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

Мета ДСС 

Методологічні положення державного статистичного 
спостереження «Стан виплати заробітної плати» 

затверджені наказом Держстату від 30.12.2020 № 374  



Організація ДСС 

ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від 
респондентів та має такі основні характеристики:  
1) вид ДСС за ступенем охоплення одиниць: несуцільне; 
2) періодичність ДСС: місячна;  
3) одиниця ДСС: підприємство; 
4) респондент ДСС: юридична особа; 
Сукупність одиниць ДСС формується на основі РСО (у частині СРП) 
та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада 
звітного року. 
Сукупність одиниць формується з урахуванням цензу за кількістю 
найманих працівників 



Респонденти дсс 

стало 
 

юридична особа 
 
 

було 
 

юридична особа або 
відокремлений підрозділ 

юридичної особи 

Одиниці дсс 

було 
 

місцева одиниця 
 

стало 
 

підприємство 
 



 

Критерії відбору одиниць за кількістю найманих працівників 

Коди 
секції, 
групи 

Назва класифікаційних угруповань  

Середня 
кількість 

працівників  
(= або >) 

А Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне 
господарство  
крім видів діяльності: 

  
20 

01.7 мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних з цим послуг 10 

02 лісове господарство та лісозаготівля 10 

03 рибне господарство 10 

В Добувна промисловість та розроблення кар'єрів 50 

С Переробна промисловість  30 

  крім видів діяльності:   
18.1 поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг 20 

D Постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря 50 

Е Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  50 

F Будівництво 30 

G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

 10 

H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 20 



Коди 
секції, 
групи 

Назва класифікаційних угруповань 
Середня кількість 

працівників  
(= або >) 

I Тимчасове розміщування і організація харчування 10 

L Операції з нерухомим майном 10 

J Інформація та телекомунікації 10 

  крім видів діяльності:   

61 телекомунікації (електрозв'язок) 20 

K Фінансова діяльність та страхова діяльність 10 

М Професійна, наукова та технічна діяльність 10 

  крім видів діяльності:   

72 наукові дослідження та розробки 20 

N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

10 

O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 
страхування 

10 

Р Освіта 10 

Q Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10 

R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 10 

S Надання інших видів послуг 10 



Інструментарій ДСС 

було 
 

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із 
праці» затверджена 
Наказом Держстату  

від 10.06.2016 № 90  
 

стало 
 

Форма № 3-борг (місячна) «Звіт про 
заборгованість з оплати праці» 

затверджена  
Наказом Держстату від 

21.07.2020  № 222 

було 
 

Роз’яснення щодо заповнення 
форми державного статистичного 
спостереження № 1-ПВ (місячна) 
«Звіт із праці»  
затверджені 13 липня 2016 року 
 

стало 
 

Роз’яснення щодо форми державного 

статистичного спостереження  

№ 3-борг (місячна) «Звіт про 

заборгованість з оплати праці»  

затверджені 12 серпня 2020 року 



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 

 
Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua 

 

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ  
на 1__________________________________20____ року 

                                                                 (назва місяця наступного після звітного періоду) 

 

 

Подають: Термін подання № 3-борг 
(місячна)  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату  
 

21.07.2020 № 222 

юридичні особи 

 

– територіальному органу Держстату 

       не пізніше 7-го 

числа кожного місяця 
 

 

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) 

  
                          – КОАТУУ                                                

                 (фактична адреса визначається автоматично в разі подання форми в  
                                                                                              електронному вигляді) 

          



Розділ 1. Інформація про відсутність заборгованості з оплати праці 

 
Назва показника 

Код рядка 
Позначка 

відповіді 

А Б 1 

На підприємстві (установі, організації) відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та з виплат у 

зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 

якщо у графі 1 є позначка " ", то звіт далі не заповнюється 
2000 

 

Так  □ 

Розділ 2. Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації) 
 

Назва показників Код рядка Усього 

А Б 1 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.грн (з одним десятковим знаком) 2010  

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки, тис.грн (з одним десятковим 

знаком) (із ряд. 2010) 
2020 

 

 

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах) 2030  

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату 

перших п’яти днів, тис.грн (з одним десятковим знаком)  
2040  

Сума заборгованості з виплати заробітної  плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис.грн 

(з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010) 
2050  

Пояснення  

Назва показника Основна причина відхилення 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати  

(ряд. 2010) більше або менше 25%  порівняно з 

попереднім періодом 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________                        _____________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/ або осіб,                                                                     (ПІБ) 

відповідальних за достовірність наданої інформації 

  

   телефон: _______________________                  електронна пошта: ____________________________________ 



Узагальнення інформації ДСС (категорії підприємств) 

було 
Інформація щодо заборгованості з виплати 
заробітної плати збирається та розробляється 
щомісячно за трьома категоріями підприємств: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

стало 
Інформація щодо заборгованості з виплати 
заробітної плати збирається та 
узагальнюється щомісячно за такими 
категоріями підприємств: 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

- підприємства, які були відбрані для 
ДСС 

- економічно активні 

- підприємства, які призупинили або 
припинили діяльність і не повідомили 
про погашення заборгованості (для 
збереження даних) 

- підприємства, які призупинили або 
припинили діяльність і не повідомили 
про погашення заборгованості 
(економічно неактивні) 

- суб’єкти господарювання (юридичні 

особи), щодо яких реалізовуються 
процедури відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом 
(підприємства-банкрути) 



      Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України Мін'юст є 

державним органом з питань банкрутства. 
 
Основними завданнями якого є: 
   
- забезпечення формування та реалізація державної правової політики, 
політики з питань банкрутства; 
   
- формування та ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, до якого уноситься 
інформація  електронної звітності, яку подають арбітражні керуючі у 
відповідності до форм, затверджених наказом Мін’юсту. Зокрема, форма № 
3 “Повідомлення про погашення вимог кредиторів щодо виплати 
заборгованості із заробітної плати” містить інформацію стосовно 
заборгованості з виплати заробітної плати суб’єктів господарювання, щодо 
яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом. 
   



стало  
 

за місцем реєстрації 
юридичної особи 

 
 
 
 

Узагальнення показників ДСС 
(регіони) 

було 
 

за місцем здійснення діяльності 
респондента з виділенням 

структурних підрозділів, які 
здійснюють діяльність на іншій 

адміністративній території 
(область, район, місто) 

 



тис.грн %

Україна 2198777 2198777 0 100,0

Вінницька 1681 1681 0 100,0

Волинська 39964 34249 -5715 85,7

Дніпропетровська 322786 325131 2345 100,7

Донецька 377018 369503 -7515 98,0

Житомирська 14197 14174 -23 99,8

Закарпатська 4562 4562 0 100,0

Запорізька 76631 76631 0 100,0

Івано-Франківська 15568 15568 0 100,0

Київська 41081 41333 252 100,6

Кіровоградська 14492 14492 0 100,0

Луганська 61194 55548 -5646 90,8

Львівська 76765 76765 0 100,0

Миколаївська 45905 45905 0 100,0

Одеська 46109 46109 0 100,0

Полтавська 78743 78491 -252 99,7

Рівненська 16403 16403 0 100,0

Сумська 304847 302502 -2345 99,2

Тернопільська 30182 35897 5715 118,9

Харківська 255438 255438 0 100,0

Херсонська 34882 34882 0 100,0

Хмельницька 5481 5481 0 100,0

Черкаська 33311 26391 -6920 79,2

Чернівецька 3261 3261 0 100,0

Чернігівська 14270 14270 0 100,0

м.Київ 284008 304112 20104 107,1

різницяпо юридичних 

особах

за місцем 

здійснення 

діяльності

 Сума невиплаченої  заробітної плати, тис. грн

Порівняння суми заборгованості на 01 вересня 2020 року 



 

Результати ДСС публікуються в: 
 
    - Експрес-випуску «Заборгованість із виплати 
заробітної плати»; 
 
    - Статистичній інформації «Сума заборгованості з 
виплати заробітної плати у 2021 році»; 
 
   - Бюлетені «Стан виплати заробітної плати 
працівникам області»; 
 
   - Доповіді «Про соціально-економічне становище 
Вінницької області»; 
 
   - Бюлетені «Про соціально-економічне становище 
Вінницької області». 

Оприлюднення інформації 



Дякую за увагу! 


