
 
Державна служба статистики України 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ  

"СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ" 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Київ – 2020 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ Державної служби  
статистики  
 
 30.12.2020 № 374  

 



2 
 

 

Державна служба статистики України 
 

Відповідальний за випуск – директор департаменту соціальної статистики  
Сеник І. В. 

Методологічні положення державного статистичного спостереження "Стан 
виплати заробітної плати" (далі – Методологічні положення) визначають 
основні положення та методи, які використовуються при проведенні 
державного статистичного спостереження із зазначеного питання.  

Методологічні положення підготовлені працівниками відділу статистики 
оплати праці та соціально-трудових відносин департаменту соціальної 
статистики Державної служби статистики України. 

Методологічні положення схвалені Комісією з питань удосконалення 
методології та звітної документації Державної служби статистики України 
(протокол від 31 липня 2020 року № КПУМ/14-20). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Держстат 
вул. Шота Руставелі, 3, м. Київ, 01601, Україна 
http://www.ukrstat.gov.ua 
телефони: (044) 287-24-22 
факс: (044) 235-37-39 
електронна пошта: office@ukrstat.gov.ua 
 
 
 

©   Державна служба статистики України, 2020 



3 
 

 

ЗМІСТ 
  Стор. 
 Передмова ……………………………………………………………. 4 
 Скорочення та умовні позначення………………………………….. 4 
 I. Загальні положення ……………….…..…………………………... 5 
 ІІ. Основні поняття та терміни……………………………………….. 5 
 IІI. Методологічні та організаційні засади проведення державного 

статистичного спостереження…...……………..….………………... 6 
 1. Мета й основні характеристики державного статистичного 

спостереження…… …………...........................………...……...….... 6 
 2 Джерела інформації державного статистичного спостереження… 7 
 3. Система показників державного статистичного спостереження… 7 
 ІV. Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліків 

респондентів (підприємств) державного статистичного 
спостереження………………………………………………………... 8 

 1. Формування сукупності одиниць і переліків респондентів  
державного статистичного спостереження …………………………. 8 

 2. Актуалізація сукупності одиниць та переліків респондентів 
державного статистичного спостереження…………………………. 9 

 V. Порядок проведення державного статистичного спостереження      
та обробки даних ………………………………………....................... 9 

 1. Порядок проведення державного статистичного спостереження.. 9 
 2. Основні етапи обробки даних державного статистичного 

спостереження ………………………………………………………...  10 
 VI. Забезпечення якості даних державного статистичного 

спостереження………………………………………………............... 11 
 VII. Статистичні методи уникнення розкриття конфіденційних 

статистичних даних державного статистичного спостереження .... 11 
 VIII. Поширення результатів державного статистичного 

спостереження....................................................................................... 12 
 IX. Перегляд даних державного статистичного спостереження  12 
 Додаток 1. Кількість працівників за видами економічної діяльності 

згідно з КВЕД (ДК 009:2010) для відбору одиниць державного 
статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" 
 

14 
 Список використаних джерел ….….................................................... 16 

 
 
 
 
 
 



4 
 

 

Передмова 

Методологічні положення містять опис основних понять та термінів, 
методологічних та організаційних засад проведення державного статистичного 
спостереження, принципів формування сукупності одиниць та переліку 
респондентів для його проведення, основних етапів збору, обробки та 
поширення інформації, оцінювання його якості. 

Методологічні положення призначені для використання працівниками 
органів державної статистики, а також можуть бути корисні для фахівців 
державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних та 
фізичних осіб. 

Скорочення та умовні позначення 

ДСС      – державне статистичне спостереження; 

ГУС      – Головне управління статистики; 
ГУРС     – Головне управління регіональної статистики; 
ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; 
КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності; 
КОПФГ – Класифікація організаційно-правових форм господарювання; 
КОДУ – Класифікація органів державного управління; 
ІССІ – Інтегрована система статистичної інформації; 
РСО  – Реєстр статистичних одиниць; 
СРП – Статистичний реєстр підприємств; 
ТОД – територіальні органи Держстату; 
Т – рік, що передує звітному року; 
Т+1 – звітний рік, для якого здійснюється формування сукупності 

одиниць державного статистичного спостереження. 
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I. Загальні положення 
 

1. Ці Методологічні положення визначають методи проведення державного 
статистичного спостереження (ДСС) "Стан виплати заробітної плати", перелік 
показників ДСС і порядок поширення його результатів.   

 
2. Методологічні положення ґрунтуються на нормах Закону України "Про 

державну статистику" [2] та з урахуванням положень Указу Президента 
України від 25 травня 2004 року № 576 "Про невідкладні заходи щодо 
завершення погашення заборгованості із заробітної плати", постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 березня 2009 року № 370 "Про запровадження 
спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та 
організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до 
Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих 
бюджетів" та наказу Держстату від 17 серпня 2018 року № 170 "Про 
затвердження принципів діяльності органів державної статистики України". 

II. Основні поняття та терміни 

Для цілей Методологічних положень терміни вживаються у значеннях, 
наведених у статті 1 Закону України "Про державну статистику" [2], статтях 1 
та 2 Закону України "Про оплату праці" [4], пунктах 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33, 42, 44, 60, 67, 73, 75 глосарія до плану 
статистичного спостереження, затвердженого наказом Держкомстату від 
29.12.2009 № 498 [6], розділах І та ІІ Положення про Реєстр статистичних 
одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних 
спостережень за діяльністю підприємств [9], а також у наведених нижче 
значеннях: 

заборгованість із виплати заробітної плати – 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, строк виплати якої минув  
до кінця місяця, у якому вона повинна бути виплачена;  

заборгованість із виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності – 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 
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або професійним захворюванням, яке спричинило втрату працездатності, 
вагітністю та пологами). 

III. Методологічні та організаційні засади проведення державного 
статистичного спостереження 

1. Мета й основні характеристики державного статистичного 
спостереження 

1. 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. 

 
2. ДСС охоплює підприємства, які за основним видом економічної 

діяльності за КВЕД відносяться до секцій A–S та розташовані на економічній 
території країни,  із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  

 
3. ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів, 

має такі основні характеристики: 
 

1) вид ДСС:  
за ступенем охоплення одиниць: несуцільне; 
за часом реєстрації даних: поточне; 
 
2) періодичність: місячна; 
 
3) організаційна форма ДСС: статистична звітність;  
 
4) спосіб ДСС: документальний облік; 
 
5) одиниця ДСС: підприємство; 
 
6) респондент ДСС: юридична особа; 
В окремих випадках респондентом також може виступати юридична 

особа, що представляє ще й інших юридичних осіб, від яких органи державної 
статистики отримують звіт. 
 

7) органи, які здійснюють ДСС: Держстат та ТОД; 
  
8) національні класифікатори, класифікації, що використовуються при 

проведенні  ДСС: КВЕД, КОДУ, КОПФГ; 
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9) місце проведення ДСС: регіони України. 
 

4. ДСС проводиться шляхом збору даних безпосередньо від респондентів, 
а також використання зведених даних ДСС "Обстеження підприємств із питань 
статистики праці". 

 
2. Джерела інформації державного статистичного спостереження 
 

1. Джерелом інформації ДСС є дані за формою № 3-борг (місячна) "Звіт 
про заборгованість з оплати праці" (далі – форма № 3-борг). 

 
2. Зведені дані ДСС "Обстеження підприємств із питань статистики праці" 

(фонд оплати праці, середня заробітна плата, кількість працівників), які 
використовуються для розрахунку відносних показників. 

3. Система показників державного статистичного спостереження 

1. Показники, які поширюються та їх розрізи за результатами проведення 
ДСС є: 

заборгованість із виплати заробітної плати (тис. грн) у розрізі видів 
економічної діяльності (секція/розділ за КВЕД); організаційно-правових форм 
господарювання (КОПФГ); джерел фінансування; одиниць спостереження; у 
розрізі населених пунктів та розрізі населених пунктів на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених 
пунктах, розташованих  на лінії зіткнення);  

заборгованість із виплат  працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності (тис. грн.) та темпи її зміни (у відсотках) до попереднього 
періоду, до початку року у розрізі видів економічної діяльності (секція/розділ за 
КВЕД); 

кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату (осіб), у розрізі 
видів економічної діяльності (секція/розділ за КВЕД); 

темпи зміни заборгованості з виплати заробітної плати (у відсотках) 
порівняно до попереднього періоду, до початку року в розрізі видів економічної 
діяльності (секція/розділ за КВЕД); 

заборгованість із виплати заробітної плати (у відсотках) до фонду 
заробітної плати усіх працівників у розрізі видів економічної діяльності 
(секція/розділ за КВЕД); 

заборгованість із виплати заробітної плати в середньому на одного 
штатного працівника (тис. грн) у розрізі видів економічної діяльності 
(секція/розділ за КВЕД); 

заборгованість із виплати заробітної плати в середньому на одного 
штатного працівника (у відсотках) до середньої заробітної плати у розрізі видів 
економічної діяльності (секція/розділ за КВЕД); 
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кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату, (у відсотках) до 
середньооблікової кількості штатних працівників, у розрізі видів економічної 
діяльності (секція/розділ за КВЕД). 

 

2. Зазначені показники також узагальнюються за регіонами; для 
територіального розрізу –  за адміністративно-територіальними одиницями.  

 
IV. Формування та актуалізація сукупності одиниць і переліків 

респондентів державного статистичного спостереження 
 

1. Формування сукупності одиниць і переліків респондентів  
державного статистичного спостереження 

 
1. Формування генеральної сукупності одиниць, яка безпосередньо буде 

досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється щорічно у грудні 
року T. 

 
2. Формування генеральної сукупності, сукупності одиниць, яка 

безпосередньо буде 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: підприємство; 
 
2) інституційний сектор економіки за КІСЕ підприємства: S.11 

"Нефінансові корпорації", S.12 "Фінансові корпорації", S.13 "Сектор загального 
державного управління", S.15 "Некомерційні організації, що обслуговують 
домашні господарства"; 

 

3) основний вид економічної діяльності згідно з КВЕД: секції  А–S; 
 
4) одиниці з кількістю працівників, що відповідають цензу за кількістю 

працівників відповідно до виду економічної діяльності, визначеного в додатку 1 
до цих методологічних положень. 

 
4. На основі сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, 

формується перелік респондентів за формою № 3-борг, до якого включаються 
юридичні особи, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупності ДСС.  
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2. Актуалізація сукупності одиниць та переліків респондентів 
державного статистичного спостереження 

 
1. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде 

досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється протягом лютого-
жовтня року Т+1 на 15-й робочий день. 

 
2. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде 

досліджуватись, і переліку респондентів ДСС здійснюється на державному 
рівні.  

 
3. Актуалізація сукупності одиниць, яка безпосередньо буде 

досліджуватись, сформована на основі РСО, здійснюється для звітного місяця, 
наступного за місяцем проведення актуалізації.  

 
4. Причинами актуалізації сукупності одиниць, яка безпосередньо буде 

досліджуватись, є події, які відбулися з одиницями через злиття, поділ, виділ, 
перетворення, приєднання, передачу виробничих факторів між одиницями, 
зміну ідентифікаційних та класифікаційних ознак одиниць.  

 
5. Джерелом інформації для актуалізації сукупності одиниць, яка 

безпосередньо буде досліджуватись, є інформація з РСО (у частині СРП) 
станом на 01 число кожного місяця протягом лютого-жовтня року Т+1.  

 
6. На основі актуалізованої сукупності одиниць ДСС формується перелік 

респондентів ДСС за формою № 3-борг, до якого включаються юридичні особи, 
яким відповідають одиниці, що наявні в сукупності ДСС. 

V. Порядок проведення державного статистичного спостереження      
та обробки даних 

 1. Порядок 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 в проведенні ДСС розміщується на 
офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у сервісі "Пошук за кодом 
ЄДРПОУ". 

 
2. Дані за формою № 3-борг  (місячна) на паперових носіях (нарочно або 

поштою), у формі електронного звіту засобами електронного зв’язку відповідно 
до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики [9]  
або через сервіс "Кабінет респондента", який розміщено на офіційному вебсайті 
Держстату, отримуються протягом звітного року в І декаді місяця, наступного 
за звітним, у терміни, визначені на бланку.  
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3. Після отримання звітів за формою № 3-борг  (місячна) 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 здійснюється такі 

арифметичні та логічні контролі: 
перевірка ідентифікації респондента; 
перевірка повноти введення даних; 
перевірка правильності співвідношення окремих значень показників 

форми; 
виявлення алогічних відповідей шляхом порівняння значень показників, у 

тому числі у динаміці (порівняння з попереднім місяцем звітного року та 
відповідним місяцем попереднього року). 

 
2. За результатами проведення контролів, з метою визначення причин 

виявлених неузгодженостей, відповідно до статті 13 Закону України "Про 
державну статистику" [2] та Порядку проведення перевірок достовірності 
первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і 
статистичної звітності органами державної статистики, затвердженого наказом 
Державного комітету статистики України від 19 червня 2003 року № 186, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2003 року за 
№ 862/8183, органи державної статистики можуть здійснювати зв’язок з 
респондентами, а в разі виявлення помилок первинні дані, отримані від 
респондентів, доопрацьовуються та коригуються. 

3. Якщо з невідомих причин органи державної статистики припинили 
отримувати звіти від респондента у будь-якому звітному періоді, для 
формування показників ДСС інформація щодо його заборгованості з 
останнього отриманого звіту повторюється щомісяця до кінця Т+1 року.  

4. Для аналізу динаміки показника заборгованості з виплати заробітної 
плати респондентів, які припинили подавати звіти, але не повідомили про 
погашення заборгованості у Т+1 році, упродовж років Т+2 та Т+3 по них 
формується узагальнена інформація. Якщо за цей період респондент відновлює 
діяльність або ліквідується чи порушена процедура відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, його дані не 
враховуються для означених цілей. 

 

5. Показники ДСС формуються щомісячно в розрізах відповідно до чинних 
національних класифікаторів: за видами діяльності на державному та 
регіональному рівні, за регіонами, організаційно-правовими формами 
господарювання, джерелами фінансування. 
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6. Узагальнення показників цього ДСС за ознакою території відбувається 
згідно з місцем реєстрації юридичної особи. 

VI. Забезпечення якості даних державного статистичного спостереження 

1. Для забезпечення якості даних, які отримуються шляхом збору 
інформації безпосередньо від респондентів, застосовується контроль рівня 
надання звітів респондентами, залученими до ДСС, а також аналіз причин їх 
ненадання. Очікуваний рівень відповідей для ДСС становить 80%. Для його 
досягнення у разі відсутності звіту використовують метод безпосереднього 
контакту з респондентом для повторного нагадування та з’ясування причин 
неотримання звіту.  

 
2. Для контролю якості результатів ДСС здійснюються: аналіз даних у часі 

(порівняння з попереднім періодом звітного року та початком року); аналіз 
даних у просторі (на державному та обласному рівні – по підприємствах); а 
також аналіз даних із показниками зі статистики праці (порівняння із фондом 
оплати праці, середньою заробітною платою, кількістю працівників). 

 
3. 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). 

 
VII. Статистичні методи уникнення розкриття конфіденційних 
статистичних даних державного статистичного спостереження 

 
1. Забезпечення статистичної конфіденційності у практиці проведення 

ДСС здійснюється відповідно до вимог статті  16, 17, 21, 22 Закону України 
"Про державну статистику" [2], статей 18, 21 Закону України "Про інформацію" 
[3], статей 6, 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації" [5], з 
урахуванням основних методів, визначених пунктом 1 підрозділу 2 розділу ІV 
Методологічних положень щодо забезпечення статистичної конфіденційності в 
органах державної статистики, затверджених наказом Держстату від 15 лютого 
2017 року № 41 [12], міжнародних вимог до правил конфіденційності 
статистичної інформації відповідно до регламентів Європейського Союзу.  

Для забезпечення встановлених законодавством гарантій перед 
респондентами щодо забезпечення конфіденційності наданої ними статистичної 
інформації використання цієї інформації відбувається виключно у статистичних 
цілях. 
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2.  У ході проведення ДСС реалізуються такі заходи щодо забезпечення 

конфіденційності статистичної інформації для показника кількість працівників, 
яким не виплачено заробітну плату: 

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

нерозповсюдження статистичної інформації, яка була отримана в ході 
проведення ДСС, якщо є загроза розкриття первинних даних. 

 
3. Контроль ризику розкриття статистичної інформації здійснюється для 

показника кількість працівників, яким не виплачено заробітну плату, за 
правилом порогового значення статистичного показника, згідно з яким 
значення є вразливим, якщо воно розраховано на базі занадто малої кількості 
статистичних одиниць (три та менше). 

Для уникнення розкриття конфіденційних статистичних даних 
застосовуються методи блокування вразливого значення (первинне блокування) 
та блокування значень, за допомогою яких можна розрахувати вразливі 
значення, що були заблоковані на етапі первинного блокування (вторинне 
блокування), включаючи блокування значень взаємопов’язаних показників, та 
беручи до уваги їх розрізи й агрегацію. 
 

VIII. Поширення результатів державного статистичного 
спостереження 

 

1. Відповідно до статті 21 Закону України "Про державну статистику" [2] 
статистична інформація, отримана за результатами ДСС, поширюється у 
зведеному знеособленому вигляді.  

 
2.  З метою забезпечення статистичної конфіденційності поширенню не 

підлягає зведена знеособлена статистична інформація, яка містить дані, 
отримані від трьох і менше респондентів та/або якщо частка одного з 
респондентів у ній перевищує 80 відсотків або частка двох респондентів у ній 
перевищує 90 відсотків, а також інформація про респондентів, що звітували до 
органів державної статистики. 

Водночас, згідно зі статтею 22 Закону України "Про державну 
статистику" [2], не розповсюджується заборона стосовно поширення на первині 
дані загальних сум заборгованості з виплати (нарахування) заробітної плати 
підприємств установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством. 
Така інформація може надаватися за запитами користувачів. 

 
3. З метою забезпечення вільного та одночасного доступу користувачів 

узагальнена статистична інформація за результатами спостереження 
оприлюднюється на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) та 
сайтах його територіальних органів (www.ukrstat.gov.ua/work/region.html) у 
відповідних статистичних продуктах (експрес-випуски, статистична 
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інформація, статистичні публікації). Дані, що оприлюднюються на вебсайтах 
ТОД, узгоджені з даними, які публікує Держстат. 

Результати ДСС оприлюднюються не пізніше ніж через 30 днів після 
звітного періоду. Терміни оприлюднення, вихідні показники та їх розрізи 
(деталізація), а також статистичні продукти, які поширюються за результатами 
ДСС, зазначаються у плані державних статистичних спостережень на 
відповідний рік. 

 
4. Інформацію за результатами ДСС Держстат також надає: 
 
1) за запитами користувачів статистичної інформації в порядку та на 

умовах, визначених чинним законодавством; 
 
2) за угодами про взаємообмін інформаційними ресурсами між 

Держстатом та іншими державними органами, установами, організаціями. 
 

IХ. Перегляд даних державного статистичного спостереження 
 

1. За результатами проведення цього ДСС, у зв'язку з непередбачуваними 
подіями, може здійснюватися незапланований перегляд статистичної 
інформації ДСС. У цьому випадку перегляду підлягає статистична інформація 
за показниками, що перелічені в пункті 1 глави 3 розділу ІІІ цих 
Методологічних положень. Перегляд даних ДСС здійснюється за максимально 
можливий період проведення ДСС. Як тільки виникає потреба у 
незапланованому перегляді, користувачів інформують про нього шляхом 
оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату відповідного оголошення. 
 

2. Переглянуті дані оприлюднюються разом із черговим оприлюдненням 
відповідної статистичної інформації за підсумками ДСС, згідно із календарем 
оприлюднення інформації, та з відповідними поясненнями. 

 
3. Здійснення запланованого перегляду статистичної інформації за цим 

ДСС не передбачено. 
 

 
 
Директор департаменту  
соціальної статистики                                                                 Інеса СЕНИК 
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    Додаток  
до Методологічних положень  

                                                                               (пункт 3 розділу IV) 
 

 

Кількість працівників за видами економічної діяльності  
згідно з КВЕД (ДК 009:2010) для відбору одиниць  

державного статистичного спостереження  
"Стан виплати заробітної плати" 

 

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 
I Тимчасове розміщування і організація харчування 10 
J Інформація та телекомунікації 10 
 крім видів діяльності:  

61 телекомунікації (електрозв'язок) 20 
K Фінансова діяльність та страхова діяльність 10 
L Операції з нерухомим майном 10 
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Продовження додатка 
 

Коди 
секції, 
групи 

Назва класифікаційних угруповань 
Середня кількість 

працівників  
(= або >) 

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 

 
 

____________________ 
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