
До уваги респондентів 

які у 2021 році звітуватимуть за формою державного статистичного спостереження 

№ 3-борг (місячна) “Звіт про заборгованість з оплати праці” 

 

         Керівникам підприємств,   

        установ, організацій 

            

Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє. 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та пункту                 

4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 (зі змінами), ураховуючи положення 

статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 

Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного 

статистичного спостереження щодо стану виплати заробітної плати (далі – СВЗП) й 

отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації, наказом Держстату           

№ 222 від 21.07.2020 затверджено нову форму державного статистичного спостереження 

(далі – ДСС) № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці", яка у 

відповідності з Планом державних статистичних спостережень на 2021 рік вводиться в дію, 

починаючи зі звіту за січень 2021 року. 

Відповідно до Методологічних положень з організації ДСС СВЗП, затверджених 

Наказом Держстату 30.12.2020р. № 374, формування сукупності одиниць, яка безпосередньо 

буде досліджуватись, і перелік респондентів ДСС СВЗП за ф.№3-борг (місячна) здійснюється 

на державному рівні, раз на рік, на основі інформації Реєстру Статистичних Одиниць                           

(у частині Статистичного Реєстру Підприємств) та включає одиниці, які є активними станом 

на 01  листопада року, що передує звітному року.  

Для проведення даного ДСС у 2021 році необхідно керуватися Роз'ясненнями щодо 

форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість 

з оплати праці", затвердженими Головою державної служби статистики 12.08.2020р.                   

№ 19.1.2.-12/23-20.  

Термін подання форми не пізніше 7-го числа кожного місяця. 

На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87 "Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 

хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період 

карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року                        

№ 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою 

запобігання поширенню коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності органів державної 

статистики тимчасово, на період карантину, припиняється особистий прийом громадян 

Головним управлінням статистики у Вінницькій області (далі – ГУС). 

ГУС у Вінницькій області рекомендує усі форми державних статистичних 

спостережень надавати в електронному вигляді.  

Також пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю 

скористатись запровадженими Держстатом сервісами, які розташовані на його офіційному 

вебсайті: (www.ukrstat.gov.ua): «Сервіс для респондентів»; «Пошук за кодом ЄДРПОУ» 

(інформація про статистичну та фінансову звітність, яку підприємство (організація, установа) 

має подавати до органів державної статистики; «Календар  форм державних статистичних 

спостережень на 2021 рік»; «Проект альбому форм державних статистичних спостережень» 

http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/222/%E2%84%96%203_222.docx
http://ukrstat.gov.ua/norm_doc/2020/222/%E2%84%96%203_222.docx
http://www.ukrstat.gov.ua/


на 2021 рік; «Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності»; «Куточок 

респондента».  

Новий бланк форми № 3-борг (місячна) та Ро’зяснення щодо її заповнення можна 

знайти на офіційному вебсайті Держстату: (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці                                               

«Для респондентів»: 

 Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік / Демографічна та 

соціальна статистика / Оплата праці та соціально-трудові відносини. 

 

             Основні поняття та терміни. 

           Заборгованість із виплати заробітної плати (рядок 2010 ф.№3-борг (місячна) – це 

сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям працівників, а саме: штатним 

працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства, установи, 

організації – сумісникам і працюючим за договорами, звільненим працівникам, поновленим 

на посаді за рішенням суду та іншим особам, яким було здійснено нарахування з оплати 

праці та з якими не здійснено своєчасні розрахунки. Заборгованою вважається сума, яка 

включає всі нарахування в грошовій і натуральній формі з фонду оплати праці,                             

за винятком обов’язкових для всіх працівників відрахувань із заробітної плати (податок 

на доходи фізичних осіб, військовий збір  і т.і.), строк виплати якої минув до кінця місяця, 

у якому вона повинна бути виплачена.  

Депонована заробітна плата (зарплата, яка своєчасно не отримана з вини працівника) 

заборгованою не вважається. 

   Заборгованість із виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності (рядок 2040 ф.№3-борг (місячна) – це сума своєчасно невиплачених коштів з 

нарахувань підприємства, установи, організації з оплати перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності, а також із нарахувань Фонду соціального страхування (уключаючи 

непрацездатність, пов’язану з нещасним випадком на виробництві або професійним 

захворюванням, яке спричинило втрату працездатності, вагітністю та пологами).  

Сума заборгованості із виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності (в тому числі з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності 

підприємством) відображається у окремому рядку 2040 і не відображається у рядку 2010.  

   У разі відсутності на підприємстві, в установі, організації заборгованості з виплати 

заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у розділі 1 у рядку 

2000 необхідно проставити позначку "V", і далі звіт не заповнюється. 

  Доводимо до Вашого відома, що згідно ст. 1863 Кодексу України “Про адміністративні 

правопорушення” 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 тягне за собою 

накладання штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – 

від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в разі повторного 

вчиненого адміністративного правопорушення протягом одного року після накладення 

адміністративного стягнення – від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.  

Розраховуємо на Ваше розуміння дотримання вимог чинного законодавства з питань 

державної статистики, своєчасне та якісне надання Вами даних для проведення державного 

статистичного спостереження за формою №3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з 

оплати праці».  

 

 
     Довідки за телефоном: (0432)  52 57 67 
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