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 Зміна налаштування заробітної плати з 
вересня 2018 для звіту з ЄСВ 

(згідно наказу Міністерства фінансів №511) 
 

Підстава: Наказ   МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №511 від 15.05.2018  Про внесення 
змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Коментар:  
У зв’язку зі змінами у порядку формування звітності по єдиному соціальному внеску в 
Модуль «Єдиний соціальний внесок» внесені наступні зміни:  

1. В таблицю 1 додано показник 3.2.1  який заповнюється розрахунковою величиною  
22% бази нарахувань інвалідів. 

2. В таблицю 5 додано поля:  
12. Професійна назва роботи 
13. Код ЗКППТР 

          14. Код класифікатору професій 
          15. Посада 

16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або 
цивільно - правових відносин, переведення на іншу посаду  
 19.Військове звання.  
Поля 12-14 заповнюються у таблиці 5 тільки для категорій осіб 1 та 2. 

   3.  В таблицю 6 додано тип нарахувань 14, який формується у разі появи донарахувань 
         у фонд  ЄСВ до мінімальної зарплати за минулі місяці при звільненні працівника 
         при   нарахуванні від’ємних сум компенсації відпустки, або відпускних.    

4. В таблицю 6 додано відображення лікарняних без оплати у графі Відпустка без 
збереження. 

5. Змінено  формати експорту. Нова форма експорту J3000412(з 08.2018). 
6. Доопрацьовано «Довідник посад». 
7. Доопрацьовано «Довідник професій». 
8. Додано можливість внесення дати та номеру наказу на звільнення у разі внесення 

дати звільнення в особовий рахунок працівника (для підприємств, які не 
використовують підсистему Облік кадрів). 

9. Створено системний вид реєстру особових рахунків Посади. 
10. В системну таблицю відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів 

бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування додано наступні коди застрахованих осіб: 

49  – працівник у зоні АТО, відп.без збереж.  
50  – військовослужбовці, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та 

пологами 
51 – військовослужбовці Міноборони 
52 – військовослужбовці СБУ 
53 – військовослужбовці МВС 
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54 – військовослужбовці ДСУНС 
55 – військовослужбовці ДФСУ 
56 – військовослужбовці ДКВС 
57 – військовослужбовці Мінінфраструктури 
58 – військовослужбовці  Служби зовнішньої розвідки України 
59 – військовослужбовці  УДО 
60 – військовослужбовці  ДПС 
61 – військовослужбовці Держспецзв'язку 
62 – військовослужбовці  НПУ 
63 – військовослужбовці  НГУ 
64 – особи, які отримують одноразову винагороду, члени виборчої комісії 
65 – особа, яка здійснює одноразову сплату єдиного внеску 
66 – виплата середнього заробітку  інвалідам під час мобілізації 

11.Додано системний довідник Військові звання ( заповнюється в картці співробітника в 
пункті Військовий облік в полі Військове звання для ЄСВ) 

 
Військове звання - значення поля 19 в таблиці 5 додатку 4 

1.1.1 солдат 

1.1.2 старший солдат 

1.2.1 молодший сержант 

1.2.2 сержант 

1.2.3 старший сержант 

1.2.4 старшина 

1.2.5 прапорщик 

1.2.6 старший прапорщик 

1.3.1 молодший лейтенант 

1.3.2 лейтенант 

1.3.3 старший лейтенант 

1.3.4 капітан 

1.4.1 майор 

1.4.2 підполковник 

1.4.3 полковник 

1.5.1 генерал-майор 

1.5.3 генерал-лейтенант 

1.5.4 генерал-полковник 

1.5.5 генерал армії України 
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2.1.1 матрос 

2.1.2 старший матрос 

2.2.1 старшина 2 статті 

2.2.2 старшина 1 статті 

2.2.3 головний старшина 

2.2.4 головний корабельний старшина 

2.2.5 мічман 

2.2.6 старший мічман 

2.3.1 молодший лейтенант 

2.3.2 лейтенант 

2.3.3 старший лейтенант 

2.3.4 капітан-лейтенант 

2.4.1 капітан 3 рангу 

2.4.2 капітан 2 рангу 

2.4.3 капітан 1 рангу 

2.5.1 контр-адмірал 

2.5.3 віце-адмірал 

2.5.4 адмірал 

Налаштування довідників 
 Для  подальшого формування звіту необхідно провести налаштування довідників. 
В підсистемі Загальні довідники необхідно дозаповнити дані. 

1 Довідник посад 
Необхідно відкоригувати кожну діючу посаду довідника по клавіші F4. Довідник 

посад зв’язано з довідником «Класифікатор професій ДК 003:2010». В полях Клас посади, 
Підклас посади, Професійна назва роботи, Код за класифікатором, Код 
ЗКППТР  обрати по клавіші  F3 відповідні значення. Заповнення проводити за вказаним 
порядком. Фільтрація кодів за класифікатором для пошуку потрібної посади проводиться 
по першим символам поля Підклас посади. 
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  У полі  Клас посад обрати необхідний клас: 

У полі Підклас посад обрати необхідний підклас: 

 

У полі Професійна назва роботи обрати необхідну назву роботи: 

 

 При цьому поля Код за класифікатром, КодЗКППТР, заповнюються автоматично. 

 

  Код ЗКППТР може бути не заповненим, тому що існує не для всіх професій.   
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2 Довідник професій. 
  

Необхідно відкоригувати кожну діючу професію з довідника по клавіші F4. Довідник 
посад зв’язано з довідником «Класифікатор професій ДК 003:2010»  аналогічно довіднику 
посад. В полях Клас посади, Підклас посади, Професійна назва роботи, Код за 
класифікатором, Код ЗКППТР  обрати по клавіші  F3 відповідні значення. Заповнення 
проводити за вказаним порядком. Фільтрація кодів за класифікатором для пошуку 
проводиться по першим символам поля Підклас посади. 
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 Для багатьох професійних назв роботи коди за класифікатором однакові, можуть 
відрізнятися лише  коди ЗКППТР. Але  коди ЗКППТР в свою чергу не  задані для 
багатьох  професійних назв роботи. Деякі професійні назви робот присутні в 
різних розділах з однаковими назвами. Наприклад «Начальник відділення» є у 
підкласі 1221.2(Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів 
у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві 
та природно-заповідній справі, та у підкласі 1222.2 (Начальники (інші керівники) 
та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості. Тому при виборі 
із довідника потрібно уважно вибирати сферу діяльності підприємства. Є такі 
посади, яких у довіднику взагалі не має. В цьому випадку потрібно вибирати 
споріднену назву з потрібної сфери діяльності. Якщо потрібно точно визначити 
чи присутня потрібна посада у довіднику «Класифікатор професій ДК 003:2010», 
можна переглянути « АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХНАЗВ РОБІТ» 
в якому усі назви робіт розташовані в алфавітному порядку.. 

 
 

 
 

Особові рахунки 
Для  подальшого формування звіту необхідно провести доналаштування особових 
рахунків співробітників  
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3 Військове звання 
На  закладці особового рахунку в пункті Військовий облік в полі Військове звання 

для ЄСВ необхідно заповнити дані. Якщо це поле не заповнено, то відповідне поле у 
таблиці 5 буде порожнім.  

УВАГА! Поле «Військове звання» заповнюється в таблиці 5 звіту по ЄСВ тільки для 
військових. 

 

 На шлюзі програми M.Е.DOC додано контроль військових звань. В системі IS-pro 
старий користувацький довідник військових звань залишився, тому що він 
використовується у багатьох процедурах. Крім цього старий довідник був 
використаний для заповнення даних про військовий облік військових запасу, 
звання яких не повинні відображатись у таблиці 5 звіту по ЄСВ. 

 

 

 

Для швидкого заповнення поля Військове звання для ЄСВ  (при наявності даних 
про звання в картках співробітників) в реєстрі особових рахунків потрібно створити 
користувацький вид реєстру – додати поле Звання. Відфільтрувати реєстр по певному 
званню, відміти відібрані рахунки працівників (комбінація клавіш ALT+), та виконати 
спецфункцію на 3-й сторінці Створення військового звання для ЄСВ. Таким чином, 
виконати спецфункції для кожного звання.  
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4 Відображення  документу-підстави про початок роботи та відпустку, кінець 
трудових або цивільно- правових відносин, переведення на іншу посаду  
  

Для відображення документу-підстави  в реєстрі по працівникам для таблиці №5 звіту ЕСВ 
потрібно наявність номер наказу на прийняття , звільнення, перехід на нову посаду у наказі 
в пункті Призначення та переміщення особових рахунків працівників. При використанні 
підсистеми Облік кадрів такі дані є в наявності обов’язково. При відсутності обліку 
персоналу необхідно в пункті Призначення та переміщення особових рахунків 
створювати записи з зазначенням номеру наказу та дати. 
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Для відображення дат початку та закінчення відпусток по догляду до 3-х та 6-ти років, 
дату та номер наказу потрібно вносити в записи цих відпусток у пункті Постійні 
нарахування особового рахунку працівників. 
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Для працівників з обліковим складом ЦПХ номери договору на прийом та звільнення 
вибираються у звіт з пункту ЦПХ особового рахунку. 
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Універсальний документ 
 

Для правильного відображення дат початку та закінчення лікарняних по вагітності і 
пологам та номеру наказу, потрібно  дані вносити в універсальний документ при внесенні 
лікарняних. 

 

 

 
Звіт ЄСВ 

 

Для  подальшого формування звіту необхідно провести налаштування звіту ЄСВ. 
Створення звіту проводиться по клавіші Insert в підсистемі Управління 
персоналом/Облік праці й заробітної плати в групі Результати розрахунку в модулі 
Єдиний соціальний внесок.  

5 Налаштування відображення   лікарняних без оплати у графі «Кількість днів 
відпусток без збереження» табл. 6.  

 

На закладці  Відпустки/ Відпустка без збереження ЗП додати   лікарняні без оплати 
(довідка).  
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УВАГА! Лікарняні без оплати  (довідка) потрібно налаштовувати МР 5 (Лікарняний 
при захворюванні) з пустим списком вхідних видів оплат, а не МР 245 
(Непідтверджений лікарняний), тому, що  непідтверджений лікарняний у деяких 
випадках не збільшує базу нарахувань у фонди до мінімальної зарплати, а це не 
вірно.. 

 

6 Налаштування відображення кодів застрахованих осіб військовослужбовців в 
таблицях 6 та 4 звіту ЄСВ. 
 

Для кожного роду військ потрібно встановлювати різні коди застрахованої особи. 
Якщо у базі даних присутні військовослужбовці тільки одного роду військ, то окремий 
фонд налаштовувати не потрібно. При  формуванні звіту по ЄСВ починаючи з серпня 2018 
в налаштуванні звіту на закладці Фонди потрібно фонду з військовослужбовців встановити 
відповідний  код застрахованої особи. 
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Якщо у базі даних є військовослужбовці різних родів військ, то для кожного роду 
військ потрібно створювати окремий фонд ЄСВ.  

Якщо військовослужбовцям нараховуються допомога по вагітності і пологам, то 
потрібно налаштувати окремий фонд ЄСВ з лікарняних по вагітності і пологам 
військовослужбовців, а в налаштуванні звіту по ЄСВ цьому фонду  встановити 
відповідність до коду застрахованої особи 50. 

Для правильного відображення військовослужбовців в  підсумковій таблиці 4, при 
формуванні звіту по ЄСВ потрібно  в налаштуванні звіту по ЄСВ  на закладці 
Військовозобов’язані встановлювати категорію  персоналу військовозобов’язаних на  
відповідній закладці: 
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 Для відображення сум допомоги по вагітності і пологам військовозобов’язаних у 
таблиці 4 – (Розділ ІІ) потрібно на закладці Фонди(Декрет) ввести вид оплати фонду ЄСВ 
з цієї допомоги. 

  


