
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.025 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1. Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 03.01.2019 (довідник 

територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ 

Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте 

дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).  

2. Оновлений Локальний довідник видів водних ресурсів. Довідник підключений до 

граф Б та В форми: 

S2701712 1-риба (річна). Добування водних біоресурсів 

3. Доданий довідник Номенклатура продукції промисловості (НПП). Довідник 

підключений до граф А, Б та В форм: 

S0423113 1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами 

S0423112 1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами 

S0403510 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції 

(річна) 

ФОРМИ 

Державна фіскальна служба 

Нові форми:  

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 19.10.2018 № 842 «Про 

затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», а 

також згідно з рекомендаціями листа ДФС України від 04.01.2019 № 



357/7/99-99-15-02-01-17: «враховуючи, що видання наказу № 842 обумовлено змінами з 

01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники 

бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний 

(податковий) період - 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за 

оновленою формою», додано нові форми: початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - 

залежно від звітного періоду, що застосовується. (У разі потреби, в ПЗ M.E.Doc присутні 

стара і нова версії форм.) 

J0100117 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств 

J0110317 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

J0110617 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств 

J0111317 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

J0111417 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

J0111517 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

J0111617 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

J0111717 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств 

J0111817 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

J0112817 Додаток ТЦ до Податкової декларації  з податку на прибуток підприємств 

F0100702 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств 

F0170302 Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ 

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

F0170602 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з 

податку на прибуток підприємств 

F0171302 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 



F0171402 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

F0171502 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

F0171602 Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

F0171702 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33 Податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств 

F0171802 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток 

підприємств 

F0172802 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

Зміни:  

Відкориговані дати подання звіту: 

F0602006 Податкова декларація з плати за землю 

Державна служба статистики 

Нові форми:  

початок дії - з 01.12.2018 р, період подання - Рік: 

S2202306 2-3 нк. Звіт про діяльність закладу вищої освіти на початок 

навчального року 

S2204007 85-к. Звіт дошкільного навчального закладу 

S0401001 Форма 2-підприємництво (річна). Структурне обстеження 

підприємства 

S2600314 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу 

розміщування 

S1300108  1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на 

підприємствах 



початок дії - з 01.08.2018 р, період подання - Рік: 

S0403510 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції 

(річна) 

S1100913 2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)  

початок дії - з 01.01.2019 р, період подання - Місяць: 

S0423112 1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами 

S0423113 1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції 

(товарів, послуг) за видами 

S2702412 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та 

кількість 

S2700508 1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур на 

перероблення та зберігання 

S0603206 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту 

S0600114 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі 

S0602117 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і 

газу (для юридичних осіб) 

S0602127 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і 

газу (для фізичних осіб) 

Зміни: 

S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна) 

S0303002 1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили 

S0800108 1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням 

житлово-комунальних послуг та електроенергії 

S1600212 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту 

S1803107 31-вод. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним 

транспортом 



S1805107 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту 

S2105109 51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства 

S1605110 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним 

транспортом 

S2701412 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства 

S1904108 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива 

S1901111 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії 

S0701112 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" 

S0400409 1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики 

промисловості 

S2703008 37 cг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур 

S0700551 1-ціни (газ). Звіт про ціни на природний газ, який постачається 

споживачам 

S0700611 1-ціни (електроенергія). Звіт про ціни на електроенергію, яка 

постачається споживачам 

S0500510 5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного 

декларування 

S0401208 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції 

ДСЗУ 

Нова форма:  

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 23.11.2018 № 1763 «Про 

затвердження Змін до Порядку надання роботодавцями державній службі зайнятості 

інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню», додано нову форму, початок дії - з 01.01.2018 р.; період 

подання - Рік: 

C0303102 ІНФОРМАЦІЯ про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 

Форма доступна у розділі Звітність - Реєстр звітів.  



Перший раз звіт подається за 2018 рік. Звіт доступний для підприємств та організацій, 

фізичними особами-підприємцями звіт не подається. 

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. Згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 253 від 

15.03.2013р. «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв 

визначення ефективності управління об'єктами державної власності» проставлено 

терміни подачі форм пакету:  

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ 

2. Проставлено терміни подачі форм пакету: 

FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, 

статистична звітність та форми моніторингу 

Зміни 

Реалізовано перенесення даних у періоді Рік із графи 6 (планові показники) форми: 

PE000107 Фінансовий план підприємства 

у графу 5 (план) форми: 

PE000308 Показники виконання фінансового плану 



Міністерство культури 

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури 

(театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)  

Зміни 

Проставлені терміни подачі форм: 

MKP01001 ф.4 Бюджетна пропозиція Наука 

MKP02001 ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки 

MKP02101 Дод.1. Спілки. Перелік заходів 

MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри 

MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники 

MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта 

MKP07002 ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти 

MKP08002 ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ 

MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки 

MKP10002 ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати 

MKP11001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи 

MKP12001 ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі 

MKP21001 Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 

3230, 3240) 

MKP22001 Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210) 

НААН 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, 

підпорядкованих Національній академії аграрних наук України 

Нова форма  



Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - Рік: 

NA040001 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур 

КМДА 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до 

Київської міської державної адміністрації 

Зміни 

Відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової 

звітності суб’єктів державного сектору (наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 

2017 року №1170, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2018 року № 

1074): 

 реалізовано нові інформаційні контролі:  

KMFB0003 Форма №1-дс Баланс 

KMFR0003 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати 

KMFG0003 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів 

KMFV0003 Форма №4-дс. Звіт про власний капітал 

 змінено алгоритм розрахунку для рядків 3095, 3195, 3400 графи 3 та 4 звіту: 

KMFG0003 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів 

Зверніть увагу!  

Якщо звіти створювались у попередній версії програми, потрібно відкрити їх, оновити поля, 

перевірити та зберегти. 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 



 Первинні документи 

Реєстр первинних документів 

Відкориговано збереження документів з підписом у форматі p7s при одночасному експорті 

кількох первинних документів, що мають однакову дату та номер. Експорт виконується по 

команді Експорт - Експорт у PDF з підписами. 

 Звітність 

Реєстр звітів  

Доопрацьовано друк зазначених граф для форм: 

J1310107 Ф.1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість 

J1310403 Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість 

F1310107 Ф.1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість 

F1310403 Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість 

Зарплата 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за грудень 2018 р. - 100,8 %. 

Розрахункова відомість 

При подовженні лікарняного в інформаційному вікні реалізовано відображення середнього 

заробітку, що був використаний при нарахуванні попереднього лікарняного. 


