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Роздiл l. Кiлькiсть працiвникiв, робочий час i фонд оплати працi
назва показникiв

А

Фонд оплати працi штатних працiвникiв,
(iз

тис.грн.

за звlтний

мiсяць

Б

Фонд оплати працi ycix працiвникiв, тис.грн. (з оёнuм ёесяmковuм знаком)
Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати працi ycix працiвникiв (KpiM тимчасовоТ непрацездатностi), тис. грн.
(з оdнuм dесяmковuм знаком)
(у цiлчх ччслах)
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб
Кiлькiсть вiдпрацьованого робочого часу штатними працiвниками, люд.год
(у цiлих числах)

Код
рядка

1
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83,8
72

1
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,l060

12472

(з o1HuM ёесяmковuм знаком)

ряё.1020)

1

Пояснення до роздiлу

070

457,8

l

Основна причина вiдхилення

назва показника
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв (ряд. 1 040
гр,1) +725% i бiльше порiвняно з попереднiм перiодом

Середня эаробiтна плата штатного працiвника
(ряд.'l070/ряд,1040*1000) +,,-1Qо/о i бiльше порiвняно з
попереднiм перiодом

Роздiл ll. Заборгованiсть перед працiвниками iз заробiтноТ
плати та виплат ]з соцiального страхування

на

2019

1 Грудня

р

(назва мiсяtlя насmупно2о пiсля звimноао перiоOу)

Код

назва показникiв

А

Сума заборгованостi з виплати заробiтноТ плати, тис.грн (з оOнuм )есяmковuм знаком)
Сума заборгованостi з виплати заробiтноТ плати, лворена у попереднi роки, тис.грн.
(з o)HuM dесяmковuм знаком) (iз ряд, 2010)
(у цiлuх чuслах)
КiльЙСiь працiвникiв, яким своечасно не виплачено заробiтну плату, осiб
Сума заборгованостi з виплат працiвникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю,
уключаючи оплату перших п'яти днiв, тис.грн. (з оёнuм )есяmковuм знаком)
Суlиа заборгованостi з виплати заробiтноТ плати, яка фiнансуоться за рахунок бюджетних
коштiв, тис. грн. (з оdнuм )есяmковuм знаком) (iз ряд. 2010)
Сума эаборгованостi з виплати заробiтноТ плати, яка фiнансуеться эа рахунок коштiв
мiсцевих бюджетiв, тис.грн (з o1HuM dесяmковuм знаком) (iз ряд. 2050)
Сума заборгованостi э компенсацiйни х виплат працiвникам, якi постраж,дали внаслiдок
(з оdнuм ёесяmковuм знаком) (iз ряд. 2050)
ЧорнобильськоТ катастрофи, тис. грн,
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