
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.217

ДОВІДНИКИ

Оновлено класифікатор країн світу згідно з наказом Державної служби статистики
України від 29.12.2017 №360.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни  :  

Реалізовано  автоматичне  заповнення  поля  за  адресою (адреса  субсайту
офіційного веб-порталу ДФС) та  автоматичне  перенесення дати  складання
заяви у поле дати підпису: 

J1392001 Заява  про  приєднання  до  договору  про  визнання  електронних
документів

F1392001 Заява  про  приєднання  до  договору  про  визнання  електронних
документів

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. Відкориговано контроль рядка 8040 для незаповненого поля:

SS301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

2. Для вказаних кодів форм Дод.2, Дод.5.1, Дод.5.2, Дод.9.1., Дод.9.3, Дод.9.4,
Дод.9.5,  Дод.9.6,  Дод.10  реалізовано  перенесення  даних  із  форм
Укроборонпрому  (UOP02003,  UOP05103,  UOP05203,  UOP09102,  UOP09302,
UOP09402, UOP09502, UOP09603, UOP10002). Перенесення даних відбувається
по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з
… у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії:

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

SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних
фондів підприємств під час їх корпоратизації  та приватизації
або  залишилося  після  ліквідації  підприємств  чи  організацій
суб'єкта управління

SM100524 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM100913 Дод.9.1.  Інформація  про  прийняті  управлінські  рішення
стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

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

SM100952 Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо
списання державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6.  Інформація  про  прийняті  інші  управлінські  рішення
стосовно державного майна суб'єкта управління

SM101002 Дод.10.  Інформація  щодо  здійснення  суб'єктом  управління



заходів  щодо  вдосконалення  умов  господарювання  та
проведення державної політики в галузі

КМДА

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

Новий звіт, реалізовано нову форму (у пакеті звітності KMDAGV01) початок дії з
01.01.2017 р., період подання місяць:

KMRPKP01 Розрахунок премії керівника комунального підприємства, установи,
організації територіальної громади міста Києва

Зміни:

1. Додано контролі для рядка 4090:

KMFV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

2. Відкориговано контроль рядка 8040 для незаповненого поля:

KM301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

3. Реалізовано  програму  перевірки  форм  у  межах  пакету  для  KMDAGV01
Ярлик  до  пакету  звітності  КМДА  форма  фінансування  -
госпрозрахунок:

KM100113 Ф1. Баланс

KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM104008 Ф4. Звіт про власний капітал

KM105007 Ф5. Примітки до річної звітності

KM110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

4. При  перевірці  граф  касових  видатків  повідомлення  про  помилку  замінено
інформаційним повідомленням: 

KMR2KD36 Ф  №2д  Звіт  про  надходження  та  використання  коштів



загального фонду

KMR41D36 Ф  №4-1д  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих як плата за послуги

KMR41M36 Ф  №4-1м  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих як плата за послуги

KMR42D36 Ф  №4-2д  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M36 Ф  №4-2м  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D36 Ф  №4-3д  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень спеціального фонду

KMR43M36 Ф  №4-3м  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень спеціального фонду

KMR44D36 Ф  №4-4д  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих  на  виконання  програм  соціально-економічного  та
культурного розвитку регіонів

KM2KM033 Ф  №2м  Звіт  про  надходження  та  використання  коштів
загального фонду

KM41KD33 Ф  №4-1д  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих як плата за послуги

KM41KM33 Ф  №4-1м  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих як плата за послуги

KM42KD33 Ф  №4-2д  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM42KM33 Ф  №4-2м  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень



KM43D133 Ф  №4-3д.1  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень  спеціального  фонду  (позики  міжнародних
фінансових організацій)

KM43D136 Ф  №4-3д.1  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень  спеціального  фонду  (позики  міжнародних
фінансових організацій)

KM43KD33 Ф  №4-3д  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень спеціального фонду

KM43KM33 Ф  №4-3м  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень спеціального фонду

KM43M133 Ф  №4-3м.1  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень  спеціального  фонду  (позики  міжнародних
фінансових організацій)

KM43M136 Ф  №4-3м.1  Звіт  про  надходження  і  використання  інших
надходжень  спеціального  фонду  (позики  міжнародних
фінансових організацій)

KM44KD33 Ф  №4-4д  Звіт  про  надходження  і  використання  коштів,
отриманих  на  виконання  програм  соціально-економічного  та
культурного розвитку регіонів

KM2KD033 Ф  №2д  Звіт  про  надходження  та  використання  коштів
загального фонду

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна служба статистики

Реалізовано підказки по заповненню форм:



S0403509 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції
(річна)

S0400409 1-ПЕ. Звіт про економічні показники короткострокової статистики
промисловості 

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

S1002008 2-інвестиції.  Капітальні  інвестиції,  вибуття  й  амортизація  активів
(річна)

S1000213 2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

S1001011 10-зез. Звіт про прямі іноземні інвестиції

S1001309 13-зез. Звіт про прямі інвестиції за кордон

S0401112 11-ОЗ. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію

S0210110 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S0200309 2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

S0400117 1-підприємництво (річна).Структурне обстеження підприємства

S0403418 1-підприємництво  (річна,  коротка).  Структурне  обстеження
підприємства

S2601002 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)

S1600212 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

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



S1616007 31-авто.  Звіт  про  перевезення  автомобільним  транспортом
вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

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

S1201112 14  зв'язок.  Звіт  про  діяльність  операторів,  провайдерів
телекомунікацій та поштового зв'язку

S1500112 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S3200308 1-громадська  організація.  Звіт  про  діяльність  громадської
організації

S3200554 1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення
та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

S0900110 1-житлофонд. Житловий фонд

S0800108 1-заборгованість  (ЖКГ).  Про  оплату  населенням  житлово-
комунальних послуг та електроенергії

S0800207 1-субсидії. Звіт про надання населенню субсидій

S2202305 2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального
року

S2204006 85-к. Звіт дошкільного навчального закладу

S2204105 1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури

S1402004 1-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо



S0300106 7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві

S2600312 1-КЗР  (юр.  особа).  Звіт  про  діяльність  колективного  засобу
розміщування

S2600313 1-КЗР  (фіз.  особа).  Звіт  про  діяльність  колективного  засобу
розміщування

S1401113 1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401114 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S2000806 8-нк. Звіт про діяльність музею

S2000906 9-нк. Звіт про діяльність театру

S2000005 12-нк.  Звіт  про  діяльність  концертної  організації,  професійного
творчого колективу

S1300107 1-ІКТ.  Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  на
підприємствах

S2500112 1-інновація.  Обстеження  технологічних  інновацій  промислового
підприємства

S2700411 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S2703008 37 cг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

S2702411 24-сг  (міс).  Звіт  про  виробництво  продукції  тваринництва  та
кількість сільськогосподарських тварин

S2702311 24.  Звіт  про  виробництво  продукції  тваринництва,  кількість
сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S2702911 29-сг.  Звіт  про  площі  та  валові  збори  врожаю
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду



S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств.

S2702610 10-мех.  Наявність  сільськогосподарської  техніки  в
сільськогосподарських підприємствах

S2702211 2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського
господарства, малого підприємства у сільському господарстві

S2700913 11-заг.  Звіт  про  надходження  сільськогосподарських  тварин  на
переробні підприємства

S2701112 13-заг.  Звіт  про  надходження  молока  сирого  на  переробні
підприємства

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

S2702511 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700507 1-зерно (міс). Звіт про надходження зернових та олійних культур
на перероблення та зберігання

S2701711 1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

S1101012 3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

S1100912 2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)

S1100111 1-екологічні  витрати.  Витрати  на  охорону  навколишнього
природного середовища та екологічні платежі

S1100209 2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

S0600113 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S0602116 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і
газу (для юридичних осіб)



S0602126 1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і
газу (для фізичних осіб)

S0600316 3-торг. Звіт про  продаж і запаси товарів у торговій мережі

S0600716 7-торг. Звіт про наявність торгової мережі

S1904413 4-мтп (рік). Звіт про використання та запаси палива

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

S1901111 11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S0601313 1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій
торгівлі

S0603205 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту

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

S0501408 14-ЗЕЗ.  Звіт  про  придбання  (продаж)  товарів  для  забезпечення
життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів
екіпажу

S0500909 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг

S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S0300308 1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації
за роботу із шкідливими умовами праці

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

S0700503 1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла



ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Пам’ятка адміністратора

Оскільки значна кількість клієнтів звертається до нас з питанням можливості роботи
з поштовим сервісом Microsoft Office 365, надаємо Вам необхідні налаштування
для  роботи  з  такою  поштовою  скринькою  (Адміністрування -  Параметри
системи - Електронна пошта):

1. Сервер вхідної пошти: 

· обрати протокол IMAP 

· вказати сервер outlook.office365.com 

· порт 993 

· Ім’я  для  входу -  вказати  повну  адресу  поштової  скриньки
(рекомендуємо скопіювати з рядка Адреса) 

· увімкнути позначку SSL 

2. Сервер вихідної пошти (SMTP): 

· вказати сервер smtp.office365.com 

· порт 587 

· Ім’я  для  входу -  вказати  повну  адресу  поштової  скриньки
(рекомендуємо скопіювати з рядка Адреса) 

· позначку SSL не встановлювати


