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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

 

ЛКМ – Ліва кнопка миші 

ПКМ – Права кнопка миші (контекстне меню) 

ОЗ – основні засоби 

ТМЦ – товаро матеріальні цінності 

НА – нематеріальні активи 

ПМГ – програма медичних гарантій 

 

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ 

Додавання – [Insert] або ПКМ → Додати   

Редагування – [F4] або ПКМ → Редагувати   

Копіювання – [Alt] + [Insert] або ПКМ → Скопіювати   

Видалення – [Delete] або ПКМ → Видалити  

 

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА 

На потрібному документі 

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа 

 

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ 

ПКМ → Друк → Друк списку з форми 
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1. ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!    

Перед закриттям рахунків переконайтеся, що всі первинні документи додані в програму 

«Дебет Плюс» та для них сформовані проводки. 

Підсистема «Зведення бухгалтерського балансу» 

Перевірте правильність оборотів та залишків за рахунками та субрахунками:  

Баланс → Баланс обороти та залишки за рахунком (див. малюнок 1.1). 

 

Мал. 1.1. Обороти та залишки за рахунком 

Баланс → Обороти та залишки за аналітикою (див. малюнок 1.2). 

 

Мал. 1.2. Обороти та залишки за аналітикою 

Баланс → Оборотний баланс (див. малюнок 1.3). 

 

Мал. 1.3. Оборотний баланс 
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Перед закриттям рахунків перегляньте та, за потреби, зробіть зміни в налаштуваннях 

порядку закриття (див. малюнок 1.4). 

 

Мал. 1.4. Порядок закриття рахунків 

У програмі вже налаштовані рядки закриття рахунків класу 7 та класу 8 на фінансові 

результати (рахунок 791 «Результат операційної діяльності»). 

Для додавання чи редагування порядку закриття рахунків скористайтесь пунктами меню: 

«Додати», «Редагувати», «Скопіювати» чи «Видалити» (див. малюнок 1.5).  

 

Мал. 1.5. 

За потреби, у вікні, що відкриється, відредагуйте рахунки закриття (див. малюнок 1.6). 

 



 

6 

 

Мал. 1.6. 

Сам процес закриття рахунків виконується за допомогою окремого пункту меню: 

Баланс → Закриття рахунків → Виконати закриття (див. малюнок 1.7). 

 

Мал. 1.7. Закриття рахунків 

 У списку налаштувань закриваючих проводок відмітьте потрібні проводки, наприклад 

рахунки класу 7, та оберіть пункт меню ПКМ → Виконати закриття (див. малюнок 1.8), 

вкажіть період закриття. 
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 Мал. 1.8. Закриття рахунків 

Приклад сформованих проводок для закриття зображено на малюнку 1.9. 

 

Мал. 1.9. Приклад проводок, сформованих при закритті рахунків класу 7  

на фінансовий результат 

Якщо дані проводки коректні – виконайте перенесення проводок в баланс → ПКМ → 

Перенести проводки в баланс (див. малюнок 1.10). 

 

Мал. 1.10. 

Для перевірки коректності виконання закриття сформуйте та перегляньте оборотний 

баланс. 
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2. АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЯК 

ОДЕРЖУВАЧІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА СУБ’ЄТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

2.1. Формування балансу «Звіт про фінансовий стан» (форма № 1)  

Перед розрахунком перегляньте налаштування балансу  

Баланс → Звітний баланс → Налагодження → у рядках ПКМ → Включення рахунків до 

рядків (див. малюнок 2.1). 

 

Мал. 2.1. Включення рахунків до рядків 

Відкривається налаштування рядків Форми 1, де відображається які рахунки входять до 

того чи іншого рядка та спосіб їх включення (колонка «Вид»).  

Примітка:  

при додаванні нових рахунків краще копіювати подібний рядок (ПКМ → копіювання), щоб 

не помилитись із способом включення нового рядка.  

Для розрахунку балансу виконайте Баланс → Звітний баланс → Розрахунок. 

Для відображення сум, які увійшли до того чи іншого рядка балансу скористайтесь 

пунктом Баланс → Звітний баланс → Протокол розрахунку. 

Суми в деяких рядках можуть бути некоректними. Оскільки план рахунків вашої 

організації може змінюватись на етапі впровадження програми і після цього налаштування 

Форми № 1 не співпадатимуть з планом рахунків. Тому головний бухгалтер, або відповідальна 

особа, має відкоригувати налаштування Форми № 1 згідно з цією Інструкцією. 

 

 

 

 

 



 

9 

2.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

(форма № 2), Звіт про рух грошових коштів (форма № 3), Звіт 

про власний капітал (форма № 4), Примітки до річної фінансової 

звітності (форма № 5) та Звіт суб’єктів малого підприємництва 

(форма №1-м та №2-м) 

Звіти → Форми звітності → Перегляд (див. малюнок 2.2). 

 

Мал. 2.2.  

З переліку оберіть та додайте потрібні звіти ПКМ → Створити звіти (див. малюнок 2.3). 

 

Мал. 2.3. Створення нового звіту 

Вкажіть перше число місяця, наступного за звітним періодом, наприклад, якщо це 

І квартал 2019 року, то дата повинна бути 01.04.19. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Якщо звіт уже створений за І квартал, то при додавання наступного звіту (наприклад, 

за ІІ квартал) знову обираємо пункт меню «Додати» 

Для розрахунку всіх звітів виконайте ПКМ → Розрахувати, а для перегляду — натисніть 

двічі ЛКМ.  

Для друку фінансової звітності виконайте  ПКМ → Друк → Друк звіту (див. малюнок 2.4). 
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Мал. 2.4. Друк звіту 

За потреби відображення за замовчанням даних в рядках документа (КВЕД, організаційно-

правова форма та ін.), вкажіть їх у Налаштуванні → Змінні організації (див. малюнок 2.5). 

Заповніть тільки колонку «Значення»: замість «111» відповідно зазначте свої реквізити. 

 

Мал. 2.5. Зміна атрибутів 

2.3. Звіт про доходи та витрати за формою 1 -НС (квартальна)  

 2.3.1. Налаштування параметрів системи  

Підсистема «Зведення бухгалтерського балансу»  

 Налаштуйте систему → Налаштування → Параметри системи на вкладці «НСЗУ» 

заповніть поля (див. малюнок 2.6): 

 Група ПМГ – оберіть з довідника «Види діяльності»; 

 ПМГ COVID-19 – оберіть з довідника «Види діяльності»; 
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 Джерела фінансування державного бюджету – зазначте через «,» джерела надходження 

коштів державного бюджету; 

 Джерела фінансування державного бюджету (COVID-19) - зазначте через «,» джерела 

надходження коштів державного бюджету; 

 Джерела фінансування місцевого бюджету – зазначте через «,» джерела надходження 

коштів місцевого бюджету; 

 Джерела фінансування місцевого бюджету (COVID-19) – зазначте через «,» джерела 

надходження коштів місцевого бюджету; 

 Джерела фінансування благодійні – зазначте через «,» джерела надходження коштів; 

 Джерела фінансування благодійні (COVID-19) – зазначте через «,» джерела 

надходження коштів; 

 Інші джерела фінансування (COVID-19) – зазначте через «,» джерела надходження 

коштів; 

 Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим пацієнтом свого 

лікування – зазначте через «,» джерела надходження коштів. 

 

Мал. 2.6. Приклад налаштування параметрів системи 

За потреби налаштуйте параметр «Додаткові надходження ПМГ», зазначте перелік папок, 

що не враховуються при розрахунку (див. малюнок 2.7). 
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Мал. 2.7. Приклад налаштування параметрів системи 

Налаштування довідників, необхідних для формування звіту 1-НС описано в п.1.4. 

Інструкції користувача з обліку ТМЦ. 

2.4.  Формування звіту про доходи та витрати 1-НС 

Звіти → Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна)→ Розрахунок 

(див. малюнок 2.8). 

  

Мал. 2.8. Розрахунок звіту 

Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.9). Зазначте дату початку та дату 

закінчення розрахунку (квартал) та відмітьте розділи, для яких потрібно розрахувати 

інформацію. За потреби розрахувати дані за минулий період, активуйте відмітку у полі 

«Розрахувати дані "Відповідний період минулого року"». 
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Мал. 2.9. Приклад параметрів для розрахунку звіту 

Після розрахунку даних на кожний розділ створюється відповідна вкладка меню 

(див. малюнок 2.10).  

 

Мал. 2.10. Приклад сформованих вкладок звіту 

2.4.1. Звіт «Надходження» (розрахунок розділу 1)  

На вкладці «1-НС. Надходження» (див. малюнок 2.11) відображаються дані, відібрані з 

документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий 

касовий ордер (CP)» та згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в 

параметрах системи та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне 

отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу»). Дані в колонці 

«ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із 

групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Суми, що не ввійшли в колонки, 

зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові кошти та надходження)» за умови,  

якщо в документах  «Прибуткування ТМЦ (PN)»  вид цільового фінансування 71800.  
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В колонку ЗБЦФ «Заборгованість бюджету з цільового фінансування» відбираються дані 

за кореспонденцією рахунків Дт 378 Кт 48.   

В колонку  ПЗБЦФ «Погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування»  

відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 31 Кт 378.   

В колонку ПЦФБ «Повернення цільового фінансування у бюджет»  відбираються дані за 

кореспонденцією рахунків Д48 Кт 375,376,377.  

В колонку ПЗБКВ «Погашення заборгованості бюджету для компенсації витрат (збитків)» 

відбираються дані за кореспонденцією рахунків Дт 31 Кт 375,376,377.3 

В колонку «Благодійна допомога» → «Грошові кошти» та «Надходження у натуральній 

формі» відображаються дані в розрізі фізичних та юридичних осіб, що відбираються з 

довідника контрагентів за ознакою «Юридична\фізична особа» та кількістю знаків 

ЄДРПОУ\РНОКПП відповідно 8\10.   

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Обов’язковою умовою є проводка для грошових коштів ДТ 30,31 рахунків для капітальних 

інвестицій в натуральній формі – ДТ 15 Кт 48,для послуг – Дт 23, 8 та 9 класу  рахунків Кт 48.  

Для документів надходження в натуральній формі (Дт 20,22 Кт 48 рахунків) є виконання 

умов: коректні налаштування джерел фінансування в параметрах системи (див. п. 2.3.1 цієї 

Інструкції), в документі має бути зазначений «Вид цільового фінансування» та розширення 

документа рахунок постачальника 48.  

 

Мал. 2.11. Приклад формування Звіту 1 

2.4.2.Звіт «Інше до розділу 1»  

До рядка 2 «Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних 

осіб» входять суми за кодами 1061 та 1012 із довідника «200.Види діяльності та доходів», які 

зазначені в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Платіжна інструкція вхідна (PV)», 

«Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням, за умови якщо в 

документах «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» 

вказано 71800. 

До рядка 3 «Від отримання страхових послуг» входять суми за кодом 1013 із довідника 

«200.Види діяльності та доходів», які зазначені в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)», 

«Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим 

фінансуванням, за умови якщо в документах «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника 

«48.Вид цільового фінансування» вказано 71800.  

 До рядка 4 «Від надання майна в оренду» входять суми за кодами 1049 та 1041 із 

довідника «200.Види діяльності та доходів», які зазначені в документах «Платіжна інструкція 
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вхідна (PV)», «Прибутковий касовий ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням. Для 

документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» 

вказано 71800. 

 Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші 

надходження» для документів «Платіжна інструкція вхідна (PV)», «Прибутковий касовий 

ордер (CP)» та не є цільовим фінансуванням. Для документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» 

елемент довідника «48.Вид цільового фінансування» вказано 71800. 

Розшифровка цих колонок для інших надходжень: 

  Компенсація за комунальні платежі –  дані відбираються із довідника 200 з кодом 

1044;  

 Надходження відсотків із банку – дані відбираються із довідника  200 з кодом 1046; 

 Нецільова благодійна допомога від юридичних осіб – відображаються дані в розрізі 

юридичних осіб, що відбирається з довідника контрагентів за ознакою «Юридична 

особа» та кількістю знаків ЄДРПОУ 8. 

 Нецільова благодійна допомога від фізичних осіб – відображаються дані в розрізі 

фізичних осіб, що відбирається з довідника контрагентів за ознакою «Фізична особа» 

та кількістю знаків ІПН 10. 

 Надходження лікарняних за рахунок ФСС – відбирається із кореспонденції рахунків 

Дт 31 Кт 378. 

 Інше – суми,  що не ввійшли в колонки, зазначені вище. 

 

Мал. 2.12. Приклад сформованої вкладки звіту 

2.4.3. Звіт «Придбання, оприбуткування ТМЦ»  (розрахунок розділу 2)  

На вкладці «1-НС. Придбання, оприбуткування ТМЦ» (див. малюнок 2.14) 

відображаються дані, відібрані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких Дт 20, 22 

рахунків та згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи 

та видів цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних 

активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу»). Для надходження в натуральній формі  

додатковою умовою є Кт 48 рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». 

Дані в колонці «ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» 

зазначено код із  групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Назви рядків таблиці 

відповідають значенням з довідника «99. Види ТМЦ для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в 

довіднику номенклатур (див. малюнок 2.13).  

Ведення елементів довідника номенклатур описано в п.1.1 Інструкції користувача з обліку  

ТМЦ. 
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Мал. 2.13. 

Суми, що не ввійшли в колонки, зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові 

кошти та надходження)». 

 

Мал. 2.14. Приклад формування Звіту 2 

2.4.4. Звіт «Капітальні інвестиції»  (розрахунок розділу 3)  

На вкладці «1-НС. Капітальні інвестиції» (див. малюнок 2.15) відображаються дані, 

відібрані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких Дт 15 в розрізі субрахунків, та 

згруповані відповідно до налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів 

цільового фінансування (крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» 

та 46000 «Внесок до статутного капіталу»). Для надходження в натуральній формі  додатковою 

умовою є Кт 48 рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». Дані в колонці 

«ПМГ» розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із 

групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». Суми, що не ввійшли в колонки, 

зазначені вище, відображаються в колонці «Інші (грошові кошти та надходження)».  

До рядків 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.2 дані обираються з довідника «99. Види ТМЦ для 

НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур з кодом 100 та 110 

(див. малюнок 2.13).  
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 Мал. 2.15. Приклад формування Звіту 3 

 

2.4.5. Звіт «Доходи» (розрахунок розділу 4)  

На вкладці «1-НС. Доходи» (див. малюнок 2.13) відображаються дані, відібрані з 

документів за наявності закриваючих проводок для рахунків 701, 702, 703, 704  за звітний 

період. Дані в рядку «Роботи та послуги (з додатка Доходи ПМГ)» розраховуються для тих 

документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 з довідника «200.Види 

діяльності та доходів». До групи  відбираються доходи, що фінансуються за програмою 

медичних гарантій. В рядку «Відрахування з доходу» відображаються документи PP, де «Вид 

діяльності» =33 та відображається сума з «-». Інші доходи групуються відповідно до інших 

кодів виду діяльності. Наприклад, для оренди використовується код елемента 1041 з довідника 

«200.Види діяльності та доходів». Дані для колонки «Цільовий інший операційний дохід» 

відбираються з документів, в яких наявні проводки Дт 48, 69 Кт 71 рахунків та 

використовується код елемента 1043 з довідника «200.Види діяльності та доходів». В рядку 

«Неопераційний дохід, всього» розраховується сума документів, в яких наявна проводка 

Дт 424 Кт 745.  

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Для ПМГ закриття рахунків виконується на 791 рахунок, для інших на 792, 793.  

Рахунки доходів по дебету, що кореспондують з іншими рахунками, до даного звіту не 

відбираються.  
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Мал. 2.16. Приклад формування Звіту 4 

2.4.6. Звіт «Витрати» (розрахунок розділу 5)  

На вкладці «1-НС. Розшифровка витрат» (див. малюнок 2.17 ) відображаються дані, 

відібрані з документів за наявності закриваючих проводок для рахунків 901, 902, 903  за звітний 

період.  

 

Мал. 2.17. Приклад формування Звіту 5 

 

2.4.7.  Звіт «Операційні та неопераційні витрати» (розрахунок  розділу

 5.1) 

На вкладці «1-НС. Розшифровка витрат» (див. малюнок 2.18) відображаються згруповані 

за видами витрат дані, що обираються з первинних документів  з поля «Статті витрат», що є 

елементами довідника 98: 

 Виробничі (903) витрати – Дт 91, 23. Для заробітної плати також використовується 

рахунок 90; 

 Витрати на виготовлення продукції; 
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 Адміністративні (92) витрати – Дт 92; 

 Витрати на збут – Дт 93; 

 Цільові витрати (витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги): 

– для колонки «за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги без ЦФ Пц» 

відбираються дані, якщо в документах списання зазначено вид цільового фінансування з 

довідника 48 та джерело фінансування відмінне від «Добровільна цільова благодійна допомога 

забезпечення самим пацієнтом свого лікування»; 

– для колонки «за рахунок фінансування пацієнтом свого лікування ЦФ Пц» відбираються 

дані, якщо в документах списання зазначено вид цільового фінансування з довідника 48 та 

джерело фінансування «Добровільна цільова благодійна допомога забезпечення самим 

пацієнтом свого лікування»; 

 Витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів – Дт 94. 

Всі витрати відображаються без урахування сум амортизації. Витрати на амортизацію 

відображаються окремим рядками. Амортизація по нематеріальних активах та ОЗ відбираються 

з оборотно сальдової відомості по ОЗ. Амортизація по інших необоротних активів – з 

документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», «Внутрішнє переміщення (PM)», «Списання 

ТМЦ (PZ)».    

 

 

Мал. 2.18. Приклад формування Звіту 5.1 

Для аналізу статей витрат можна використовувати пункт Звіти → Аналіз → 

Закупівель\Списання  підсистеми «Управління торгівлею та ТМЦ».  
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2.4.8. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 1 Надходження) 

Приклад вкладки «1-НС. (Звіт пацієнт) Надходження» зображено на малюнку 2.19.  

 

Мал. 2.19. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 1 

Для колонки 10.2.1 відбираються дані згідно з проводками Дт 31 Кт 377 стаття 12.    

Для колонки 10.2.2 відбираються дані згідно з проводками Дт 31 Кт 377 стаття 11.    

Для колонки 11.2 відбираються дані з документів надходження від пацієнтів для свого 

лікування в натуральній формі (Дт 20 Кт 48 рахунків) за виконання умов: коректні 

налаштування джерел фінансування в параметрах системи (див. п. 2.3.1 цієї Інструкції), в 

документі має бути зазначений «Вид цільового фінансування» (крім кодів 71800 «Нецільове 

безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до статутного капіталу», 42400 

«Безкоштовно отримані необоротні активи», оскільки вони не є цільовим надходженням) та 

розширення документа «Рахунок постачальника» дорівнює 48. 

Для колонки 13.2 відбираються дані згідно сальдо на початок періоду субрахунках Дт 377 

статей 11, 12. 

Для колонки 14.2 відбираються дані за оборотами субрахунку Кт 377 статей 11,12 за умови 

наявності сальдо по Дт 377 статей 11,12 на початок періоду.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Для коректного відображення інформації у даному розділі звіту необхідно виконання 

вимог для ведення даних, аналогічно як для розділу звіту «Надходження (розділ 1)» (див. п.2.4.1). 

2.4.9. Звіт «Звіт пацієнт» (розрахунок таблиці 2 Придбання, 

оприбуткування ТМЦ, гривень)  

 

Мал. 2.20. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 2 
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Для звіту відбираються дані з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких 

оприбуткування  здійснюється на Дт 20 рахунку. Отримані дані групуються відповідно до 

налаштування джерел фінансування в параметрах системи та видів цільового фінансування 

(крім кодів 71800 «Нецільове безоплатне отримання оборотних активів» та 46000 «внесок до 

статутного капіталу», 42400 «Безкоштовно отримані необоротні активи», оскільки вони не є 

цільовим надходженням). Для надходження в натуральній формі  додатковою умовою є Кт 48 

рахунку в розширеннях документів «Прибуткування ТМЦ (PN)». Дані в колонці «ПМГ» 

розраховуються для тих документів, в яких в полі «Вид діяльності» зазначено код із  групи 1080 

довідника «200.Види діяльності та доходів». Назви рядків таблиці відповідають значенням з 

довідника «99. Види ТМЦ для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику 

номенклатур (див. малюнок 2.20). 

В колонках 10.2.1.1 та 10.2.1.2 відбираються дані стосовно переміщення з будь-якого 

джерела фінансування на джерело фінансування пацієнта. 

2.4.10. Звіт «Звіт пацієнт»(розрахунок таблиці 5.1.Операційні витрати) 

 

Мал. 2.21. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 5.1 

2.4.11. Звіт «Звіт пацієнт»(розрахунок таблиці 9 Баланс) 

 

Мал. 2.22. Приклад формування (Звіт пацієнт) таблиці 9 

2.4.12. Звіт «Фонд оплати праці штатних працівників» (розрахунок 

розділу 7) 

На вкладці «1-НС. Оплата праці та соціальне забезпечення» (див. малюнок 2.23,2.24) 

відображаються дані із зведення по особових рахунках в розрізі категорій, що зазначені в 

штатному розкладі, посад та шифрів виробничих витрат: 

 Фонд основної заробітної плати –  розраховується з полів особових рахунків 

відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають рядку 

5020. 
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 Фонд додаткової заробітної плати –  розраховується з полів особових рахунків 

відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають рядку 

5030. 

 Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – розраховується з полів особових 

рахунків відповідно до звіту по статистиці (див. малюнок 2.23), дані які відповідають 

рядку 5060. 

 Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (т.ч.ЄСВ) – нарахування 

лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, нарахування лікарняних за 

рахунок підприємства перші 5 днів, декретні та суми нарахованого ЄСВ. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Для коректного розділення сум ЄСВ по категоріях працівників необхідно, щоб була 

увімкнена константа  «Розбивати утримання по записам ШР (посадам)». Інакше сума 

нарахованого ЄСВ потрапить в загальний рядок  «Інші виплати, що не належать до фонду 

оплати праці (т.ч. ЄСВ)». Для виконання цієї дії зверніться до служби підтримки. 

 

Мал. 2.23. 

 

Мал. 2.24. Приклад формування Звіту 7 

Перевірка сум по розрахунку заробітної плати здійснюється за допомогою звітів у 

підсистемі «Облік заробітної плати» Зведення → Статистичні дані по зарплаті → Складові 

фонду оплати праці → Розрахунок (див. малюнок 2.25).  

 

Мал. 2.25.  
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2.4.13. Звіт «Заборгованість з виплати заробітної плати» (розрахунок 

розділу 7.1) 

 

Мал. 2.26. Приклад формування Звіту 7 

2.4.14. Компоненти крові (розрахунок розділу  8.2) 

Найменування показників в рядках таблиці відповідають значенням з довідника «99. Види 

ТМЦ для НСЗУ» на вкладці «Клас ТМЦ» в довіднику номенклатур (див. малюнок 2.13). Дані в 

колонках відбираються з документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» та «Списання ТМЦ (PZ)» за 

цими номенклатурами (див. малюнок 2.27). 

 

Мал. 2.27.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Для розділення відображення даних по номенклатурі «Кисень» додатково 

використовуються відповідні статті витрат в документів «Прибуткування ТМЦ (PN)» та 

«Списання ТМЦ (PZ)». 

2.4.15. Звіт «Баланс» (розрахунок розділу 9)  

На вкладці «1-НС. Баланс» (див. малюнок 2.28) відображаються дані активу та пасиву 

балансу на початок та на кінець звітного періоду. Дані повинні співпадати з даними «Звітного 

балансу» за відповідний період в деталізації спеціальних рядків для НСЗУ.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Дані в рядку «Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі заборгованість 

бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)» розраховується як залишок по         

Кт рахунку 48. 

Дані в рядку «Інша поточна дебіторська заборгованість, у тому числі заборгованість 

бюджету  для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ)» 

розраховується як залишок по Кт рахунку 719 та виду діяльності 1042. 
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Мал. 2.28. Приклад формування Звіту 9 

2.4.16. Звіт «Рух активів з врахуванням джерел надходжень»  

(розрахунок розділу 10)  

Вкладка «1-НС. Рух активів в частині НА, ОЗ, капітальних інвестицій та запасів ОЗ з 

врахуванням джерел надходжень» (див. малюнок 2.29 ) містить дані:  

 в рядку «Нематеріальні активи (НМНА)» відповідають даним з оборотної відомості по 

ОЗ за відповідний період; 

 в рядку «Незавершені капітальні інвестиції» відображаються дані з оборотно-

сальдової відомості по ТМЦ для документів «Прибуткування ТМЦ (PN)», в яких 

Дт рахунку 15. Для розрахунку даних по Кт рахунку 15 «Введенні в експлуатацію» 

використовується документ PZ «12.Списання ОЗ, які введені в експлуатацію (без 

проведень». До колонки «Інше» відбираються дані з документів VP «Накладна на 

повернення постачальнику»; 
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 в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 

10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11);  

 в рядку «Запаси» відображаються дані з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ для 

документів, в яких Дт рахунку 20, 22. В колонці «Кредит» «в т.ч. Дт 15» відбираються 

дані за кореспонденцією рахунків Дт 15 Кт 20,22. Для Дт 63 використовується 

документ VP.  

До колонки «Безоплатно отримані» відбираються дані:  

 в рядку «Нематеріальні активи» відображаються дані  з оборотної відомості по ОЗ, в 

яких встановлена ознака в полі «Безкоштовно отриманий»; 

 в рядку «Капітальні інвестиції» відображаються дані з оборотно-сальдової відомості 

по ТМЦ по виду цільового фінансування 42400 «Безкоштовно отримані необоротні 

активи»; 

 в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості по ОЗ (рахунок 

10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по ТМЦ (рахунок 11), 

в яких встановлена ознака в полі «Безкоштовно отриманий»; 

 в рядку «Запаси» – з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового 

фінансування 71800 «Безкоштовно отримані оборотні активи». 

До колонки «Отримані як цільове фінансування» відбираються дані:  

 нематеріальні активи – з оборотної відомості по ОЗ по виду  цільового фінансування 

48100, 48200, 48300, 48400, 48500;   

 капітальні інвестиції – з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового 

фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500;  

 основні засоби – в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості 

по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по 

ТМЦ (рахунок 11) по виду цільового фінансування 48100, 48200, 48300, 48400, 48500;  

 запаси – з оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 

48100, 48200, 48300, 48400, 48500. 

До колонки «Статутний капітал відбираються дані:  

 нематеріальні активи – з оборотної відомості по ОЗ по виду цільового фінансування 

46000 по рахунку 12; 

 капітальні інвестиції – з оборотної відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 

46000 по рахунку 15; 

 основні засоби –  в рядку «Основні засоби» відображаються дані з оборотної відомості 

по ОЗ (рахунок 10) за відповідний період для документів та оборотної відомості по 

ТМЦ (рахунок 11) по виду цільового фінансування 46000 по рахунку 10; 

 запаси – з оборотної відомості по ТМЦ по виду цільового фінансування 46000 по 

рахунку 20, 22. Для створення залишків на певну дату можна зазначати дату початку в 

змінних організації «Уставний капітал по запасах» (START_CAP_UST). 

До колонки «Інше ПМГ та власні кошти» відбираються дані, що не увійшло в попередні 3 

блоки. 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Інформація буде актуальною лише у випадку своєчасного виконання операції списання без 

проведення для закриття 15 рахунку в момент введення ОЗ в експлуатацію). 

 

Мал. 2.29. Приклад формування Звіту 10 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101, але зазначені як 

безоплатне отримання або цільове фінансування, сума окремо не виділяється.  

2.4.17. Звіт «Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням 

цільових джерел надходжень»  (розрахунок розділу 11)  

Вкладка «1-НС. Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел 

надходжень» (див. малюнок 2.31). 

Для рядку «Капітал у дооцінках (411)» відбираються дані з  оборотної відомості по ОЗ. 

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101 з документів 

«Зміни в обліку ОЗ(uosex:OD)» та «Акт приймання-передачі ОЗ(uosex:OP)».  

Для рядку «Додатковий капітал» відбираються дані з оборотної відомості по ОЗ для 

безоплатно отриманих ОЗ та оборотно-сальдової відомості по ТМЦ по виду цільового 

фінансування 42400, 71800, 42200 по рахунках 10, 11.  

Для рядку «у тому числі земля» відбираються дані за субрахунком 101 з документів OD 

«Зміни в обліку ОЗ(uosex:OD)» та «Акт приймання-передачі ОЗ(uosex:OP)». 

Для рядку «Доходи майбутніх періодів» відбираються дані оборотно-сальдової відомості 

по рахунку 69. Для рядку «у тому числі НА, ОЗ, що придбані за кошти цільового фінансування»  

відбираються дані з оборотно-сальдової відомості по рахунку 69, в якому аналітикою з 

довідника «Доходи майбутніх періодів» є код «2.Дохід від надходження/набуття ОЗ за рахунок 

ЦФ» та «3.Дохід від надходження/набуття МНМА за рахунок ЦФ» (див. малюнок 2.30). 

 

Мал. 2.30. 
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Мал. 2.31. Приклад формування Звіту 11 

2.4.18. Звіт «Вибуття НА та ТМЦ» (розрахунок розділу 12) 

Вкладка «1-НС. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що 

отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані» (див. малюнок 2.32). Дані 

відбираються відповідно до проводок, зазначених у звіті.  

  

Мал. 2.32. Приклад формування Звіту 12 

2.4.19. Звіт «Деталізація оборотів по Дт 411» (розрахунок розділу 13)  

Вкладка «1-НС. Амортизація в дооцінці» (див. малюнок 2.33). Дані відбираються 

відповідно до проводок, зазначених у звіті.  

 

Мал. 2.33. Приклад формування Звіту 13 

2.4.20. Звіт «Додатковий прихід ПМГ» 

Вкладка «1-НС. Додаткові надходження ПМГ» (див. малюнок 2.34). Дані співпадають з 

даними звіту 1. Відбираються з документів «Платіжна інструкція вхідна (PV)», в яких в полі 

«Вид діяльності» зазначено код із групи 1080 довідника «200.Види діяльності та доходів». У 

колонку «Аванс» відбираються дані з документів папки «108. Надходження коштів від 

НСЗУ (PV)» за умови зазначення галочки в полі «Аванс НСЗУ». У колонку «Повернення» 

відбираються дані з документів «Платіжна інструкція вихідна (PP)», в яких вид цільового 

фінансування зазначений «ПМГ». 
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Мал. 2.34. Приклад формування Звіту  

2.4.21. Звіт «Додатковий дохід ПМГ» 

Вкладка «1-НС. Додаткові доходи ПМГ» (див. малюнок 2.35). Дані формуються на основі 

проводок на доходному рахунку 703 з видом діяльності із групи 1080.  

 

Мал. 2.35. Приклад формування Звіту  
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2.5. Перегляд протоколу розрахунку таблиць звіту 1-НС 

Для таблиць 1, 1.1, 2, 5.1 звіту 1-НС (див. малюнок 2.36) є можливість переглянути 

розшифровку сум за документами.  

Для цього на обраній сформованій таблиці звіту виконайте ПКМ → Показати протокол 

розрахунку (див. малюнок 2.37).   

 

Мал. 2.36. 

 

Мал. 2.37. 

Для пошуку потрібного документа за сумою у сформованому протоколі оберіть потрібний 

рядок таблиці та виконайте ПКМ → Знайти документ (див. малюнки  2.38 - 2.39) та програма 

перенаправить у відповідну папку документів (див. малюнок 2.40).  

 

Мал. 2.38. 
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Мал. 2.39. 

 

Мал. 2.40. 

2.6. Друк звіту 1-НС 

Для формування друкованої форми звіту виконайте  

Звіти → Звіт про доходи та витрати №1-НС (квартальна) → Експортувати в Excel 

(див. малюнок 2.41). 

 

Мал. 2.41. 

Оберіть розділи (активуючи відповідні поля), які потрібно експортувати в файл. В полі 

«Файл Excel для експорту» оберіть шлях до директорії експорту для файлу або залиште поле 

порожнім. Натисніть «Зберегти» (див. малюнок 2.42). 
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Мал. 2.42. 

Оберіть форму друку 1NS_ (див. малюнок 2.43). 

 

Мал. 2.43.  

Звіт формується у форматі Excel з відповідними вкладками-листами (див. малюнок  2.44). 
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Мал. 2.44. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  

Якщо ви користувач програми LibreOffice (що має свої особливості), то для коректного 

відображення даних  виконайте налаштування, як показано на малюнках 2.45 - 2.46. 

 

 

Мал. 2.45. 
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Мал. 2.46. 

2.7. Формування звіту про доходи та витрати (Covid-19) 

Необхідні налаштування для звіту описані в п.2.3.1 цієї Інструкції.  

Для формування звіту виконайте  

Звіти → Звіт про доходи та витрати (Covid-19)  → Розрахунок (див. малюнок 2.47)  

 

Мал. 2.47. 

Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.48). Зазначте дату початку та дату 

закінчення розрахунку та відмітьте розділи, для яких потрібно розрахувати інформацію. 

 

Мал. 2.48. Приклад відбору даних для звіту 
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Результат формування звіту з відповідними вкладками зображено на 

малюнку 2.492.49Приклад сформованих вкладок звіту 

. 

 

Мал. 2.49. Приклад сформованих вкладок звіту 

Для формування друкованої форми звіту виконайте  

Звіти → Звіт про доходи та витрати (Covid-19) → Експортувати в Excel 

(див. малюнок 2.50). 

 

Мал. 2.50. 

Оберіть розділи (активуючи відповідні поля), які потрібно експортувати в файл. В полі 

«Файл Excel для експорту» оберіть шлях до директорії експорту для файлу або залиште поле 

порожнім. Натисніть «Зберегти» (див. малюнок 2.51). 

 

Мал. 2.51. 

Звіт формується у форматі Excel (див. малюнок 2.52). 
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Мал. 2.52. 

 

2.8. Формування звіту «Інформація про стан розрахунків із 

заробітної плати для НСЗУ» 

Для формування звіту виконайте  

Звіти → Інформація про стан розрахунків із заробітної плати для НСЗУ  → Розрахунок 

(див. малюнок 2.53).  

 

Мал. 2.53. 

Введіть дані для відбору інформації (див. малюнок 2.54). Зазначте дату, на яку виконується 

розрахунок звіту.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Якщо звіт розраховується за березень 2022 року, то дата формування                      

зазначається 01.04.2022. 
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Мал. 2.54. Приклад відбору даних для звіту 

Результат формування звіту з відповідними вкладками зображено на малюнку 2.55 . 

 

Мал. 2.55. Приклад сформованих вкладок звіту 

 


