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Передмова

Метою розроблення цих Методологічних положень є визначення основних
характеристик державного статистичного спостереження, його джерел та
системи показників, загальних принципів і критеріїв формування сукупності
одиниць і переліку респондентів, порядку використання та поширення його
результатів.

Методологічні положення призначені для використання працівниками
органів державної статистики, а також можуть бути корисні для інших
зацікавлених користувачів статистичної інформації.

Скорочення та умовні позначення

ДСС - державне статистичне спостереження;
ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;
КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності;
КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки;
КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального

устрою України;
РСО - Реєстр статистичних одиниць;
СРП - Статистичний реєстр підприємств;
Т - звітний рік, у якому здійснюється формування сукупностей одиниць

державного статистичного спостереження;
ТОД - територіальні органи Держстату.



1. Загальні положення

1. Ці методологічні положення визначають систему показників, методи та
правила проведення державного статистичного спостереження "Умови праці на
підприємствах" (далі - ДСС), порядок використання та поширення його
результатів.

2. Методологічні положення ґрунтуються на нормах законів України "Про
державну статистику", "Про інформацію", "Про доступ до публічної
інформації", Про охорону праці", "Про відпустки", "Про пенсійне забезпечення"
та ураховують положення наказів Держкомстату від 16.12.2009 М.) 481 "Про
затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування
основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю
підприємств", від 29.12.2009 Не 498 "Про затвердження структури плану
статистичного спостереження та глосарія до нього", та наказів Держстату
від 15.02.2017 М 41 "Про затвердження Методологічних положень щодо
забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики",
від 17.08.2018 М 170 "Про затвердження Принципів діяльності органів
державної статистики України".

П. Основні поняття та терміни

Для цілей цих Методологічних положень терміни й поняття вживаються у
значеннях, наведених у Державних санітарних нормах та правилах "Гігієнічна
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу",
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.04.2014
Не 248 (далі - Гігієнічна класифікація), Глосарії до плану статистичного
спостереження, затвердженому наказом Держкомстату від 16.12.2009 М.» 481, та
Положенні про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки
сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств,
затвердженому наказом Держкомстату від 29.12.2009 Не 498.

ІІІ. Методологічні й організаційні засади проведення державного
статистичного спостереження

1. Мета й основні характеристики державного статистичного
спостереження

1. Метою проведення ДСС є формування інформації, що характеризує
умови праці працівників на підприємствах з потенційними джерелами
шкідливих і небезпечних виробничих факторів та надання пов'язаних із ними
пільг і компенсацій, для забезпечення інформаційних потреб користувачів.



2. ДСС охоплює підприємства та відокремлені підрозділи підприємств
видів економічної діяльності, технологічні процеси, використовуване
обладнання, сировина та матеріали у яких є потенційними джерелами
шкідливих умов праці та відповідно до результатів суцільного обстеження
щодо кількісного та якісного складу і професійної підготовки працівників на
виробництві за 2007-2014 роки сконцентровано більше 90 % працюючих на
роботах зі шкідливими умовами праці, а саме: сільське господарство та надання
пов'язаних із ним послуг, промисловість, будівництво, транспорт, складське
господарство, поштова та кур'єрська діяльність, телекомунікації
(електрозв'язок).

3. ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів
та має такі основні характеристики:

1) вид ДСС:
за ступенем охоплення одиниць - несуцільне;
за часом реєстрації даних - періодичне;
2) періодичність ДСС: один раз на два роки;

3) організаційна форма ДСС: статистична звітність;

4) спосіб проведення ДСС: документальний облік;

5) одиниця ДСС: місцева одиниця;

6) респондент ДСС: юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної
особи;

7) органи, які здійснюють ДСС: Держстат, ТОД;

8) класифікатори (класифікації), що використовуються при проведенні
ДСС: КВЕД, КОАТУУ;

9) місце проведення ДСС: регіони України.

2. Джерела інформації державного статистичного спостереження

Джерелом інформації ДСС є дані за формою ДСС Ма 1-ПВ (умови
праці) (один раз на два роки) "Звіт про умови праці, пільги та компенсації за
роботу зі шкідливими умовами праці" (далі - ф. М) 1-ПВ (умови праці)).
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3. Система показників державного статистичного спостереження
1. Показниками ДСС (на кінець звітного року) є:

1) облікова кількість штатних працівників;

2) облікова кількість штатних працівників, зайнятих на роботах зі
шкідливими умовами праці;

3) облікова кількість штатних працівників молодше 18 років, зайнятих на
роботах зі шкідливими умовами праці;

4) облікова кількість штатних працівників зайнятих постійно у три- та
чотиризмінному режимі;

5) облікова кількість штатних працівників служби охорони праці. Облік
показника здійснюється з урахуванням статті 15 Закону України "Про охорону
праці". Показник наводиться із загальної облікової кількості штатних
працівників;

6) дата останньої атестації робочих місць за умовами праці, проведеної на
підприємстві;

7) облікова кількість штатних працівників, які за роботу зі шкідливими
умовами праці мають право на додаткові відпустки, скорочений робочий
тиждень, доплати за умови праці, отримання безкоштовно молока або інших
рівноцінних харчових продуктів, забезпечення безкоштовно лікувально-
профілактичним харчуванням;

8) облікова кількість штатних працівників, які за особливий характер праці
мають право на додаткові відпустки;

9) облікова кількість штатних працівників, які мають право на пенсію за
віком на пільгових умовах.

2. Показник облікової кількості штатних працівників, зайнятих на роботах
зі шкідливими умовами праці, враховує працівників, що працюють на робочих
місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує гігієнічний
норматив, та деталізується за видами шкідливих виробничих факторів, які
відповідають Гігієнічній класифікації, а саме:

1) фізичні фактори: мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху
повітря, інфрачервоне випромінювання); барометричний тиск; неіонізуючі
електромагнітні поля та випромінювання; іонізуючі випромінювання;
виробничий шум, ультразвук, інфразвук; вібрація (локальна, загальна);
освітлення; іонізація повітря;



2) хімічні фактори;

3) біологічні фактори;

4) фактори трудового процесу: важкість праці, напруженість праці.

3. Також у рамках ДСС формуються відносні показники щодо темпів
зростання (зниження) облікової кількості штатних працівників, зайнятих на
роботах зі шкідливими умовами праці, та працівників, які мають право на
пільги та компенсації за роботу зі шкідливими та особливими умовами праці,
частки працівників, які працюють під впливом певного шкідливого
виробничого фактору в загальній кількості працівників, частки працівників, які
мають право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці в
загальній кількості працівників, у тому числі за окремими видами пільг (пенсій,
додаткових відпусток, доплат, лікувально-профілактичного харчування тощо).

ІУ. Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліку
респондентів державного статистичного спостереження

1. Формування сукупності одиниць і переліку респондентів
державного статистичного спостереження

]. Формування генеральної сукупності одиниць, сукупності одиниць, які
безпосередньо будуть досліджуватись, і переліку респондентів ДСС
здійснюється один раз на два роки, у грудні року Т.

2. Формування генеральної сукупності одиниць, сукупності одиниць, які
безпосередньо будуть досліджуватись, і переліку респондентів ДСС
здійснюється на державному рівні.

3. Генеральна сукупність одиниць ДСС формується на основі РСО (у
частині СРП) та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада року
Т та відповідають таким критеріям:

1) тип статистичної одиниці: місцева одиниця (МО);

2) основний вид економічної діяльності згідно з КВЕД: групи 01.1-01.6
секції А, секції В, С, І), Е, Р, Н, розділ 61 секції].

4. Сукупність одиниць ДСС, яка безпосередньо буде досліджуватись,
формується на основі генеральної сукупності та з урахуванням критеріїв
кількості найманих працівників за видами економічної діяльності, наведених в
додатку 1.
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5. На основі сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись,
формується перелік респондентів за ф. де 1-ПВ (умови праці), до якого
включаються юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, яким
відповідають одиниці, що наявні в сукупності одиниць ДСС.

2. Актуалізація сукупності одиниць і переліку респондентівдержавного
статистичного спостереження

Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись,
і переліку респондентів ДСС не здійснюється.

У. Проведення державного статистичного спостереження та обробка даних

1. Методи проведення державного статистичного спостереження

1. Засобами зв'язку, в електронному форматі або безпосередньо
здійснюється інформування респондентів про їхнє залучення до участі в ДСС.
Крім того, інформація щодо участі у проведенні ДСС розміщується на
офіційному вебсайті Держстату (штийгзїаїдоула) у сервісі "Пошук за кодом
ЄДРПОУ".

2. Дані за ф. Ле 1-ПВ (умови праці) на паперових носіях (нарочно або
поштою) або у формі електронного звіту засобами електронного зв,язку
відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної
статистики, затвердженого наказом Держкомстату від 12.01.2011 М 3,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.03.2011 за Ле 408/19146,
надходять наприкінці лютого наступного за звітним року, в термін, визначений
на бланку форми.

3. Після отримання звітів за ф. М 1-ПВ (умови праці) на регіональному
рівні здійснюється їх уведення/завантаження до електронного середовища для
подальшої обробки статистичної інформації.

2. Основні етапи обробки даних державного статистичного спостереження

1. Під час обробки звітів в електронному середовищі здійснюються такі
контролі:

арифметичні та логічні контролі первинних даних;
перевірка правильності співвідношення окремих значень показників;
виявлення алогічних відповідей шляхом порівняння значень показників, у

тому числі в динаміці (порівняння з попереднім роком).
За результатами проведення контролів з метою з'ясування причин

виявлених неузгодженостей може здійснюватися зв'язок з респондентами, а в
разі виявлення помилок первинні дані доопрацьовуються та коригуються.
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2. Інформація узагальнюється за територією здійснення діяльності одиниці
ДСС.

3. Формування показників, зазначених у пункті 1 підрозділу 3 розділу ІІІ,
здійснюється в розрізах: по регіонах, містах і районах, за видами економічної
діяльності, за статтю, за шкідливими виробничими факторами, за видами пільг
і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер
праці.

УІ. забезпечення ЯКОСТЇ даних державного СТЯТИСТИЧНОГОспостереження

]. Для забезпечення якості даних, які отримуються шляхом збору
інформації безпосередньо від респондентів, аналізується рівень надання звітів
респондентами, залученими до ДСС, та причини їх ненадання. Очікуваний
рівень відповідей для ДСС становить 95%. Для його досягнення в разі
відсутності звіту використовують метод безпосереднього контакту з
респондентом для повторного нагадування та з*ясування причини неотримання
звіту.

2. При формуванні інформації ДСС застосовуються такі методи контролю
якості результатів ДСС: аналіз даних у часі (зіставлення показника з
попереднім звітним періодом); аналіз даних у просторі (на державному рівні -
по регіонах; на регіональному - по містах обласного значення та районах).

3. Оприлюднення результатів ДСС передбачається не пізніше ніж через
три місяці після звітної дати.

4. Дані ДСС, що оприлюднюються, супроводжуються відповідними
поясненнями щодо методології проведення ДСС, розрахунку показників, а
також посиланнями на ці методологічні положення на офіційному вебсайті
Держстату.

5. З метою інформування користувачів стосовно основних критеріїв та
показників якості результатів ДСС складається стандартний звіт з якості
спостереження, який містить загальну інформацію, яка не залежить від
результатів ДСС за конкретний період, а визначена чинною методологією,
процедурами обробки даних і методами вимірювання якості статистичних
даних і процесів. Звіт розміщується на офіційному вебсайті Держстату та
оновлюється в міру змін ключових метаданих ДСС (методології, процедур,
процесів статистичного виробництва, класифікацій, основних статистичних
показників тощо).



11

УП. Забезпечення конфіденційностістатистичної інформації
державного статистичного спостереження

1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення ДСС
здійснюється відповідно до вимог законів України "Про державну статистику",
"Про інформацію", Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної
інформації", з урахуванням основних принципів і методів, визначених
Методологічними положеннями щодо забезпечення статистичної
конфіденційності в органах державної статистики,Міжнародних вимог до правил
конфіденційності статистичної інформації відповідно до регламентів ЄС.

2. Для забезпечення встановлених законодавством гарантій перед
респондентами щодо забезпечення конфіденційності наданої ними інформації у
практиці проведення ДСС забезпечується захист первинних даних, отриманих
органами державної статистики. Ці дані є державною власністю, яка
охороняється Законом України "Про державну статистику" і використовується
виключно для статистичних цілей.

3. У ході проведення ДСС реалізуються такі заходи щодо забезпечення
конфіденційності статистичної інформації:

]) захист первинних даних, отриманих органами державної статистики від
респондентів у ході проведення ДСС, відповідно до вимог Закону України "Про
державну статистику" та використання їх виключно для статистичних цілей;

2) надання статистичної інформації, отриманої за результатами ДСС,
користувачам у зведеному знеособленому вигляді;

3) нерозповсюдження статистичної інформації, яка була отримана в ході
проведенняДСС, якщо є загроза розкриття первинних даних.

4. Показником, за яким визначається конфіденційність для цього ДСС, є
"Облікова кількість штатних працівників" за розрізами, визначеними пунктом 2
підрозділу 2 розділу У.

5. Загроза розкриття первинних даних установлюється за правилом
порогового значення та індивідуального значення одиниці: якщо статистичні
дані за визначеним показником розраховані на базі занадто малої кількості
одиниць (щонайменше 3 одиниць) та/або якшо складається перевага однієї
одиниці (80 і більше відсотків визначеного розміру/обсягу показника) або двох
одиниць (90 і більше відсотків визначеного обсягу показника), зведені підсумки
не оприлюднюються.

6. Основними методами захисту розкриття первинних даних для
агрегованих даних є неоприлюднення вразливого значення (первинне
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блокування) та блокування значень, за допомогою яких можна розрахувати
вразливі значення, що були заблоковані на етапі первинного блокування
(вторинне блокування).

УПІ. Поширення результатів державного статистичного спостереження
1. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" статистична

інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у зведеному
знеособленому вигляді.

2. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів
узагальнена статистична інформація за результатами спостереження
оприлюднюється на офіційному вебсайті Держстату (шш.и1(ґзїаг.80у.иа) та
сайтах його територіальних органів (ши/ш.пістз'саї.док/.На/шотК/ґеэіопіпші) у
відповідних статистичних продуктах. Дані, що оприлюднюються на вебсайтах
ТОД, узгоджені з даними, які публікує Держстат.

3. Терміни оприлюднення, вихідні показники та їх розрізи (деталізація), а
також статистичні продукти, які поширюються за результатами ДСС,
визначаються планом державних статистичних спостережень на відповідний
рік.

4. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає за запитами
користувачів статистичної інформації у порядку та на умовах, визначених
чинним законодавством.

ІХ. Перегляд даних державного статистичного спостереження

У ході проведення ДСС здійснюється перегляд даних, зумовлений
важливими змінами в ДСС, зокрема у класифікаціях. Перегляду підлягає
останній період, за який оприлюднено дані. Про такий спеціальний перегляд
користувачі статистичної інформації повідомляються заздалегідь шляхом
розміщення оголошення на офіційному вебсайті Держстату.

Директор департаменту
соціальної статистики %% І. СЕНИК
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Додаток
до Методологічних положень
(пункт 4 підрозділу 1 розділу ІУ)

Критерії відбору одиниць за кількістю працюючих
для формування сукупності одиниць ДСС,
яка безпосередньо буде досліджуватись

Код за КВЕД-20 1 0

Середня
' ВИД економічної діяльності

КіЛЬКіСТЬ

секції РОЗДІЛУ, працівників
групи (= або »

А 01 . 1-01.6 Сільське господарство, мисливство 20
та надання пов'язаних із ними
послуг (крім мисливства)

В Добувна промисловість і 50
розроблення кар'єрів

С Переробна промисловість 30

Постачання електроенергії, газу, 50
пари та кондиційованого повітря

Е Водопостачання; каналізація, 50
поводження з відходами

Р Будівництво 30

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

] 61 Телекомунікації (електрозв'язок) 20

Директор департаменту ,, ,

соціальної статистики ”у І. СЕНИК
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