
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.013 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

На виконання наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р. «Про 

внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум 

нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 

внесено зміни у довідники: 

1. Створений новий довідник Класифікатор професій ДК 003:2010 (без можливості 

редагування). Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - 

Пенсійний фонд. Довідник підключено до граф 12, 13, 14 Таблиці 5 (J3040512, 

F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412). 

2. Створений новий довідник Військове звання (без можливості редагування). 

Довідник розміщено у розділі Довідники - Загальні довідники - Пенсійний 

фонд. Довідник підключено до поля 5 графи 19 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) 

Додатка 4 (J3000412, F3000412). 

3. У Зведений (універсальний) довідник додано нові категорії особи: 

 7 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, 

які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; 

 8 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу. 

Довідник підключено до графи 8 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 

(J3000412, F3000412). 

4. У довідник Тип нарахувань додано новий тип нарахувань: 

 14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично 

нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні періоди, у зв'язку із 

здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що 

пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із 

сторнуванням). 

Довідник підключено до графи 10 Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 

(J3000412, F3000412). 



5. Згідно з Додатком 2 до наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р. у 

довідник Категорії застрахованої особи додано нові типи застрахованих осіб. 

Довідник підключено до графи 9 Таблиці 6 (J3040612, F3040612) Додатка 4 

(J3000412, F3000412). 

Та до поля Категорія застрахованої особи Таблиці Відомості про 

застраховану особу (J3070112, F3070112) Додатка 7 (J3000712, F3000712). 

Зміни у довідниках починають діяти для звітів за серпень 2018 року. 

ФОРМИ 

Державна фіскальна служба 

Нові форми: 

Початок дії - з 01.09.2018 р.; подання - щомісячно: 

J1412304 РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника 

податків 

J1413302 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків 

F1412304 РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника 

податків 

F1413302 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків 

ЄСВ 

Нові форми: 

На виконання наказу Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р. «Про внесення 

змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» додано нові 

форми звітів; початок дії - з 01.08.2018 р.; подання - щомісячно. 

Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до 

органу доходів і зборів за формою, що діяла з 01 травня 2015 року. Такий звіт подається 



лише один раз за один звітний період. 

Звіти, які не подавалися починаючи з 01.01.2016 року, подаються за новою формою. 

Додаток 4: 

J3000412 Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

F3000412 Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та 

суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

Таблиці: 

J3040112 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску 

J3040212 Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб 

J3040312 Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу 

J3040412 Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на суми грошового забезпечення 

J3040512 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб 

J3040612 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) застрахованим особам 

J3040712 Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб 

відповідно до законодавства 

J3040812 Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку 

J3040912 Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу 

F3040112 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску 

F3040412 Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на суми грошового забезпечення 

F3040512 Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб 



F3040612 Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) застрахованим особам 

F3040712 Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб 

відповідно до законодавства 

Додаток 5: 

F3000512 Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми 

нарахованого єдиного внеску 

Таблиці: 

F3050112 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

F3050412 Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб 

відповідно до законодавства 

Додаток 5: 

F3005112 (для самоз. осіб) Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу 

застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску 

Таблиці: 

F3051112 Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

F3051412 Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб 

відповідно до законодавства 

Додаток 6: 

F3000612 Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про 

добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати 

Таблиці: 

F3060112 Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених 

договором про добровільну участь, які підлягають сплаті 

F3060212 Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску 

згідно з повідомленням-розрахунком 

F3060312 Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за 



страховими внесками за результатами проведеної перевірки 

Додаток 7: 

J3000712 Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання 

F3000712 Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання 

Таблиці: 

J3070112 Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок 

на виробництві чи професійне захворювання 

F3070112 Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок 

на виробництві чи професійне захворювання 

Звіти доступні у модулі програми Звітність - Єдиний внесок. 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ 

Звітність державних підприємств  

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми 

фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств  

Зміни: 

1. Виправлено вивантаження періоду створення у шаблон Excel для форм МЕРТУ: 

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать 

до сфери управління 

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів 

господарювання, що належать до сфери управління 

SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів 

господарювання, що належать до сфери управління 



SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать 

до сфери управління 

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів 

господарювання, що належать до сфери управління 

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що 

належать до сфери управління 

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно 

відчуження державного майна суб'єкта управління 

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна 

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди 

державного майна суб'єкта управління 

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно 

передачі державного майна суб'єкта управління 

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта 

управління 

SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору 

економіки 

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів 

господарювання за конкурсом та укладених контрактів 

2. Реалізовано автоматичне перенесення даних з Картки підприємства та підключено 

відповідні довідники по графам 4, 5, 6 і 7: 

SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору 

економіки 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 



 Первинні документи 

Реєстр первинних документів 

1. Упорядковано відбір документів за допомогою фільтру Статус для типів документів 

Договір та Довіреність. 

2. Відкориговано копіювання первинних документів за попередні періоди при 

налаштуванні дати виписки копії документа Як в оригіналі. Якщо опція Як в 

оригіналі встановлена, у копії проставляється період оригінального документа. 

3. Оптимізовано процес звільнення оперативної пам’яті після виконання архівації 

первинних документів по періодам за допомогою функції Адміністрування - 

Архівування документів. 

 Звітність 

Єдиний внесок 

1. У Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 (J3000412, F3000412) реалізовано 

можливість обирати з довідника значення поля Посада, до поля підключено довідник 

Посади. 

2. Реалізовано копіювання звітів Додаток 4 попередніх версій (J3000410, F3000410, 

J3000411, F3000411) у нову версію звіту (J3000412, F3000412). 

3. Доопрацьовано механізм імпорту даних у пакет ЄСВ із формату DBF з урахуванням 

структури форм звітів нових версій. (Імпорт виконується по команді меню Файл - 

Імпорт - Імпорт з DBF). 

Файл з описом нової структури файлів *.dbf для імпорту динамічних таблиць Додатка 4 

знаходиться у каталозі …\Medoc\help\manuals\Структура файлів імпорту таблиць (5-9) 

Додатка 4, ЕСВ (DBF).pdf. 

Щомісячна персоніфікація 



Відкориговано процедуру виконання команди Перевірити документ для форми звіту 

Додаток 4. 

Реєстр звітів - Звітність державних підприємств 

Змінено адресу прямого з’єднання на http://195.123.10.10/WebSrvMERTU/gate.asmx. 

 Облік ТТН 

Реєстр товарно-транспортних накладних 

Доопрацьовано процедуру відбору документів за фільтром Статус. 

 Адміністрування 

Сертифікати 

У вікні Формування заявок на сертифікат, що відкривається на виконання команди 

Сформувати заявки, виконано доопрацювання: 

 додано поля для введення адреси - квартира/офіс, корпус, тип вулиці, тип населеного 

пункту (поля не обов’язкові до заповнення); 

 змінено максимальну кількість символів у полі Назва організації - можливо ввести не 

більше 64 символів. 



 

Управління ролями 

Реалізовано розмежування прав доступу до розділу Реєстр шаблонів звітів згідно з 

налаштуваннями ролі користувача.  

У розділі Управління ролями - Облік ПДВ - Реєстр первинних документів та 

розділі Управління ролями - Первинні документи - Реєстр первинних документів 

додано опцію Реєстр шаблонів звітів. Якщо опція встановлена, користувачу 

дозволений доступ до розділу Реєстр шаблонів звітів. 

Експорт та імпорт даних 

Змінено механізм експорту даних у Excel.  

Відтепер встановлення пакету Excel на комп’ютер користувача не обов’язкове. У результаті 

експорту формуватиметься файл формату .xls, який можливо відкрити у будь-якій програмі, 

що підтримує цей формат файлів. 

 Зарплата 

Звіти 



Реалізовано автоматичне заповнення звіту (J3000412, F3000412) Єдиний соціальний 

внесок (наказ Міністерства фінансів України №511 від 15.05.2018 р.). 

Налаштування 

1. Оновлено довідник Категорія застрахованої особи відповідно до наказу Міністерства 

фінансів України №511 від 15.05.2018 р. 

2. Додано кнопку Увесь довідник до довідника Категорія застрахованої особи. 

 


