
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.002 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1. На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

15.02.2019 р. №259 «Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 

003:2010 «Класифікатор професій» внесено зміни у довідник Класифікатор професій 

ДК 003:2010. 

До довідника класифікатора додано графи терміну дії обраної професії: дата початку дії 

та дата закінчення дії. 

2. У розділі Довідники - Загальні довідники створено новий розділ 

Держфінмоніторинг (новий). Розділ містить довідники, підключені до форм: 

M0100108 Ф.№1-ФМ Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

M0100208 Ф.№2-ФМ Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу 

M0100408 Ф.№4-ФМ Повідомлення про фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу 

3. Оновлено довідник КОПФГ. 

4. Оновлено довідник Країни. 

ФОРМИ 

Державна фіскальна служба 

Зміни:  

1. Оновлено файл загальних типів даних common_types.xsd станом на 20.03.2019. Надано 



можливість подання запиту на отримання публічної інформації до органів ДФС з кодами 

3070, 9191, 9393, 9494 у формах: 

J1314002 Запит на отримання публічної інформації 

F1314002 Запит на отримання публічної інформації 

2. Оновлено файл xsd для форм: 

J1300106 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових 

накладних  

F1300106 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових 

накладних 

3. Додано обов’язковий контроль на перевищення допустимої кількості рядків у формі: 

J1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо 

податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких 

зупинено 

F1312603 Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо 

податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких 

зупинено 

4. Додано попередження «Для умовного ІПН 300000000000 та типу причини 07 

зазначається код ставки «901» у випадку здійснення експортних операцій, що 

оподатковуються за нульовою ставкою при заповненні форм ПН: 

J1201010 Податкова накладна 

F1201010 Податкова накладна 

Державна казначейська служба 

Нові форми:  

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження 

Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування» додано нові форми: 

1. Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:  



F2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

F2KDV40 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду 

F2KM40 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

F43KD140 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма 

№4-3д.1, №4-3м.1) 

F43KM140 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних 

фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) 

F4_1KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 

плата за послуги 

F4_1KM40 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 

плата за послуги 

F4_2KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за 

іншими джерелами власних надходжень 

F4_2KM40 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за 

іншими джерелами власних надходжень 

F4_3KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 

F4_3KM40 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 

F4_4KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів 

F7KD1S40 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KD1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KM1S40 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KM1Z40 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KDB40 Зведена форма Ф №7д  Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

F7KMB40 Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 



F7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

F7KDZ40 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

F7KMS40 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

F7KMZ40 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

FINB0006 Форма №1-дс Баланс 

FINR0006 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати 

FKD09021 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду 

FKD10021 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту 

FKD11021 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних 

держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових 

організацій для реалізації інвестиційних проектів 

FKD15021 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що 

перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків 

FKD16021 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в 

установах банків 

FKD17021 Додаток 18 Довідка про депозитні операції 

FKD19021 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської 

заборгованості 

FKD20021 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які 

перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний 

бюджет України 

FKD22021 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів 

FKD23S35 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками 

FKD23Z35 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками 

FKD23S36 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками (варіант №2) 

FKD23Z36 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками (варіант №2) 



FKM23S35 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками 

FKM23Z35 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками 

FKM23S36 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками (варіант №2) 

FKM23Z36 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками (варіант №2) 

FKD24S21 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками (варіант №2) 

FKD24Z21 Додаток 25 (заг .ф.) Довідка про кредиторську заборгованість 

FKD25021 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України 

на 2018 рік на централізовані заходи між 

адміністративно-територіальними одиницями 

FKD26021 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської 

заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі 

№7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» 

FKD27021 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України 

на 2019 рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та 

апеляційними судами усіх видів та спеціалізації 

FKM19021 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської 

заборгованості 

FZV2D021 Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду 

FZVR4121 Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги 

FZVR4221 Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

FZV4_321 Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду 

FZVR4321 Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, 

іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) 



FZV71S21 Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими 

програмами 

FZV71Z21 Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими 

програмами 

FZVR7S21 Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами 

FZVR7Z21 Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами 

FVR2D021 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та 

використання коштів загального фонду 

FVR41D21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і 

використання коштів, отриманих як плата за послуги 

FVR42D21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і 

використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних 

надходжень 

FVR43D21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) 

від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних 

фінансових організацій 

FV4_3D21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду 

FV71DS21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про 

заборгованість за окремими програмами 

FV71DZ21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про 

заборгованість за окремими програмами 

FVR7DS21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами 

FVR7DZ21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами 

FVR2M021 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та 

використання коштів загального фонду 

FVR41M21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і 

використання коштів, отриманих як плата за послуги 



FVR42M21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і 

використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних 

надходжень 

FVR43M21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) 

від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних 

фінансових організацій 

FV4_3M21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і 

використання інших надходжень спеціального фонду 

FV71MS21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про 

заборгованість за окремими програмами 

FV71MZ21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про 

заборгованість за окремими програмами 

FVR7MS21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами 

FVR7MZ21 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами 

FZV2M021 Зведена Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів 

загального фонду 

FZVM4121 Зведена Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги 

FZVM4221 Зведена Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

FZM4_321 Зведена Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду 

FZMR4321 Зведена Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших 

надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, 

іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій) 

FZM71S21 Зведена Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими 

програмами 

FZM71Z21 Зведена Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими 

програмами 

FZMR7S21 Зведена Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними 



коштами 

FZMR7Z21 Зведена Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами 

FKD21S21 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань 

розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним 

розпорядникам бюджетних коштів 

FKD21Z21 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань 

розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним 

розпорядникам бюджетних коштів 

2. Початок дії - з 01.04.2019 р.; період подання - щомісячно, Рік:  

FDOPIV03 Довідка про операції в іноземній валюті 

Зміни: 

FZKZAG21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд) 

FZKSPZ21 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд) 

FRES3241 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і 

використання коштів спеціального фонду 

FRES3242 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і 

використання коштів спеціального фонду 

FRES3243 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і 

використання коштів спеціального фонду 

FRES3244 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і 

використання коштів спеціального фонду 

FTER2208 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання 

коштів загального фонду в територіальному розрізі 

FTER2308 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 

коштів, отриманих як плата за послуги 

FTER2408 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 

коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

FTER2508 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 



інших надходжень 

FTER2608 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 

коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів 

FTER2708 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 

інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) 

FTER2808 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними 

коштами в територіальному розрізі 

FTER2908 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими 

програмами в територіальному розрізі 

FTES2808 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними 

коштами в територіальному розрізі 

FTES2908 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими 

програмами в територіальному розрізі 

FTER22M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання 

коштів загального фонду в територіальному розрізі 

FTER23M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 

коштів, отриманих як плата за послуги 

FTER24M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 

коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 

FTER25M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 

інших надходжень 

FTER27M8 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання 

інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) 

FTER28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними 

коштами в територіальному розрізі 

FTER29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими 

програмами в територіальному розрізі 

FTES28M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними 

коштами в територіальному розрізі 

FTES29M8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими 

програмами в територіальному розрізі 



Державна служба фінансового моніторингу України 

Нові форми:  

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження 

форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та 

інструкції щодо їх заповнення» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2019 р.; період 

подання - за потреби: 

M0100108 Ф.№1-ФМ Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

M0100208 Ф.№2-ФМ Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу 

M0100408 Ф.№4-ФМ Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому 

моніторингу 

M0100308 Ф.№3-ФМ Повідомлення про результати обробки форми обліку суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу 

M0100508 Ф.№5-ФМ Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про 

відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом 

M0100608 Ф.№6-ФМ Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового 

моніторингу 

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  

Нові форми:  

1. Додана нова форма, початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - IV Квартали: 

SS301115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 

2. Додано нові форми до пакету PROZVI01, початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - 



І - III Квартали, Рік: 

SD300101 Додаток 1 

SD300201 Додаток 2 

SD300301 Додаток 3 

SD300401 Додаток 4 

Зміни: 

1. Збільшено кількість знаків після коми до 4-х у формах пакету FRZVIT01: 

MFD00001 Додаток 1 до Методики 

MFD00002 Додаток 2 до Методики 

MFD00003 Додаток 3 до Методики 

MFD00004 Додаток 4 до Методики 

MFD00005 Додаток 5 до Методики 

MFD00006 Додаток 6 до Методики 

MFD00007 Додаток 7 до Методики 

2. З І кварталу 2019 року, в періодах створення І - ІV Квартали і Рік, додано контролі на 

обов’язкову наявність форм у пакеті PROZVI01: 

SD300101 Додаток 1 

SD300201 Додаток 2 

SD300301 Додаток 3 

SD300401 Додаток 4  

SS301115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 7 «Про 

затвердження Методики оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки» реалізовано автоматичне 



заповнення (під час створення форм) типу періоду тим самим значенням, що обрано у 

ярлику FRZVIT01: 

MFD00001 Додаток 1 до Методики 

MFD00002 Додаток 2 до Методики 

MFD00003 Додаток 3 до Методики 

MFD00004 Додаток 4 до Методики 

MFD00005 Додаток 5 до Методики 

MFD00006 Додаток 6 до Методики 

MFD00007 Додаток 7 до Методики 

Міністерство аграрної політики та продовольства України  

Звіти ветеринарних медичних установ та державних підприємств рибного господарства, 

методична звітність організацій, що підпорядковані Міністерству аграрної політики та 

продовольства 

Зміни: 

Реалізовано імпорт із шаблону Excel у форми пакету PROZVI01: 

SS100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал 

SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності 

SS106005 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за 

сегментами» 

Імпорт виконується по команді Виконати додаткову програму обробки - Імпорт з XLS 

для Мінагро на вкладці Наступні дії відкритого документа. 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України  

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, 

статистична звітність та форми моніторингу 



Нові форми:  

На виконання наказу Державної служби статистики України від 21.07.2017 № 195 «Про 

затвердження форм державного статистичного спостереження зі статистики капітальних 

інвестицій» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - IV 

Квартали, Рік: 

PE001213 2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна) 

Зміни: 

1. Створено ярлик до пакету звітності, початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - 

щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік: 

EVDODB01 Ярлик до пакету звітності Міненерговугілля 

EV000001 Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу 

EV000101 Додаток №2. Інформація про дебіторську та кредиторську 

заборгованість 

EV000201 Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець 

звітного періоду 

EV000301 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець 

звітного періоду 

EV000401 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом 

EV000501 Додаток №6. Розшифровка Поточні забезпечення (р.1660 ф.1) 

EV000601 Додаток №7. Розшифровка Капітал у дооцінках (р.1405 ф.1), Додатковий 

капітал (р.1410 ф.1) 

EV000801 Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і 

забезпечення 

EV001001 Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування 

EV001201 Додаток №10. Розшифpовка Доходи майбутніх пеpiодiв (pяд. 1665 ф. 1) 

EV001501 Додаток №11. Довідка про погашення заборгованості з pегpесних 

позовів та одноразової допомоги 

EV001701 Додаток №12. Розшифpовка Поточна заборгованість за довгостроковими 



зобов'язаннями (p. 1610 ф. 1) 

EV001801 Додаток №13. Розшифpовка Інші довгострокові зобов'язання (p. 1515 ф. 

1) 

EV002001 Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi 

EV002301 Додаток №15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із 

заробітної плати 

EV002401 Додаток №16. Розшифpовка Інша поточна дебіторська заборгованість (p. 

1155 ф.1) 

EV002501 Додаток №17. Розшифpовка Інші поточні зобов'язання (р. 1690 ф.1) 

EV002601 Додаток №18. Розшифpовка Інші оборотнi активи (p.1190 ф.1) 

EV003301 Додаток №19. Довідка про фактичне отримання та використання 

грошових коштів 

EV003601 Додаток №20. Розшифpовка Основні засоби  (у т.ч. інвестиційна 

нерухомість) 

EV004001 Додаток №21. Розшифpовка Адмiнiстpативнi витрати (p. 2130 ф.2 ) 

EV004101 Додаток №22. Розшифpовка Витрати на збут (p. 2150 ф.2) 

EV005601 Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витрати ( p. 2120, 2180, 2200, 

2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 ) 

EV005401 Додаток №24. Інформація про підприємство 

EV005701 Додаток №25. Довідка щодо обслуговуючих банків та отримання 

кредитних ресурсів 

EVE05801 Додаток №26. Розшифpовка Цільове фінансування 

EVB05802 Додаток №27. Розшифpовка Цільове фінансування 

EV005901 Додаток №28. Довідка щодо споживання електроенергії та розрахунків 

за неї 

EVE06001 Додаток №29. Довідка щодо використання бюджетних коштів 

EVB06002 Додаток №30. Довідка щодо використання бюджетних коштів 

EV606001 Додаток №31. Розшифpовка Інші опеpацiйнi витрати (p. 2520 ф.2) 



EV006101 Додаток №32. Довідка щодо переробки рядового вугілля на 

збагачувальних фабриках 

EV006201 Додаток №33. Довідка щодо реалізації електроенергії та розрахунків за 

неї 

EV006301 Додаток №34. Довідка щодо банків, які обслуговують зарплатнi проекти 

EV500001 Додаток №35. Баланс рядового вугілля 

EV501001 Додаток №36. Баланс готової вугільної продукції 

EV502101 Додаток №37. Розшифpовка Баланс готової вугільної продукції (р. 32 ф 

5010) 

EV502201 Додаток №38. Довідка щодо закупки покупного вугілля 

EV502301 Додаток №39. Довідка щодо реалізації покупного вугілля 

EV602001 Додаток №40. Розшифpовка «Кредиторська заборгованість за паливо» 

Зверніть увагу: для успішного експорту Додатків 1 - 40, які створені у періоді 2018 рік 

необхідно сформувати пачку EVDODB01. Для цього потрібно створити ярлик у 

відповідному періоді та скопіювати в нього вже створені звіти. Якщо в періоді пакет вже 

створено, то є можливість як скопіювати, так і перемістити звіти з пакету в пакет. 

2. Змінено коди форм: 

EVE05801 Додаток №26. Розшифpовка Цільове фінансування 

EVB05802 Додаток №27. Розшифpовка Цільове фінансування 

EVE06001 Додаток №29. Довідка щодо використання бюджетних коштів 

EVB06002 Додаток №30. Довідка щодо використання бюджетних коштів 

Міністерство культури України 

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

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

Нові форми: 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження 



Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування» додано нові форми. 

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:  

KINB0006 Форма №1-дс Баланс 

KINR0006 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати 

K2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

K43KD140 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма 

№4-3д.1, №4-3м.1) 

K4_1KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата 

за послуги 

K4_2KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень 

K4_3KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 

K4_4KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

K7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

K7KDZ40 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

K7KD1S40 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

K7KD1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

KKD10021 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту 

KKD20021 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які 

перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний 

бюджет України 

KKD22021 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів 

KKD15021 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають 

на поточних рахунках, відкритих в установах банків 



KKD16021 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в 

установах банків 

KKD26021 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості 

установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про 

заборгованість бюджетних установ» 

KKD19021 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської 

заборгованості 

KKD21S21 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань 

розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним 

розпорядникам бюджетних коштів 

KKD21Z21 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам 

бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам 

бюджетних коштів 

KKD23S35 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість 

за видатками 

KKD24S21 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість 

KKD23Z35 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість 

KKD24Z21 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість 

Зміни: 

1. Відкориговано текст контролю на заповнення рядка 1165 у формі: 

MK100112 Ф1. Баланс 

2. Внесено зміни у форми: 

MK881004 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та 

спеціальним фондом 

MK882004 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та 

спеціальним фондом 

MK884004 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки 

MK885004 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих 



як плата за послуги за звітний період (рік) 

Міністерство оборони України 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних 

підприємств  

Нові форми:  

На виконання наказу Державної служби статистики України від 06.07.2018 № 134 «Про 

затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт 

із праці"» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - IV 

Квартали: 

MOU31115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 

Міністерство охорони здоров’я України 

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій 

Міністерства охорони здоров’я України 

Нові форми: 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження 

Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування» додано нові форми. 

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:  

F2KDMN40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші 

міністерства) 

F41DEP40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата 

за послуги (депозити) 

F41VAL40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата 

за послуги (валюта) 

F42VAL40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень (валюта) 



F4_3IM40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (інші міністерства) 

F7KDZM40 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші 

міністерства) 

Зміни: 

FOZ24D04 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних 

коштів 

Міністерство соціальної політики України 

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих 

Міністерству соціальної політики 

Нові форми:  

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження 

Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування» додано нові форми.  

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:  

PINB0006 Форма №1-дс Баланс 

PINR0006 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати 

P2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

P43KD140 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма 

№4-3д.1, №4-3м.1) 

P4_1KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата 

за послуги 

P4_2KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень 

P4_3KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 



P4_4KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

P7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

P7KDZ40 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

P7KD1S40 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

P7KD1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

PKD10021 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту 

PKD20021 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які 

перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний 

бюджет України 

PKD22021 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів 

PKD15021 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають 

на поточних рахунках, відкритих в установах банків 

PKD16021 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в 

установах банків 

PKD26021 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості 

установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про 

заборгованість бюджетних установ» 

PKD17021 Додаток 18 Довідка про депозитні операції 

PKD09021 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду 

PKD19021 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської 

заборгованості загального фонду 

PKD21S21 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань 

розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним 

розпорядникам бюджетних коштів 

PKD21Z21 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам 

бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам 

бюджетних коштів 

PKD23S35 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість 

за видатками 

PKD24S21 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість 



PKD23Z35 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість 

за видатками 

PKD24Z21 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість 

Міністерство фінансів України 

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з 

діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо 

управління такими ризиками 

Нові форми: 

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

MFPASP03 ПАСПОРТ бюджетної програми 

MFZVIT03 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 

MFPASM03 ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету 

MFZVIM03 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 

ДФС (бюджет) 

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій 

Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці) 

Нові форми:  

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження 

Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування» додано нові форми.  

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:  

FS2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

FSKD1021 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту 



FSKD2021 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які 

перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний 

бюджет України 

FSUFK006 Управлінська форма 3 

FSFVK003 Фактичні видатки 

FSKD2221 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів 

FSKD1521 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що 

перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків 

FSKD1621 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в 

установах банків 

FSKD2621 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської 

заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі 

№7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» 

FSKD1721 Додаток 18 Довідка про депозитні операції 

FSKD1921 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської 

заборгованості 

FSFINB06 Форма №1-дс Баланс 

FS41KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 

плата за послуги 

FS42KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за 

іншими джерелами власних надходжень 

FS43KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 

FS44KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів 

FSFINR06 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати 

FSD23S35 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками 

FS7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

FS7D1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 



FSD23Z35 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську 

заборгованість за видатками 

2. Додано нові форми. Будь ласка, після заповнення форми перерахуйте (F6) документ для 

коректного відображення даних. 

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

N2000A01 Додаток А. Проект кошторису 

N2110Z01 Додаток 2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (заг. 

фонд) 

N2110S01 Додаток 2. Розрахунок видатків по оплаті праці з нарахуваннями (спец. 

фонд) 

N2210S02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд) 

N2210Z02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд) 

N2220S02 Додаток 4. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2220 (спец. фонд) 

N2220Z02 Додаток 4. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2220 (заг. фонд) 

N2230S02 Додаток 5. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2230 (спец. фонд) 

N2230Z02 Додаток 5. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2230 (заг. фонд) 

N2240S02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд) 

N2240Z02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд) 

N2250S02 Додаток 7. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2250 (спец. фонд) 

N2250Z02 Додаток 7. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2250 (заг. фонд) 



N2270S02 Додаток 8. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2270(спец. фонд) 

N2270Z02 Додаток 8. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2270(заг. фонд) 

N2280S02 Додаток 9. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2280 (спец. фонд) 

N2280Z02 Додаток 9. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису 

за КПКВ. КЕКВ 2280 (заг. фонд) 

N2700S02 Додаток 10. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту 

кошторису за КПКВ. КЕКВ 2700 (спец. фонд) 

N2700Z02 Додаток 10. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту 

кошторису за КПКВ. КЕКВ 2700 (заг. фонд) 

N2800S02 Додаток 11. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту 

кошторису за КПКВ. КЕКВ 2800 (спец. фонд) 

N2800Z02 Додаток 11. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту 

кошторису за КПКВ. КЕКВ 2800 (заг. фонд) 

N3110S03 Додаток 12. Обґрунтування потреб у видатках за КПКВ. КЕКВ 3110 (спец. 

фонд) 

N3110Z03 Додаток 12. Обґрунтування потреб у видатках за КПКВ. КЕКВ 3110 (заг. 

фонд) 

N3120S01 Додаток 13. Перелік об'єктів капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту матеріально-технічної бази органів Державної 

фіскальної служби України. КЕКВ 3120-3140 (спец. фонд) 

N3120Z01 Додаток 13. Перелік об'єктів капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту матеріально-технічної бази органів Державної 

фіскальної служби України. КЕКВ 3120-3140 (заг. фонд) 

N2501101 Додаток 14. Розрахунок очікуваних надходжень до спеціального фонду, 

за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю 

N2501301 Додаток 15. Розрахунок очікуваних надходжень до спеціального фонду 

за рахунок оренди майна бюджетної установи 

N2501401 Додаток 16. Розрахунок очікуваних надходжень до спеціального фонду 

від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 



N2500002 Додаток 17. Зведення показників спеціального фонду кошторису 

N2000B01 Додаток Б-1. Бюджетна пропозиція 

N3120S02 Додаток 4-Б. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 

3140, 3210), прогноз та показники, що їх характеризують (спец. фонд) 

N3120Z02 Додаток 4-Б. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 

3140, 3210), прогноз та показники, що їх характеризують (заг. фонд) 

НААН 

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

підпорядкованих Національній академії аграрних наук України 

Нові форми:  

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 №44 «Про затвердження 

Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування» додано нові форми.  

Початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:  

U2UKD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

U3_106 (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів 

державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ 

U41UKD40 (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як 

плата за послуги 

U42UKD40 (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за 

іншими джерелами власних надходжень 

U43UKD40 (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 

U44UKD40 (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

U41VAL40 (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги 



U42VAL40 (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги 

U7UKDS40 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

U7UKDZ40 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

Зміни: 

N2000214 Додаток Б форма 4 - наука 

FZNDR023 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних 

роботах 

Укроборонпром 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних 

підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України 

Нові форми:  

На виконання наказу Державної служби статистики України від 06.07.2018 № 134 «Про 

затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт 

із праці"» додана нова форма, початок дії - з 01.01.2019 р.; період подання - І - IV 

Квартали: 

UOP31115 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 

Зміни: 

Додано контролі до форми: 

UOP00307 Показники виконання фінансового плану 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 



 Довідники 

Адресна книга 

Додано новий сертифікат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для розділу 

Звітність державних підприємств. 

Експорт та імпорт даних 

Реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів I Квартал 2019 р.:  

F2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

F4_1KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата 

за послуги 

F4_2KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень 

F4_3KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 

F4_4KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

F7KD1S40 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KD1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KM1S40 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KM1Z40 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

F7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

F7KDZ40 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

F7KMZ40 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

F7KMS40 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

F2KM40 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 



F4_1KM40 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата 

за послуги 

F4_2KM40 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень 

F4_3KM40 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 

FINB0006 Форма №1-дс Баланс 

FINR0006 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати 

FKD26021 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості 

установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про 

заборгованість бюджетних установ» 

FS2KD40 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 

FS41KD40 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата 

за послуги 

FS42KD40 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими 

джерелами власних надходжень 

FS43KD40 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень 

спеціального фонду 

FS44KD40 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

FS7D1Z40 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами 

FS7KDS40 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

FSFINB06 Форма №1-дс Баланс 

FSFINR06 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати 

FSKD2621 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості 

установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про 

заборгованість бюджетних установ» 

FS7KDZ40 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 



Мережевий варіант роботи 

Доопрацьовано механізм встановлення з’єднання з БД Firebird для мережевої версії 

програми. 

 

 

 

 


