форма власності приватна
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Міністерство, інший центральний орган, якому підпорядкована організація – респондент
Банківські реквізити МФО 123456
р/р 12345678
Банк Інвестбанк
Кількість працівників та фонд оплати праці
Назва показників
Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)
з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного
законодавства встановлена інвалідність (осіб)
Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях,
створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» (осіб)
Фонд оплати праці штатних працівників
(тис. грн)
Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн)
Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів (грн)
Керівник Оніщенко

«26» лютого 2018 р.
Виконавець Буряк

Контактні телефони

38

С. І. Буряк

(підпис, ПІБ)

Головний бухгалтер

Код рядка
01

Фактично за рік
318

02

14

03

13

04

14500,8

05

45600

06

—

О. Р. Оніщенко

(підпис, ПІБ)

Лях

М. Г. Лях

(підпис, ПІБ)

(542) 12-34-56; (542) 12-34-57
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ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Звітність до військових комісарів:
що має подаватися?
Звітність з військового обліку подається відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ, Порядку
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних
(який містить 29 додатків, серед них і Правила військового обліку призовників і
військовозобов’язаних), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
(далі — КМУ) від 7 грудня 2016 р. № 921 (далі — Порядок № 921), Порядку бронювання військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від 4 лютого 2015 р.
№ 45, яка має гриф обмеження доступу «Для службового користування» (далі —
Порядок № 45). Довідайтеся, яку ж саме звітність потрібно подавати до військових
комісаріатів, коли це слід робити та яка інформація має там міститися.

Списки громадян, які підлягають
приписці до призовної дільниці

Відповідно до п. 37 Порядку № 921, з метою
ведення персонального обліку призовників і
військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи та організації (далі — підприємства) покладається, зокрема, обов’язок
складання списків громадян, які підлягають
приписці до призовних дільниць. Такі списки
подаються до районних (міських) військових
комісаріатів щороку до 1 грудня за формою,
наведеною в додатку 3 до Порядку № 921.
У примітці до списку наведено пояснення
щодо його складання. Так, списки складаються
в алфавітному порядку, і до них включаються всі
юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17
років незалежно від громадянства, відбування
покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, постійного чи тимчасового проживання (роботи, навчання). Зокрема,
по кожній особі, яка включена до списку, надається така інформація у відповідних графах:
— порядковий номер;
— прізвище, ім’я, по батькові;
— місце роботи (навчання) та найменування
посади;
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— місце проживання;
— відмітка районного (міського) військового комісаріату про зміни, що сталися після
1 січня до закінчення строку приписки, та порядковий номер, за яким громадянина внесено
до списку.
У районних (міських) військових комісаріатах списки реєструються, підшиваються в окрему справу і зберігаються протягом трьох років.
Приклад заповненої форми списку наведено
у Зразку 1.

Повідомлення про зміну
облікових даних

Відповідно до чинного законодавства під час
прийняття на роботу (навчання) є обов’язковою
перевірка у громадян наявності військовооблікових документів (у військовозобов’язаних —
військових квитків або тимчасових посвідчень,
а у призовників — посвідчень про приписку до
призовних дільниць). Прийняття на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних
здійснюватиметься тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових
комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в Службі безпеки України чи
Службі зовнішньої розвідки України.
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Зразок 1
Дніпровський районний військовий комісаріат м. Києва
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

СПИСОК
громадян 2001 року народження, які підлягають приписці
до призовних дільниць
Товариство з обмеженою відповідальністю «Технобуд»

(найменування житлово-експлуатаційної організації, підприємства, установи, організації, власника будинку, органу місцевого самоврядування, навчального закладу)

Станом на «30» листопада 2017 року

Порядковий
номер

Прізвище,
ім’я,
по батькові

Місце роботи
(навчання) та
найменування
посади

Місце
проживання

1

Іванов Петро ТОВ «Технобуд»,
Юрійович
кур’єр

м. Київ,
бул. Перова
37, кв. 1

2

Петренко
Олег
Федорович

ТОВ «Технобуд»,
ліпник
архітектурних
деталей

м. Київ,
вул. Озерна
18, кв. 24

Директор

(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації,
голови виконавчого комітету сільської
(селищної, міської) ради)

Франчук
(підпис)

Відмітка районного
(міського) військового
комісаріату про зміни, що
сталися після 1 січня до
закінчення строку приписки,
та порядковий номер, за
яким громадянина внесено
до списку

І. М. Франчук

(ініціали та прізвище)

«30» листопада 2017 р.
М. П.

Персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника», в якій у частині «Назва райвійськкомату за
місцем реєстрації» розділу II дані заповнюються на
підставі подання військово-облікових документів,
а в частині «Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання» дані заповнюються відповідно до інформації, отриманої у військовому комісаріаті після проведення перевірки державними
органами відповідно до п. 31 Порядку № 921.
Подання Повідомлення про зміну облікових
даних державними органами та підприємствами передбачено у п. 37 Порядку № 921 і воно
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має подаватися за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 921 до районних (міських)
військових комісаріатів за місцем реєстрації,
про що зазначено у військово-обліковому документі, щомісяця до 5 числа стосовно призовників і військовозобов’язаних, у яких відбулися
зміни щодо їхнього сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і
посади. При цьому особа, відповідальна за військовий облік, має не лише повідомляти відповідні військові комісаріати про зміну облікових
даних призовників і військовозобов’язаних, а й
вносити відомості щодо зміни їхнього сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти тощо до особових карток призовників і
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військовозобов’язаних у п’ятиденний строк з
дня подання відповідних документів.
Зверніть увагу, що Повідомлення про зміну
облікових даних заповнюється на підставі документів, а не зі слів військовозобов’язаного

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

(документ, який став підставою для заповнення
такого повідомлення, зазначається у п. 6 повідомлення).
Приклад заповненого Повідомлення про зміну облікових даних наведено у Зразку 2.
Зразок 2

Дніпровський районний військовий комісаріат м. Києва
(найменування районного (міського) військового комісаріату)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну облікових даних
1. Прізвище, ім’я та по батькові (військовий ідентифікаційний номер) Паламарчук
Володимир Іванович, 1234567890
2. Номер військово-облікової спеціальності 279
3. Військове звання старшина
4. Дата народження 13 травня 1998 року
5. Зміна облікових даних одруження з Гавриленко Інною Петрівною

6. Підстава для зміни облікових даних свідоцтво про шлюб від 27 грудня 2017 р. № 1-НО
№ 123456
(найменування документа, номер та дата видачі)

7. Військовий квиток серія УК № 245870, виданий «30» вересня 2006 р.
8. Перебування на військовому обліку Дніпровський районний військовий
(найменування районного (міського)

комісаріат м. Києва

військового комісаріату)

9. Адреса місця проживання м. Київ, вул. Райдужна 29, кв. 75

Директор

(найменування посади керівника)

Повідомлення про військовозобов’язаних і призовників,
прийнятих на роботу (навчання)
чи звільнених з роботи

Франчук

Повідомлення про військовозобов’язаних і
призовників, прийнятих на роботу (навчання)
чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу) подається державними органами,
підприємствами згідно з п. 37 Порядку № 921 у
семиденний строк стосовно призовників і
військовозобов’язаних, прийнятих на роботу
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(підпис)

І. М. Франчук

(ініціали та прізвище)

(навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу). Форма цього повідомлення наразі нормативно не встановлена,
тому повідомлення складають у довільній формі. Способу, в який таке повідомлення має бути
подане, також не визначено, тому краще це зробити шляхом його відправлення рекомендованим листом з копією опису вкладення та повідомленням про вручення, яке має надійти після
вручення листа на адресу підприємства (або
іншу адресу, що була вказана відправником).
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Приклад Повідомлення про військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу

(навчання) чи звільнених з роботи, наведено у
Зразку 3.
Зразок 3
Військовому комісарові
Дніпровського РВК
м. Києва
підполковнику Коломійцю І. П.
директора ТОВ «Технобуд»
Франчука І. М.

Повідомлення
Повідомляємо, що Сидорчука Олексія Петровича, призовника, прийнято на роботу до
ТОВ «Технобуд» підсобним робітником з 2 січня 2018 р. (наказ від 29 грудня 2017 р. № 301-п).
03.01.2018 р.

Звіт про чисельність працюючих
та військовозобов’язаних, які
заброньовані згідно з переліком
посад і професій

Франчук

Підставою подання цього Звіту є ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію» від 21 жовтня 1993 р. № 3543-XII
(далі — Закон № 3543) та Порядок № 45, згідно з якими Звіт подаються районним (міським) військовим комісаріатам органами державної влади, іншими державними органами,
органами місцевого самоврядування та підприємствами, яким встановлено мобілізаційні
завдання (замовлення) раз на рік, станом на
1 січня.
Мобілізаційні завдання (замовлення) — це
окремі вимоги мобілізаційного плану щодо номенклатури, обсягів виробництва необхідної
продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також затверджені
в установленому порядку першочергові заходи
мобілізаційної підготовки, які доводяться для виконання до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування. До підприємств,
що залучаються до виконання мобілізаційних
завдань (замовлень), мобілізаційні завдання
(замовлення) доводяться на підставі затверджених основних показників мобілізаційного
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І. М. Франчук

плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством
(ст. 1 Закону № 3543).
Від редакції.
Отже, якщо підприємство виконує мобілізаційне
завдання, то воно, згідно зі ст. 25 Закону № 3543,
зобов’язане проводити бронювання. Але оскільки наразі бронювання військовозобов’язаних здійснюється
відповідно до Порядку № 45, доступ до якого обмежений (гриф «Для службового користування»), то підприємствам, на яких має проводитися бронювання працівників, перш за все необхідно отримати сам Порядок
№ 45. Для цього слід звернутися до вищої за підпорядкуванням інстанції або до органів місцевого самоврядування, від яких підприємство отримало мобілізаційне
завдання (підставою для такого звернення буде абз. 16
ст. 17 Закону № 3543, відповідно якого місцеві органи
виконавчої влади організовують бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час).
Після отримання Порядку бронювання підприємство
приступає до оформлення документів щодо бронювання працівників – військовозобов’язаних, які будуть необхідні для виконання мобілізаційного завдання (замовлення).
Форму звіту про чисельність працюючих та
військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з
переліком посад і професій, наведено у Зразку 4.
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Порядковий номер
9

7
8

1
2
3
4
5
6

Чисельність працюючих
Б

сержантського
і старшинського
складу

офіцерського
складу

усього

до 35

від 35
до 40

(підпис)

______________________

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

__________________

Примітка

_____________________________________________________

(підпис)

від 45
до 60

__________

________________________
* Під час заповнення графи А зазначаються професійні назви робіт, які наведені в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій»

(військове звання)

ПОГОДЖЕНО
Військовий комісар _________________________________

_____ ___________ 20____ р.

(найменування посади керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

від 40
до 45

Кількість військовозобов’язаних, які
заброньовані згідно з переліками посад і
професій
у тому числі
рядового, сержантського і
старшинського складу у віці (років)

___________________________________________________________________________________________________

Керівники
Професіонали
Фахівці
Технічні службовці
Працівники сфери торгівлі та послуг
Кваліфіковані робітники сільського
та лісового господарства, риборозведення
та рибальства
Кваліфіковані робітники з інструментом
Робітники з обслуговування, експлуатації
та контролювання за роботою
технологічного устаткування, складання
устаткування та машин
Найпростіші професії
Усього (сума рядків №
1+2+3+4+5+6+7+8+9)

А

Професійна назва робіт*

у тому числі
рядового складу

Чисельність працюючих
військовозобов’язаних

усього

(назва суб’єктів господарювання)

Чисельність незаброньованих
військовозобов’язаних, які
не мають мобілізаційних
розпоряджень

ЗВІТ
про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком
посад і професій, станом на 1 січня 20___р. _______________________________________________________________________

офіцерського
складу

Зразок 4

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
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Зауважимо, що відстрочки від призову військовозобов’язаним надають на підставі переліків
посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на
воєнний час — тобто бронюванню підлягає не
будь-який працівник підприємства, а тільки
той, посада якого є в переліках посад і професій,
які отримає підприємство.

Відомість про наявність
транспортних засобів i техніки,
а також про громадян, які на
них працюють

Віктор МІЛЛЕР,
консультант з питань оплати праці
та кадрового діловодства

реклама

Відповідно до п. 15 Положення про військовотранспортний обов’язок, затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2000 р. № 1921
(далі — Положення № 1921), керівники підприємств повинні надавати військовим коміса-

ріатам щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і
техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях на таких транспортних засобах і техніці.
Зазначена норма Положення № 1921 поширюється на всі підприємства незалежно від форми власності, за наявності на обліку на цих підприємствах транспортних засобів і техніки або
змін у їх якісному чи кількісному стані.
Форма такої відомості наведена у додатку 1 до
Положення № 1921.
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Поставте своє запитання нашим фахівцям (надішліть його на
адресу редакції: газета «Консультант Кадровика», а/с 186, вул. Є. Сверстюка, 11, корп. А, м. Київ, 02002 або за факсом 0 (44) 568-50-60) і чекайте на відповідь у найближчих номерах газети.
Також у вас є можливість відвідати сайт улюбленого видання:
www.kadrhelp.com.ua і задати свої запитання на форумі.

Як правильно обліковуються зовнішні та внутрішні сумісники
під час складання звіту за формами № 1-ПВ?
В обліковій та середньообліковій кількості
штатних працівників зовнішні сумісники —
не враховуються, внутрішні — враховуються
як одна особа.
Працівники, прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники), не включаються до облікової та середньооблікової кількості штатних працівників, а
враховуються в середній кількості працівників
в еквіваленті повної зайнятості пропорційно
оплаченому часу (пункти 2.6.1., 3.2.2., 4.4.1. та
4.2. Інструкції зі статистики кількості праців-

ників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р.
№ 286).
Працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори або менше однієї ставки, тобто
оформлений за сумісництвом на тому самому
підприємстві, де й основне місце роботи (внутрішній сумісник), в обліковій та середньообліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа, а в еквіваленті
повної зайнятості відповідно як дві, півтори
особи або, наприклад, — 0,75 та 0,5 осіб.

Чи потрібно подавати повідомлення до Державної фіскальної служби
України в разі, якщо на період відсутності основного працівника
інший виконує його обов’язки?
Ні, не потрібно.
Порядок повідомлення Державної фіскальної служби України (далі — ДФСУ) та її територіальних органів про прийняття працівника
на роботу, затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413
(далі — Постанова № 413), згідно з положеннями якої надання повідомлення про прийняття
працівника на роботу здійснюється за допомогою засобів електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису
відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу й електронного підпису, або на паперових
носіях разом із копією в електронній формі, та
на паперових носіях, якщо трудові договори
укладено не більше ніж із п’ятьма особами, до
ДФСУ, яка зобов’язана приймати їх від суб’єктів
господарювання.
Постановою № 413 чітко визначено норму
щодо подання повідомлення про прийняття пра№ 1 (157), 2 січня 2018

цівника на роботу до початку роботи за укладеним трудовим договором. На практиці особа
оформлюється на роботу за день – два до планової дати початку трудових відносин шляхом
укладення трудового договору. Трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем,
за якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з дотриманням
внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець — виплачувати працівнику заробітну
плату й забезпечувати умови праці, необхідні
для виконання цієї роботи, що передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 Кодексу законів про
працю України, далі — КЗпП).
Укладення трудового договору в будь-якій
формі оформляється наказом роботодавця про
прийняття працівника на роботу. Отже, після
видання наказу та направлення повідомлення
до ДФСУ працівник може бути допущений до
роботи (ч. 3 ст. 24 КЗпП).
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Разом з тим працівник підприємства поряд зі
своєю основною роботою може виконувати
обов’язки тимчасово відсутнього працівника,
що вважається заміною працівника, відсутнього
на роботі у зв’язку з хворобою, відрядженням,
відпусткою та з інших причин.
Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві поряд зі своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, обов’язки
тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання обов’язків тимчасово відсут-

нього працівника (ст. 105 КЗпП). Розмір такої
доплати встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі.
Наголосимо, що додаткову роботу за іншою
професією (посадою) працівник виконує без
звільнення від своєї основної роботи, незважаючи на те, що за її виконання отримує доплату.
Зважаючи на вищевикладене, подавати повідомлення до ДФСУ в разі, якщо працівник на
період відсутності іншого виконує його обов’язки, не потрібно.

Працівника було прийнято на роботу, напередодні було видано наказ та подано
повідомлення до Державної фіскальної служби, але після отримання його
трудової книжки було виявлено, що звільнення його з попереднього місця
роботи відбулося у той самий день — що робити з повідомленням за таких
обставин?
Змінити в наказі дату прийняття на роботу
на наступний день та подати «скасовуюче»
повідомлення, а потім — знову «початкове»
вже з виправленою датою початку роботи.
У постанові Кабінету Міністрів України «Про
порядок повідомлення Державній фіскальній
службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 р.
№ 413 (далі — Постанова № 413) чітко вказано, що подання повідомлення про прийняття
працівника на роботу має здійснюватися до
початку роботи за укладеним трудовим договором. Під час прийняття особи на роботу
працівнику відділу кадрів надаються паспорт
або інший документ, що посвідчує особу, документ про освіту, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків та інші
визначені законодавством документи, зокрема, трудова книжка. Оскільки ж, як виявилося,
на момент прийняття на роботу особа ще перебувала у трудових відносинах з іншим підприємством (адже день звільнення є останнім
днем роботи), а дати прийняття на основну
роботу та звільнення з основної роботи співпадати не можуть, то необхідно внести зміни до
наказу про прийняття на роботу — змінити
дату початку роботи на наступну після звільнення.
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А до Державної фіскальної служби України
(далі — ДФС) необхідно подати «скасовуюче»
повідомлення. Оскільки підприємство має інформувати ДФС про будь-якого працівника,
якого роботодавець планує прийняти на роботу
до початку роботи, повідомлення подається з
відміткою «початкове». А якщо працівник не
став до роботи чи змінив своє рішення щодо
роботи на підприємстві, тобто трудові відносини з ним так і не почалися, або трапилось
так, як у наведеному випадку, передбачено
подання повідомлення за формою з відміткою «скасовуюче».
Особливостей оформлення та порядку подання «скасовуючого» повідомлення Постановою
№ 413 не передбачено. Тому, незважаючи на те,
що повідомлення з відміткою «початкове» було
подане напередодні, повідомлення з позначкою
«скасовуюче» потрібно було подати в день виявлення помилки. У такому разі після повідомлення з відміткою «скасовуюче» необхідно подати
нове повідомлення з уже правильними даними з
відміткою «початкове», яке оформляється на підставі наказу про прийняття працівника на роботу зі зміненою датою прийняття на роботу.
Таким чином, в один календарний день будуть подані два повідомлення, що не заборонено законодавством.
№ 1 (157), 2 січня 2018
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Чи враховуються інваліди пенсійного віку під час обчислення
нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів?
Так, враховуються.
Порядок установлення нормативу робочих
місць для працевлаштування інвалідів регулюється ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від
21 березня 1991 р. № 875-ХІІ. У зазначеній статті
немає норми, яка б ставила її дію в залежність від
того, чи досягли інваліди пенсійного віку, чи ні.
Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 р. № 42 затверджені форма звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт
про зайнятість і працевлаштування інвалідів» та
Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ
(річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (далі — Інструкція № 42).

У Звіті № 10-ПІ поділу інвалідів за віковою ознакою немає. Крім того, у п. 3.2. Інструкції № 42
встановлено, що у рядку 02 цього Звіту відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність. Тобто, про
вікові розмежування інвалідів також не йдеться.
Отже, можна зробити висновок, що всі інваліди, які працюють на підприємстві, враховуються
до середньооблікової кількості штатних працівників (рядок 02 Звіту № 10-ПІ), незалежно від
їхнього віку. Це підтверджує і Фонд соціального
захисту інвалідів у своєму листі «Щодо працевлаштування інвалідів та осіб похилого віку» від
8 вересня 2008 р. № 1/8-89/06.

Чи встановлено строки давності для притягнення до відповідальності
за неповідомлення Державної фіскальної служби про прийнятого працівника?
Для адміністративної відповідальності —
встановлені, для фінансової — ні.
У ст. 41 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП) передбачено
адміністративну відповідальність за різні порушення трудового законодавства. Щоправда, там
прямо не вказано такого порушення, як неповідомлення органу Державної фіскальної служби
(далі — ДФС) про прийнятого працівника, але є
вказівка щодо того, що штраф на підставі цієї
статті може накладатися, зокрема, за інші порушення вимог законодавства про працю (розмірі такого штрафу становить від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
накладається на посадових осіб, винних у допущенні такого порушення).
Строк давності, відповідно до ст. 38 КУпАП,
для застосування адміністративних штрафів
становить три місяці з моменту здійснення адміністративного правопорушення (стосується
разових правопорушень) чи з моменту виявлення адміністративного правопорушення
№ 1 (157), 2 січня 2018

(стосується правопорушень, що тривають).
У законодавстві визначення правопорушення,
що триває, немає, але його можна знайти в листі
Міністерства юстиції України від 1 грудня 2003 р.
№ 22-34-1465, в якому зазначається, що правопорушення, які тривають, характеризуються
безперервним невиконанням обов’язків, передбачених правовою нормою, та припиняються
або у момент виконання таких обов’язків, або у
момент притягнення винної особи до відповідальності. Тому прикладом триваючого правопорушення є й неподання звітності (якогось одного звіту) — адже неподання звіту триває
певний час до моменту його подання. А це означає, що адміністративний штраф може бути накладений протягом трьох місяців із дня виявлення такого правопорушення.
Інший вид відповідальності за порушення законодавства про працю, у т. ч. й за неподання
повідомлення до ДФС, передбачена ст. 265
Кодексу законів про працю України (далі —
КЗпП). Штрафи, передбачені ч. 2 ст. 265 КЗпП,
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належать до фінансових санкцій, але, водночас,
вони не належать до категорії адміністративногосподарських санкцій, встановлених у главі 27
Господарського кодексу України (далі — ГК).
Отже, строки давності, встановлені у ст. 250 ГК,

не застосовуються стосовно цих штрафів. Інші
строки давності для притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 265 КЗпП у законодавстві не
передбачені. Таким чином строків давності для
таких порушень не існує.

Як обчислити середню кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості?
В еквіваленті повної зайнятості враховуються
працівники, які залучалися до роботи у звітному
періоді. Цей показник включає як працівників
підприємства, так і осіб, залучених до роботи за
договорами цивільно-правового характеру.
Кількість штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості визначається в такому порядку:
1. За кожною категорією штатних працівників, для яких встановлено робочий тиждень різної тривалості, визначається загальна кількість
людино-годин робочого часу (відпрацьованого
та невідпрацьованого), за який була нарахована
заробітна плата.
Кількість людино-годин обчислюється шляхом множення кількості персоналу на кількість
робочих годин звітного періоду.
2. Загальна кількість людино-годин за кожною категорією працівників ділиться на табельний фонд робочого часу, визначений з урахуванням тривалості робочого тижня, встановленої
на підприємстві згідно із законодавством або
колективним договором.
Якщо на підприємстві для всіх працівників
або їх частини тимчасово встановлено неповний робочий час за ініціативою роботодавця,
розрахунок табельного фонду робочого часу
здійснюється, виходячи з тривалості, встановленої відповідно до законодавства.
Розрахунок табельного фонду робочого часу
працівників, для яких запроваджено підсумований облік робочого часу, здійснюється згідно з установленим для них графіком роботи.
До кількості оплачених людино-годин зараховуються людино-години, за які працівникам
здійснено нарахування з фонду оплати праці,
зокрема:
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— відпрацьований час;
— час відпусток у частині, що припадає на робочі дні звітного місяця;
— час відсутності працівників у зв’язку з навчанням, виконанням державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які
оплачуються згідно з чинним законодавством.
Під час обчислення середньої кількості штатних
працівників в еквіваленті повної зайнятості не
враховується час, відпрацьований понаднормово.
Тобто штатний працівник, який працював у звітному місяці (періоді) понаднормово, в еквіваленті
повної зайнятості враховується як одна фізична
особа.
Водночас під час заповнення форм державних статистичних спостережень час, відпрацьований понаднормово, враховується в загальній
кількості оплаченого та відпрацьованого часу.
До оплаченого часу не включаються неоплачені неявки та втрати робочого часу, а саме:
— відпустки без збереження заробітної плати;
— час, невідпрацьований у зв’язку з роботою
працівників у режимі неповного робочого дня
(тижня);
— період тимчасової непрацездатності;
— прогули та інші втрати робочого часу.
Кількість надомників в еквіваленті повної
зайнятості визначається окремо шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим
працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного
працівника (за цей самий місяць).
Зовнішні сумісники враховуються в еквіваленті повної зайнятості пропорційно оплаченому часу.
Працівники, які виконували роботу згідно з
цивільно-правовими договорами (крім фізичних
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осіб – підприємців), ураховуються за кожен календарний день як цілі одиниці протягом усього
терміну дії договору. Отримана сума ділиться на
кількість календарних днів у звітному періоді.
Кількість учнів, слухачів професійно-технічних
навчальних закладів, які проходять виробниче

навчання та виробничу практику на підприємстві, в еквіваленті повної зайнятості визначається
шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим працівникам коштів на оплату
праці на середньомісячну заробітну плату одного
штатного працівника (за цей самий місяць).

Як правильно заповнити розділ щодо заборгованості
по заробітній платі у Звіті 1-ПВ (місячна)?
Зверніть увагу, що цей розділ має заповнювати бухгалтерська служба — саме вона вносить до звітів показники, якими досконало володіє, зокрема щодо фонду оплати праці та
його складових, розподілу за розміром заробітної плати тощо. Відділ кадрів же, зазвичай, опікується показниками чисельності працівників,
руху кадрів та використання робочого часу.
Утім, досить часто на підприємствах бухгалтери займаються й кадровими справами, тож
наведемо порядок заповнення розділу, який Вас
цікавить.
Так, у розділі II «Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплат із
соціального страхування» Звіту за формою
№ 1-ПВ (місячна) дані заповнюються станом
на 1 число місяця, наступного після звітного періоду.
У рядку 2010 відображається загальна сума
не виплаченої працівникам заробітної плати,
строк виплати якої минув до кінця звітного періоду. Наприклад, якщо звіт складається за грудень, то заборгованою є сума повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної
плати, що нарахована за період січень – листопад звітного року та попередні роки.
Якщо строк виплати заробітної плати встановлено в тому самому місяці, за який вона нарахована, в разі її невиплати до кінця звітного
місяця ця сума не є заборгованою (тобто якщо в
колективному договорі строк виплати заробітної плати встановлено 30 числа, а заробітна
плата за грудень станом на 1 січня не виплачена, то ця сума у звіті за грудень не відображається,
а в разі її невиплати впродовж січня зазначається
у звіті за січень (станом на 1 серпня).
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Сума не виплаченої працівникам заробітної
плати включає невиплачену заробітну плату
всім категоріям працівників, а саме: штатним
працівникам, особам, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами та
звільненим працівникам.
Сума боргу включає ту частину нарахувань,
що належить до виплати, тобто без урахування
обов’язкових для усіх працівників відрахувань із
заробітної плати: ПДФО, військового збору. Не
належить до заборгованої заробітна плата, своєчасно не отримана з вини працівника.
У рядку 2020 відображається заборгованість
із виплати заробітної плати за попередні роки.
Наприклад, у звіті за січень сума станом на
1 лютого дорівнює сумі, зазначеній у рядку
2010, оскільки строк виплати заробітної плати
за січень ще не настав. У наступних звітах сума
в цьому рядку зменшується, якщо здійснювалися
виплати у відповідному місяці звітного періоду
в рахунок погашення заборгованості за попередні роки.
У рядку 2030 зазначається кількість усіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими
договорами, звільнених працівників), яким не
виплачено заробітну плату, строк виплати якої
минув до кінця звітного періоду.
У рядку 2040 вказується сума заборгованості
з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності як за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, так і за рахунок коштів
підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням непрацездатності, пов’язаної з нещасним випадком на
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виробництві або професійним захворюванням.
Зверніть увагу, що в разі її часткового погашення залишок розподіляється на заборгованість з
виплати заробітної плати (рядок 2010) та у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
(рядок 2040) у пропорціях, що існували на момент утворення заборгованості.
У рядку 2050 наводяться дані про заборгованість з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (стаття бюджетної класифікації
2111 — «Заробітна плата»), та компенсаційних
виплат, передбачених Законом України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796) (стаття бюджетної класифікації
2710 — «Виплата пенсій і допомоги»).

У рядку 2060 вказуються дані про заборгованість з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів
(стаття бюджетної класифікації 2111 — «Заробітна плата»).
У рядку 2070 зазначаються дані про заборгованість з виплати компенсацій працівникам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок державного бюджету та належать до фонду оплати праці,
зокрема нарахування, здійснені відповідно до
Закону № 796, а саме: доплату до заробітку особам, які працюють на територіях радіоактивного
забруднення, оплату додаткової відпустки (14
робочих днів) та різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі в разі переведення у зв’язку зі станом здоров’я на нижчеоплачувану роботу.

На підприємстві 99 осіб, у березні плануємо звільнити внаслідок
скорочення чисельності і штату працівників рівно 10 — чи потрібно за таких
обставин подавати форму № 4-ПН (і якщо так, то як її заповнювати)?
Так, потрібно.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про
зайнятість населення» від 5 липня 2012 р.
№ 5067-VI (далі — Закон № 5067) роботодавця зобов’язані за два місяці до вивільнення
подавати до центру зайнятості інформацію
про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації
виробництва і праці, у т. ч. ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій (далі — підприємства), скороченням чисельності або
штату працівників підприємства незалежно
від форми власності, виду діяльності та господарювання.
Відповідно до ч. 1 ст. 48 Закону № 5067 масовим вивільненням з ініціативи роботодавця
(крім випадку ліквідації юридичної особи) є
одноразове або протягом:
1) одного місяця:
— вивільнення 10 і більше працівників на
підприємстві з чисельністю від 20 до 100 працівників;
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— вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві з чисельністю від 101 до
300 співробітників:
2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше
відсотків працівників на підприємстві незалежно від чисельності працівників.
Тобто роботодавці повинні звітувати, якщо
вони звільняють працівників:
— у випадку ліквідації підприємства (незалежно від кількості звільнених працівників);
— на підставах, зазначених у п. 4 ч. 3 ст. 50
Закону № 5067, та в кількості, що передбачена ч.
1 ст. 48 цього Закону.
Звіт подається за формою № 4-ПН «Інформація
про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва
та праці», затвердженою наказом Міністерства
соціальної політики України від 31 травня 2013 р.
№ 317, за місцем реєстрації підприємства як
платника єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Заповнений звіт форми № 4-ПН наведено у
Зразку.
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Зразок

Звітність
Інформація про заплановане масове вивільнення працівників
у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці
Подають
Підприємства, установи, організації,
за місцем реєстрації платника єдиного
внеску — територіальному органу Державної
служби зайнятості України в містах Києві та
Севастополі, районі, місті, районі в місті

Форма № 4-ПН ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
31 травня 2013 р. № 317
за погодженням із Державною
службою статистики України

Термін подання
Не пізніше ніж за два місяці до
масового вивільнення працівників за
умовами, передбаченими статтями
48 і 50 Закону України «Про
зайнятість населення»

Респондент:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Найменування:

01234567

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

Місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Полярна, 13, оф. 702

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, номер будинку/корпусу, номер квартири/офісу)

№ з/п
А
1
2
3
4
5

Професія (посада)
1
Менеджер із збуту
Бухгалтер І категорії
Бухгалтер
Кур’єр
Підсобний робітник
Усього:

Кількість працівників,
яких передбачається
вивільнити, осіб
2
3
1
2
1
3
10

Дата наказу про
попередження
про заплановане
вивільнення
3
03.01.2018
03.01.2018
03.01.2018
03.01.2018
03.01.2018
Х

Запланована дата
вивільнення
4
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
Х

Працівників передбачається вивільнити:  одноразово (або протягом одного місяця)
(обрати один із варіантів)
протягом трьох місяців
Дата заповнення «04» січня 2018 року
Керівник (власник)
(відповідальна за подання інформації особа)

М. І. Головко

(прізвище, ім’я, по батькові)

Головко
(підпис)

Телефон: (44) 111-22-33 Факс: (44) 111-22-34 Електронна пошта: vk@mriya.ua
Дата прийняття « »
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року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію ______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
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________________
(підпис)
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