
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.009

УВАГА! У  зв’язку  з  оптимізацією  роботи  баз  даних  Firebird та  Oracle
встановлення  оновлення  може  тривати  довше  ніж  звичайно.  Не  переривайте
процес примусово, дочекайтеся успішного завершення оновлення!

Перед початком встановлення, будь ласка, переконайтеся у наявності актуальних
резервних копій та бекапів програми.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Внесено зміни у довідник КПКВ.

2. Оновлено довідник Статус підприємства. Довідник підключено у формі:

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

ФОРМИ

Державна казначейська служба

Нові звіти початок дії - з 01.06.2018 р.; період подання - щомісячно:

F7MDS20 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ20 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS20 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ20 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MD1S19 Ф  №7д.1  (спец.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами



F7MD1Z19 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S19 Ф  №7м.1  (спец.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

F7MM1Z19 Ф  №7м.1  (заг.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

F2MD19 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду

F2MM19 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду

F2MVAL19 Ф №2д (валюта)  Звіт  про  надходження та  використання коштів
загального фонду

F43MD119 Ф  №4-3д.1  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)

F43MM119 Ф  №4-3м.1  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових
організацій)

F4_1MD19 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

F4_2MD19 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD19 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду

F4_4MD19 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
на  виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного
розвитку регіонів

F4_1MM19 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

F4_2MM19 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MM19 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень



спеціального фонду

Облікові документи

Нові звіти 

Початок дії - з 01.06.2018 р.; подання - щомісячно:

S1400304 Дод.2  (Чорнобиль).  Паспорт  даних  по  підприємству,  робітники
якого отримують компенсаційні виплати та допомоги

S1400405 Розрахунок  видатків,  пов’язаних  із  виплатою  компенсацій  та
допомоги  і  наданням  пільг,  відповідно  до  Закону  України  „Про
статус  і  соціальний захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської ка

S1400707 Форма 7 ВК Звіт про виплату компенсацій, допомоги та надання
пільг  громадянам,  які  постраждали  наслідок  Чорнобильської
катастрофи

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. При створенні пакету за «рік 2017»:

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

скасовано  контроль  на  обов’язкове  заповнення  поля  Аудиторський



висновок у формі:

SM100803 Дод.8.  Інформація  щодо  оцінки  результатів  фінансово-
господарської  діяльності  суб'єктів  господарювання,  що
належать до сфери управління

2. Відкориговано розрахунок значення граф 17 та 19 у формі:

SM100804 Дод.8.  Інформація  щодо  оцінки  результатів  фінансово-
господарської  діяльності  суб'єктів  господарювання,  що
належать до сфери управління

3. Реалізовано імпорт з Excel по графам 7 - 10 основної таблиці у формі:

S3000108 Фінансовий план підприємства

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству
культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо) 

Нові звіти початок дії - з 01.06.2018 р.; період подання - щомісячно:

K7MDZ20 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDS20 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MD1S19 Ф  №7д.1  (спец.  ф.)  Звіт  про  заборгованість  за  окремими
програмами

K7MD1Z19 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

ДФС (бюджет) 

Бюджетна,  кошторисна  та  спеціальна  управлінська  звітність  для  підвідомчих
організацій  Державної  фіскальної  служби  (обласні  та  регіональні  підрозділи,
митниці)

Нові звіти початок дії - з 01.07.2018 р.; період подання - щомісячно:



FS41MD19 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги

FS42MD19 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень

FS43MD19 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду

FS44MD19 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
на  виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного
розвитку регіонів

FS7D1Z19 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7MDS20 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7MDZ20 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

КМДА

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

Зміни 

1. Додано поля для підпису Директора та Головного бухгалтера у формі:

KMPFOZ01 Інформація про наявність і рух основних засобів

2. Реалізовано  контролі  згідно  з  наказом  Міністерства  фінансів  України  від
28.12.2017  р.  №  1170  «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  з
перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного
сектору»:

KMPFOZ01 Інформація про наявність і рух основних засобів

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ



 Первинні документи

Шаблони первинних документів

Додано новий тип первинного документа - Акт розбіжностей. 

Реалізовано можливість створення шаблонів первинних документів нового типу:
Акт  розбіжностей.  Тип  документа  обирається  у  вікні  Новий  шаблон при
створенні шаблона первинного документа. 

Робота  з  даним  типом  документа  доступна  лише  починаючи  з версії
11.00.009.

Реєстр первинних документів

Реалізовано  можливість  створення  документу  Акт  розбіжностей  на  основі
Видаткової накладної за допомогою команди  Створити на основі  (команда
доступна у пункті меню Файл та у контекстному меню).

 Звітність

Реєстр звітів

1. Реалізовано відображення вмісту вкладки Примітка у таблиці Реєстру звітів
(поле Примітка) для скопійованих документів.

2. Реалізовано  автоматичне  встановлення  опції  Правка  - Автоматичний
розрахунок для  звітів  КМДА.  Опція  встановлена  за  замовчуванням  без
можливості відключення. 

3. При  створенні  пакетів  звітності  КМДА та  Звітності  державних
підприємств реалізовано  наповнення  пакету  звітності   формами  з
урахуванням  Дати  початку  дії та  Дати  закінчення  дії форм.  У
відповідному періоді пакет буде створений з урахуванням вказаних термінів
дії форм. 

4. Оптимізовано розташування фільтрів, що відповідають назвам звітних органів,
на панелі Одержувач. 



5. Доопрацьовано процедуру видалення рядка у звіті  Ф. №1ДФ Податковий
розрахунок  сум  доходу,  нарахованого  (сплаченого)  на  користь
платників  податку,  і  сум  утриманого  з  них  податку (J0500105)  при
позиціонуванні курсору на полі П.І.Б. у вікні звіту.

Щомісячна персоніфікація

Відкориговано механізм відкриття Таблиці 5 (Р0405В01) Додатку 4 (Р0400В01),
що містить великий обсяг даних. 

 Адміністрування

Сертифікати

Відновлено встановлення поточної дати у полі  Початок дії при автоматичному
продовженні сертифікатів.

 Зарплата

Звіти - Кадровий облік

Реалізовано новий звіт: 

KD000601 Повідомлення про надання відпустки




