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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 заробітну плату за професіями окремих працівників 
у 2016 році 
Подають:
Термін подання
№ 7-ПВ
(один раз на чотири роки)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату 
25.08.2016 № 152
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб 

– територіальному органу Держстату
не пізніше
31 березня






Респондент:

Найменування_____________________________________________________________________________________


Місцезнаходження (юридична адреса): _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
_________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)


Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): 
______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,
_________________________________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)







Розділ I. Загальна інформація щодо організації оплати праці
(станом на 31 грудня 2016 року)
   
Код рядка                                                                                           Позначається один обраний варіант відповіді "ν"
710
Чи діяв на підприємстві колективний договір?
     так            - 1

      ні             - 2


720
Яка форма оплати праці застосовувалась для більшості (понад 50%) працівників підприємства?
почасова             - 1

відрядна              - 2


730
Чи застосовувалась для організації оплати праці на підприємстві тарифна сітка (схема посадових окладів)?  
     так            - 1

      ні             - 2


735
Якщо звіт надається також за інших юридичних осіб, виберіть, будь ласка, відповідний вид їхньої діяльності з наступних та позначте обраний варіант:
 
освіта                                                        - 1
охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги                               - 2
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг                                - 3





Розділ ІI. Загальні відомості щодо кількості працівників 
та їх відбору для обстеження 

Код
рядка
Назва показників
Жовтень
2016 року
2016 рік
А
Б
1 
2
740
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 
(у цілих числах)


750
Фонд оплати праці штатних працівників, тисяч гривень 
(з одним десятковим знаком)


760
Облікова кількість працівників на 31 жовтня, з яких здійснюється відбір, крім тих, які не мали нарахувань із фонду оплати праці за жовтень, або були прийняті на підприємство після 21 жовтня, осіб (ОК) (у цілих числах)


770
Кількість працівників, які підлягають обстеженню, осіб (КВ) 
(у цілих числах)


780
Інтервал відбору (ІВ) (з одним десятковим знаком)


790
Порядковий номер першого працівника у вибірці (ПВ) 
(у цілих числах)





