
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.079 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1. Згідно з наказами Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Класифікації 
доходів бюджету»: 

 № 107 від 29.03.2022 р.; 

 № 117 від 16.04.2022 р.; 

 № 135 від 10.05.2022 р.; 

 № 141 від 17.05.2022 р.; 

 № 158 від 06.06.2022 р. 

оновлено довідник Бюджетний класифікатор. 

2. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 93 від 
03.06.2022 р. «Про внесення зміни до Кодифікатора адміністративно-територіальних 
одиниць та територій територіальних громад» внесено зміни в довідник Коди території 
(КОАТУУ/КАТОТТГ). 

3. У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ:  

 відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ, оновлено довідник Тип публічного 
діяча (K019); 

 створено новий довідник Показники форми 2MX. 

ФОРМИ 

Державна податкова служба 

Нові форми:  

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 58 від 10.02.2022 р. «Про 
затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів»: 



1. Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - І Квартал, 
І Півріччя, 9 Місяців, Рік: 

J0100122 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств 

J0110322 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 

J0110622 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації 
з податку на прибуток підприємств 

J0111322 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0111422 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0111522 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0111622 Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0111722 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0111822 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0112022 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

J0112822 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

J0114422 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0114522 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств 

J0114622 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств 

J0114722 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 
КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0114822 Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0114922 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ 



Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

2. Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - І Квартал, 
І Півріччя, 9 Місяців, Рік: 

F0100722 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств 

F0171522 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

F0171722 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

3. Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - І Квартал, 
І Півріччя, 9 Місяців, Рік: 

J0100922 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів 
спільного інвестування) 

J0190322 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 

J0190622 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації 
з податку на прибуток підприємств 

J0191322 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0191422 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0191522 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0191622 Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0191722 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0191822 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0192022 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

J0192822 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

J0194422 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 



J0194522 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств 

J0194622 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств 

J0194722 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 
КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0194822 Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0194922 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ 
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

4. Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - Рік: 

J0100522 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для виробників 
сільськогосподарської продукції) 

J0150322 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 

J0150622 Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації 
з податку на прибуток підприємств 

J0151322 Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0151422 Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0151522 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0151622 Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0151722 Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0151822 Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0152022 Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

J0152822 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 



J0154422 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток 
підприємств 

J0154522 Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової 
декларації з податку на прибуток підприємств 

J0154622 Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з 
податку на прибуток підприємств 

J0154722 Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 
КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0154822 Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на 
прибуток підприємств 

J0154922 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ 
Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 79 від 15.02.2022 р. «Про затвердження 
Змін до форми Податкової декларації з рентної плати»: 

5. Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - 
щоквартально: 

J0800107 Податкова декларація з рентної плати 

J0810107 Додаток 1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин 

J0810207 Додаток 2-2. Розрахунок з рентної плати для видобування вуглеводневої 
сировини під час виконання угоди про розподіл продукції 

J0810307 Додаток 3. Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин 

J0810507 Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води 

J0810607 Додаток 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання 
поверхневих вод для потреб водного транспорту 

J0810707 Додаток 7. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води 
для потреб гідроенергетики 

J0810807 Додаток 8. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування 

J0810907 Додаток 9. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових 



ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

F0800107 Податкова декларація з рентної плати 

F0810107 Додаток 1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин 

F0810207 Додаток 2-2. Розрахунок з рентної плати для видобування вуглеводневої 
сировини під час виконання угоди про розподіл продукції 

F0810307 Додаток 3. Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не 
пов'язаних з видобуванням корисних копалин 

F0810507 Додаток 5. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води 

F0810607 Додаток 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання 
поверхневих вод для потреб водного транспорту 

F0810707 Додаток 7. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води 
для потреб гідроенергетики 

F0810807 Додаток 8. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування 

F0810907 Додаток 9. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

6. Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - щомісячно: 

J0800206 Податкова декларація з рентної плати 

J0820206 Додаток 2-1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для 
видобування вуглеводневої сировини 

J0820406 Додаток 4-1. Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним 
ресурсом України 

J0821006 Додаток 10-1. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і 
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами 

J0821106 Додаток 11-1. Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування 
трубопроводами аміаку територією України 

F0800206 Податкова декларація з рентної плати 



F0820206 Додаток 2-1. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для 
видобування вуглеводневої сировини 

F0820406 Додаток 4-1. Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним 
ресурсом України 

F0821006 Додаток 10-1. Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і 
нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами 

F0821106 Додаток 11-1. Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування 
трубопроводами аміаку територією України 

Звітність НФУ до НБУ 

Нові форми:  

1. Додано нову форму, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - у разі потреби: 

FM2MX001 Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) 

2. Додано нову форму, початок дії - з 01.04.2022 р., період подання - щоквартально: 

LR200002 (Фін./Ліз.) Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені 
договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових 
договорів фінансового лізингу 

Зміни:  

Оновлено контролі: 

FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі 
спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів 

LR100002 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання 
фінансових послуг 

Державна казначейська служба 

Нова форма:  

Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку 



складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності 
фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 
09.06.2022 року, який передбачає внесення змін до Порядку, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 (у редакції наказу МФУ від 07.02.2017 р. 
№ 44), додано нову форму, початок дії - з 01.04.2022 р., період подання - І Півріччя, 9 Місяців: 

F_44KD48 Ф №4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі 
субвенції з місцевого бюджету 

ДСЗУ 

Нові форми:  

Згідно з наказом Міністерства економіки України № 827-22 від 12.04.2022 р. «Про 
затвердження форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та 
Порядку її подання» додано новий пакет форм, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - у 
разі потреби: 

C0302504 Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії) 

C0312504 Форма №3-ПН. Відомості про вакансії 

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. У формі: 

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану 

 внесено зміни в заповнення графи 6 із графи 4 у періодах ІІ - IV Квартал при 
додаванні нових динамічних рядків, що відсутні у попередньому періоді; 

 додано обов’язковий контроль по рядках графи 4 на рівність значенням відповідних 
рядків графи 4 у періодах IV Квартал та Рік: 



 по рядках 6000 - 6080, 7000 - 7050, 8000 - 8025 розділу Основні фінансові 
показники; 

 по рядках 1000 -1450 розділу І. Інформація; 

 по рядках 2000 - 2200 розділу ІІ. Розрахунки з бюджетом; 

 по рядках 3000 - 3415 розділу ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим 
методом); 

 по рядках 4000 - 4060 розділу IV. Капітальні інвестиції. 

2. Відкориговано розрахунок значень рядків 5010 - 5060 та рядків 8021 - 8025 графи 6: 

S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники) 

Міністерство культури та інформаційної політики України 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської 
діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних 
Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні 
заклади, заповідники, концерти, тощо)  

Нова форма:  

Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку 
складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності 
фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 
09.06.2022 року, який передбачає внесення змін до Порядку, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 (у редакції наказу МФУ від 07.02.2017 р. 
№ 44), додано нову форму, початок дії - з 01.04.2022 р., період подання - І Півріччя, 9 Місяців: 

K_44KD48 Ф №4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі 
субвенції з місцевого бюджету 

Міністерство оборони України 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних 
підприємств  

Зміни:  

1. У формі: 

MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану 



 реалізовано контроль на рівність значень відповідних рядків графи 4 для звітів за 
періоди IV Квартал та Рік; 

 внесено зміни в заповнення графи 6 із графи 4 у періодах ІІ - IV Квартал при 
додаванні нових динамічних рядків, що відсутні у попередньому періоді. 

2. Відкориговано розрахунок значень рядків 5010 - 5060 та рядків 8021 - 8025 графи 6: 

MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники) 

Міністерство соціальної політики України 

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної 
політики 

Нова форма:  

Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку 
складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності 
фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 
09.06.2022 року, який передбачає внесення змін до Порядку, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 (у редакції наказу МФУ від 07.02.2017 р. 
№ 44), додано нову форму, початок дії - з 01.04.2022 р., період подання - І Півріччя, 9 Місяців: 

P_44KD48 Ф №4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі 
субвенції з місцевого бюджету 

Автомобільні Дороги 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності 

Нові форми:  

1. Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно: 

UAD31013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна) 

При створенні звіту UAD31013 реалізовано автоматичне перенесення даних із звіту 
S0301013. 

2. Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно: 

UAD22102 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці 

При створенні звіту UAD22102 реалізовано автоматичне перенесення даних із звіту 
S0220102. 



3. Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щоквартально: 

UAD31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 

При створенні звіту UAD31118 реалізовано автоматичне перенесення даних із звіту 
S0301118. 

Зміни:  

1. У формі: 

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану 

 виконано доопрацювання контролів та розрахунків по графам 3 - 6 рядка 3040: 

 додано розрахунок: значення рядка 3040 дорівнює сумі значень рядка 3041 та 
рядка 3042; 

 змінено контроль: значення рядка 3040 повинно дорівнювати сумі значень рядка 
3041 та рядка 3042; 

 реалізовано контролі з фінансовими формами звітності UADGNS01, UADKNS01, 
UADBNS01 та UADRNS01; 

 внесено зміни в заповнення графи 6 із графи 4 у періодах ІІ - IV Квартал при 
додаванні нових динамічних рядків, що відсутні у попередньому періоді; 

 реалізовано можливість експорту у форматі Excel за допомогою додаткової програми 
обробки. 

2. Реалізовано перенесення даних з форми S0100114 на програмі створення та через 
додаткову програму обробки за умови, якщо у відповідному періоді створена форма 
S0100114 з відміткою в полі за міжнародними стандартами фінансової звітності: 

UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ) 

3. Реалізовано перенесення даних з форми S0100214 на програмі створення та через 
додаткову програму обробки за умови, якщо у відповідному періоді створена форма 
S0100114 з відміткою в полі за міжнародними стандартами фінансової звітності: 

UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ) 

4. Реалізовано перенесення даних з форми S0100310 на програмі створення та через 
додаткову програму обробки за умови, якщо у відповідному періоді створена форма 
S0100114 з відміткою в полі за міжнародними стандартами фінансової звітності: 

UADGMS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ) 



5. Реалізовано перенесення даних з форми S0104009 на програмі створення та через 
додаткову програму обробки за умови, якщо у відповідному періоді створена форма 
S0100114 з відміткою в полі за міжнародними стандартами фінансової звітності: 

UADKMS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ) 

6. Відкориговано розрахунок значень рядків 5010 - 5060 та рядків 8021 - 8025 графи 6: 

AVFP0010 Фінансовий план 

НААН 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, 
підпорядкованих Національній академії аграрних наук України 

Нова форма:  

Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку 
складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності 
фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 
09.06.2022 року, який передбачає внесення змін до Порядку, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 (у редакції наказу МФУ від 07.02.2017 р. 
№ 44), додано нову форму, початок дії - з 01.04.2022 р., період подання - І Півріччя, 9 Місяців: 

U4_4KD48 Ф №4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі 
субвенції з місцевого бюджету 

Укроборонпром 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних 
підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України 

Зміни:  

1. У формі: 

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану 

 реалізовано контроль на рівність значень відповідних рядків графи 4 для звітів за 
періоди IV Квартал та Рік; 

 внесено зміни в заповнення графи 6 із графи 4 у періодах ІІ - IV Квартал при 
додаванні нових динамічних рядків, що відсутні у попередньому періоді. 

2. У формі: 



UOP00110 Фінансовий план 

 відкориговано розрахунок значень рядків 5010 - 5060 та рядків 8021 - 8025 графи 6; 

 внесено зміни в контролі розділу VI. Джерела капітальних інвестицій у рядках, що 
деталізують «Інші». 

КМДА 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до 
Київської міської державної адміністрації 

Нова форма:  

Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку 
складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності 
фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 
09.06.2022 року, який передбачає внесення змін до Порядку, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. № 44 (у редакції наказу МФУ від 07.02.2017 р. 
№ 44), у пакеті KMDABK03 додано нову форму, початок дії - з 01.07.2022 р., період подання - ІІ 
Квартал: 

KM44KD41 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі 
субвенції з місцевого бюджету 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

 Звітність 

Реєстр звітів 

Реалізовано можливість заповнювати дані про номер рахунку та найменування банку 
значеннями, вказаними у розділі Картка підприємства - Рахунки, у відповідних полях звіту 
«Додаток 4. Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на 
рахунку у СЕА ПДВ та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що 
реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника» (J0299823, F0299823).  

Значення у відповідних полях можна обрати з підключеного довідника або заповнити вручну. 
За замовчуванням ці поля звіту незаповнені. 



 Первинні документи 

Реєстр електронних документів 

1. Розширено можливості функції Відправка документа на допідписання. Реалізовано 
можливість зазначати контактні дані співробітника, що відправляє документ на 
допідписання. 

Додано вікно Персоніфікація посилання, в якому у області Відправник посилання, 
необхідно заповнити контактні дані співробітника, який відправляє документ на 
допідписання: ПІБ, е-mail, номер телефону. За замовчуванням поля області Відправник 
посилання заповнюються даними з Картки авторизованого користувача. Вказані 
контактні дані відправника будуть зазначені у листі-повідомленні з посиланням на 
документ, що надходить на електронну адресу отримувача. 

2. Реалізовано автоматичне додавання налаштувань переносу полів для функції Створити 
на основі у типових шаблонах для створення документа Видаткова накладна на основі 
Рахунку. Налаштування доступні для типових шаблонів у модулі програми Первинні 
документи - Налаштування переносу полів для функції створити на основі. 

3. Відкориговано відображення зображень підписів та печаток при збереженні документа за 
допомогою команди головного меню Файл - Друк в PDF у разі, якщо увімкнено опцію 
Накладати зображення підписів під час друку або друку в PDF у розділі програми 
Адміністрування - Параметри системи. 

4. Відкориговано збереження даних за допомогою команди головного меню Файл - Експорт 
- Експорт таблиці в Excel за умови використання фільтру на панелі інструментів по 
колонках Статус та Сума.  

5. Налаштовано відображення вкладки Графічне відображення на боці організації, що 
затверджує документ, за умови, якщо отриманий документ вже був затверджений за 
посиланням.  

Реєстр податкових документів 

Реалізовано відображення на боці контрагента-отримувача даних у полях розробника Вид 
цивільно-правового договору та Згідно рахунку-фактури для ПН/РК, що були отримані 
з ЄРПН у відповідь на «Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових 
накладних» зі встановленим параметром Імпорт документу з квитанцією. Дані про договір 
та рахунок-фактуру переносяться з ПН/РК, які були отримані від контрагента-відправника, за 
наявності таких документів у базі програми.  

 РРО 



Реєстр документів РРО 

Налаштовано роботу модуля Реєстр документів РРО при використанні СКБД Firebird 2.1. 

 Адміністрування 

Управління ролями - Доступ до підсистем 

Додано новий розділ налаштувань ролі Адміністрування - Система відображення 
квитанцій. У розділі здійснюються налаштування доступу до функціоналу Відмітити всі 
повідомлення як прочитані.  

Для користувачів, у яких в налаштуваннях ролі встановлено опції Система відображення 
квитанцій та Відмітити всі повідомлення як прочитані, доступна Система 

відображення квитанцій по кнопці на панелі інструментів  з можливістю відмічати всі 
повідомлення як прочитані, а також доступний пункт головного меню Сервіс - Відмітити всі 
повідомлення як прочитані.  

Якщо у налаштуваннях ролі встановлено лише відмітку Система відображення квитанцій, 

для користувача доступна Система відображення квитанцій по кнопці  на панелі 
інструментів лише для перегляду повідомлень. 

Після встановлення оновлення функціонал Відмітити всі повідомлення як прочитані 
залишається доступним для користувачів, у яких були виконані відповідні налаштування ролі у 
розділі Доступ до підсистем - Адміністрування - Відмітити всі повідомлення як 
прочитані у попередніх версіях програми. 

Управління користувачами 

Реалізовано заповнення електронної адреси користувача при створенні Картки користувача 
на основі даних з Active Directory за допомогою команди Створити картку користувача - 
Додати користувача з AD. Дані про електронну адресу переносяться з відповідного поля 
Active Directory.  

Щоб оновити з Active Directory дані вже існуючого користувача, необхідно виконати команду 
Створити картку користувача - Додати користувача з AD та обрати ім’я користувача, 
дані якого потрібно оновити.  

Створення/оновлення даних користувачів з Active Directory доступно при встановленій опції 
Використовувати ACTIVE DIRECTORY у модулі програми Адміністрування - Параметри 
системи - Авторизація. 



 Інтеграція 

Налаштовано отримання списку документів за типом docType= 10072 «Товарно-транспортна 

накладна» за допомогою метода GetPrimaryReestr. 

Вікно відкритого документа 

Для зручності користувачів у вікні відкритого документа реалізовано відображення періоду, за 
який створено документ. Назва періоду відображається у нижньому правому куті вікна, поруч з 
панеллю керування масштабом відображення документа. 

 
 


