flержавне статистичне спостереження
статтею 21 3акону Украiни "Про flержавнуJтатистику"

3BiT iз працi

у Жовтень
Подають:

юридичних осiб за
перелiком, визначеним органами державнот статистики
- територiальному органу .Щержстату

20€

р.

TepMiH подання
не пiзнiше 7-го

числа мiсяця,
наступного за
звiтним перiодом

Ns 1-ПВ
(мiсячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ !ержстату
10.06.20,1б Ns 90

Респондент:

"мЕтАлIст"
Найменування: комундльНЕ пlдприеМство "оБлАсниЙ спортивниЙ комплЕкс
Мiсцезнаходження

Мреса

(юридична адреса):

здiйснення дiяльностi, щодо якоi подаеться форма звiтностi (фактична адреса):

Найменування структурного пiдроздiлу

Вид економiчноi дiяльностi

Ддреса эдiйснення дiяльностi, щодо

якоТ

подаоться форма звiтностi (фактична адреса):

Номер структурного пiдроздiлу

структурного пiдроздiлу:
заповнюеться в територiальному органi державнот статистики стосовно о3нак
Код виду економiчноi дiяльностi за KBEfl
Код територiТ за КОАТУУ'
пQля iнших примiток

Роздiл l. Кiлькiсть працiвникiв, робочиЙ час iфонд оплати працi
код

назва показникiв

рядка

3а звiтний
мiсяць

Б

А

1

1

020

485,5

СуЙа податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду
оплати працi ycix працiвникiв (KpiM тимчасовоi непрацездатностi), тис. грн.
(з оёнuм ёесяmковuм знаком)
(у цiлчх ччслах)
СФЙньооблкова кlль.кiсть штатних працiвникiв, осiб
КЙiсть вiдпрацьованого робочого часу штатними працiвниками, люд.год

1

030

87,3

1

040

73

(у цiлих числах)

1

060

12824

1

070

472,8

Пояснення до роздiлу

l

Основна причина вiдхилення

назва показника

Середня заробiтна плата штатного працiвника

070/ряд.,l040-1000) +;-10% iбiльше порiвняно э
попереднiм перiодом
(ряд.,1

Роздiл ll. 3аборгованiсть перед працiвниками iз заробiтноi
плати та виплат iз соцiального страхування

на

2019

1 Листопада

(

р.
ioOy)

Код

назва показникiв

рядка

А

Б

201о

@McBoeЧacHoнeвиплачeнoзаpo6iтнynлaтy,ociб(уцiлuхчuслax)
сума заборгованостi з виплат працiвникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатнlстю,
уключаючИ оплатУ першиХ п'яти днiв, тис.грн. (з оdнuм )есяmковuм знаком)
коштiв, тис.

грн.

2020
2030

2040

Пнo.iплати,якaфiнансyeтЬсязаpаxyнoкбюджeтниx
знаком) (iз ряд.2010)

(з оdнuм ёесяmковuм

2050
2060

ФйаЪаб-оргоБанойГз компенсацiйних виплат працiвникам, якi пострахqдали внаслiДоК
ЧорнобильськоТ катастрофи| тис. грн. (з odHuM dесяmковuм знаком) 1iз рял. 20!0)

2070

Пояснення до роздiлу ll
з виплати заробiтноТ плати
25% i бiльше порiвняfiq-Эyопереднiм перiодом
Пець Роман Васильович
вiдповiдальноi

телефон:

0577375503

,iщ)

Пець Роман Васильович
(пlБ)
електронна пошта:

osk.metallist@rambler.ru

Усього
1

