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1. Реєстр звітів програми «M.E.DOC» 

 

Модуль Реєстр звітів використовується для створення, збереження та обробки 

звітності до: 

• Державної фіскальної служби України; 

• ДЕРЖКОМСТАТУ; 

• Пенсійного фонду України; 

• Фонду соціального страхування; 

• Фонду зайнятості населення; 

• Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 

• Держказначейства України та ін. Відкрийте Реєстр звітів в розділі  «Звітність». 

Вікно Реєстр звітів відкриється у вікні системи як окрема закладка (Мал.1). 

 

 
Мал.1 Реєстр звітів 

Панель відображення: 

• Реєстр за період - відображає створені або імпортовані документи у заданому 

звітному періоді, тобто звіти, з якими безпосередньо ведеться робота; 

Панель «Стан» містить фільтри, що відповідають етапам роботи з документами: 

• Нові - документи, що були створені, але не перевірені та не збережені; 

• Імпортовані - документи, що були імпортовані у систему; 

• Вірні - збережені документи в роботі, в яких в результаті перевірки (програма 

внутрішніх розрахунків) не виявлено помилок; 

• Помилкові - збережені документи в роботі, в яких в результаті перевірки (програма 



внутрішніх розрахунків) виявлено помилки. У реєстрі такі документи позначаються 

червоним кольором; 

• На підпис бухгалтеру - документи, що були відправлені на підпис та очікують 

підписання сертифікатом ЕЦП з типом «Бухгалтер»; 

• На підпис директору - документи, що були підписані сертифікатом бухгалтера та 

очікують підписання сертифікатом ЕЦП з типом «Директор»; 

• На підпис печаткою - містить документи, що були підписані сертифікатом бухгалтера 

і директора та очікують підписання сертифікатом ЕЦП з типом «Печатка»; 

• Готові до подачі - документи, що були підписані повним комплектом підписів та 

очікують відправки у контролюючі органи; 

• В дорозі - документи, відправлені електронною поштою у контролюючі органи 

(контрагентам) та очікують обробки (не отримано повідомлення та квитанцій); 

• Прийняті - документи, на які отримані квитанції контролюючих установ про 

прийняття звітів на центральному та на районному рівнях; 

• Не прийняті - документи, на які отримані квитанції контролюючих установ про 

неприйняття звітів на центральному та на районному рівнях. 

Панель «Одержувач» містить фільтри, що відповідають назвам звітних органів, 

відображають документи за призначенням відповідно. 

Панель інструментів містить кнопки виклику найрозповсюджених функцій. 

Робоча область містить безпосередньо записи реєстру: обов'язкові для установи звіти у 

порядку закінчення строку подання (спосіб відображення "Календар(за місяць та за рік)") 

або створені та імпортовані документи у вибраному звітному періоді (спосіб відображення 

"Реєстр за період"). 

Панель вкладок звіту містить службову інформацію щодо обраного документу. Панель 

доступна як у відкритому документі, так і з реєстру документів (за умови виділення 

потрібного документу). 

Містить наступні вкладки: 

• Наступні дії – містить інформацію щодо поточного стану документу, а також перелік 

можливих дій з документом у цьому стані. Слугує певною підказкою користувачу про 

доступні дії, які можна виконати з документом у певному стані; 

• Примітка – текстове поле для внесення будь-якої інформації стосовно поточного 

документу; 

• Властивості – у режимі читання містить всю службову інформацію про документ, 

таку як: стан, період створення, дата та час останньої модифікації, інформація про 

сертифікати, якими підписано документ тощо; 

• Протокол перевірки – містить результати перевірки документу програмою 

внутрішніх розрахунків на наявність помилок; 

• Відправлено – дана вкладка з’являється на панелі після відправлення документу 

адресату; 

• Повідомлення – дана вкладка з’являється на панелі після отримання повідомлення про 

доставку документу у контролюючий орган.; 

• Квитанція №1 – дана вкладка з’являється на панелі після отримання першої квитанції 

(про прийом документу на центральному рівні); 

• Квитанція №2 – дана вкладка з’являється на панелі після отримання другої квитанції 

(з результатами перевірки на районному рівні). 

Комплект бланків вкладка відкривається по натисканню кнопки 

, що розташована на панелі інструментів.  На вкладці можна змінити 

склад обраного при створенні підприємства комплекту бланків. 

 

 

2. Робота зі звітами у програмі «M.E.DOC» 

 



Для подачі звітів в електронному вигляді з використанням електронного цифрового 

підпису необхідно з територіальним органом Міністерства доходів і зборів за місцем 

реєстрації укласти Договір про визнання електронних документів. На підставі цих 

документів Платника податків включають в систему подання документів в електронному 

вигляді до територіального органу Міністерства доходів і зборів, що дає можливість 

надсилати звіти в електронному вигляді. 

Договір необхідно створити, заповнити, підписати та відправити до Міністерства доходів 

і зборів, для цього виконайте наступні дії: 

Обов’язково оберіть період в якому будете створювати звіт. Натисніть на панелі 

інструментів кнопку «Створити» (Мал.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.2 Створення документу 

 

 

У розділі Податкова інспекція – підрозділу Інше із реєстру бланків оберіть документ 

J(F) 1391004 Договір про визнання електронних документів  (Мал.3). 

Натисніть кнопку Створити. Заповніть документ. 

Мал.3  Вікно створення звіту 

 

Важливо! Всі поля в Договорі обов’язкові для заповнення! 

Підпишіть Договір електронними підписами та відправте до Державної фіскальної 

служби України. 

Договір направляється платником податку тільки один раз (у разі позитивної відповіді 

територіального органу доходів і зборів). Після укладення договору сертифікати, якими 

підписано договір, автоматично додаються в базу сертифікатів "Інформаційного порталу 

Міністерства доходів і зборів Україна". 

Звіти створюються на основі бланків. Позначення бланків у програмі повністю відповідає 

нормативно-правовим актам України. Бланки ПОДАТКОВОЇ звітності юридичних осіб 



мають у позначенні букву J, фізичних осіб-підприємців – F, бланки до ПФУ – P, до 

ДЕРЖКОМСТАТУ – S, до ФСС з ТВП – C. 

Обов’язково оберіть період в якому будете створювати звіт. Натисніть на панелі 

інструментів кнопку «Створити» (Мал.4). 

 
Мал.4 Вікно створення звітів 

 

У вікні «Створення звіту» відкриється перелік бланків, які можна використати для 

створення звітів. Кількість бланків, їх найменування залежать від встановленого комплекту 

звітності та обраного звітного періоду. 

 

     Поля, що підсвічені жовтим кольором, є обов'язковими для заповнення. Якщо 

курсор встановити у такому полі, колір зміниться на зелений. 

• Якщо курсор встановити у полі, до якого підключено Довідник, у правій частині  

поля з’явиться кнопка . Щоб заповнити таке поле, натисніть цю кнопку, знайдіть 

потрібний запис, виділіть його та натисніть кнопку «Вибрати». 

• Для переміщення між заповнюваними полями документа використовуються: 

функціональна клавіша Tab, стрілки клавіатури – Вгору, Вниз, Праворуч, Ліворуч та ліва 

кнопка миші. 

• У деяких формах є динамічні таблиці - у які можна додавати рядки, наприклад, у 

документі Податкова накладна. 

• Для оперативної допомоги при заповненні числових полів бланку чи додаткових 

розрахунків використовується стандартний калькулятор ОС Windows, який викликається за 

допомогою команди Калькулятор меню «Сервіс». 

Кнопка «Відкрити» відкриває обраний у реєстрі звітний документ, який був раніше 

створений або імпортований. 

Правила редагування звітних документів: 

• Створені раніше звіти, які не підписані ЕЦП та не відіслані електронною поштою, 

доступні для редагування. 

• Підписані ЕЦП, але не відправлені електронною поштою звіти, доступні для 

редагування, але підписи у цьому випадку знімаються. Після редагування  стан звіту 

змінюється з «Готові до подачі» на «Вірні». 

• Для звітів, які мають стан «У дорозі» або «Прийняті», введена ЗАБОРОНА 

РЕДАГУВАННЯ. Такі звіти відкриваються ЛИШЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ! При спробі їх 

відредагувати системою буде запропоновано зробити копію документу. 

• Для редагування та повторного відправлення необхідно створити копію звіту в 



даному звітному періоді. Це можливо зробити з Реєстру  звітів, натиснувши   або у 

відкритому звіті натиснувши створіть копію звіту. 

У програмі передбачений імпорт звітних документів, створених в інших бухгалтерських 

системах (формат xml, pfz, dbf, zvb, txt). 

Імпорт звітів можливий як у робочу версію програми, так і у демо-версії. 

Після імпорту звітів у робочу версію системи необхідно відкрити, перерахувати (F6), 

оновити поля (F5), перевірити їх (F4) та зберегти (Ctrl+S). Після цього для імпортованих 

звітів буде встановлено статус «Вірний». 

ІМПОРТ ЗВІТІВ ІЗ XML-ФАЙЛІВ: 

В форматі XML з інших бухгалтерських програм імпортуються: 

 податкові звіти; 

 XML-файлів Єдиного внеску; 

 податкові накладні; 

 реєстри отриманих та виданих податкових накладних.  

ІМПОРТ ВСІХ ЗВІТІВ У ФОРМАТІ XML: 

 В розділі «Звітність» відкрийте модуль Реєстр звітів; 

 Виконайте команду Імпорт меню «Файл»; 

 У відкритому вікні оберіть каталог, де розміщені XML-файли, та натисніть 

ОК. 

Після проведення імпорту система повідомляє, у який звітний період імпортовано обрані 

файли. 

ІМПОРТ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ: 

 В розділі «Облік ПДВ» відкрийте модуль Реєстр отриманих та виданих 

податкових накладних; 

 Виконайте команду Імпорт звітів меню «Файл»; 

 У відкритому вікні оберіть носій (каталог), де розміщені XML-файли, та натисніть 

ОК. 

 Податкові накладні не імпортуються одразу в Реєстр отриманих та виданих 

податкових накладних, а попередньо поміщаються в Відсутні у реєстрі. В цьому архіві 

існує можливість переглянути такі накладні, а вже потім їх потрібно або ж імпортувати у 

систему, або ж видалити. 

ІМПОРТ ЗВІТІВ ІЗ DBF-ФАЙЛІВ: 

В цьому форматі імпортуються: 

 Звіт «Єдиний внесок» з інших бухгалтерських програм; 

 форма 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь платників податку, і сум, утриманого з них податку»; 

 реєстри податкових накладних. 

ІМПОРТ ДОКУМЕНТІВ ЄДИНОГО ВНЕСКУ: 

 В розділі «Звітність» відкрийте модуль Єдиний внесок; 

 Виконайте команду Імпорт – меню «Файл»; 

 Відкриється вікно для вибору каталогу, в якому знаходяться файли для імпорту; 

 В цьому вікні потрібно обрати місяць, в який повинні імпортуватися звіти; 

 Натисніть ОК, щоб імпортувати звіти; 

 Результати імпорту будуть відображені у протоколі імпорту. 

Імпортовані документи поміщаються у модуль Єдиний внесок у поточному місяці. 

ІМПОРТ РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ: 

 В розділі «Облік ПДВ»» відкрийте модуль Реєстр отриманих та виданих 

податкових накладних; 

 Виконайте команду Імпорт реєстру з DBF/TXT меню «Файл»; 

 У відкритому вікні оберіть каталог, де розміщені файли та вкажіть вид імпортованих 

файлів – DBF. 

Експорт документів в каталог чи на електронний носій  можливий тільки в робочій 



версії програми «M.E.DOC». 

Відкрийте документ та виконайте команду Експорт меню «Файл». При збереженні звіту 

його розширення створюється системою відповідно правил подання звітів до певного 

контролюючого органу – xml, dbf, txt. 

У відкритому вікні вкажіть папку, в яку потрібно зберегти звіт: 

 При збереженні податкових звітів у обраному каталозі з’явиться файл у форматі xml; 

 При збереженні звітів Єдиного внеску у обраному каталозі з’явиться файл звіту у 

форматі xml. 

 

3. Робота в звіті програми «M.E.DOC» 

 

Під час роботи зі звітом у нижній частині вікна міститься закладка «Наступні дії». 

Відкривши її, програма «M.E.DOC» запропонує виконати послідовність дій, виконуючи які, 

Ви з легкістю підготуєте звіт до передачі в контролюючий орган. (Мал.5). 

 
 

Мал.5 Вікно роботи з документом 

 

Перевірити звіт можливо виконавши відповідну дію в закладці «Наступні дії». Також, 

перевірити звіт можливо натиснувши кнопку «Перевірити документ» в меню «Правка» 

або функціональну клавішу F4. 

Перевірка звіту включає контроль числових розрахунків, коректність внесених даних, 

контроль зв’язаних форм. 

Якщо звіт містить помилки, вони відображаються в спеціальному інформаційному полі у 

нижній частині вікна відкритого звіту, а помилкові записи у документі підсвічуються 

червоним кольором. Виправте помилки та натисніть 

 

кнопку , щоб зберегти звіт. 

Якщо створений звіт не перевірити, то при збереженні та закритті його перевірка 

виконується автоматично. 

Результат перевірки відображається в Реєстрі звітів у колонці Перевірка: 

• Вірний – якщо документ не містить помилок; 

• Помилковий – якщо помилки знайдені. У Реєстрі звітів такий документ виділяється 

червоним кольором. 

Документ, відправлений на підпис, набуває стан «На підпис…» і відображається в 

однойменній групі даного модулю. 

Після того, як звіт буде підписаний ЕЦП, у колонці Реєстру звітів «СТАН» з’являться 

відмітки про перевірку та наявність підписів. (Мал.6) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.6 Відображення стану документа 

 

Послідовність накладення підписів регламентується нормативними документами, які 

розроблені та затверджені кожним звітним органом та зазвичай містяться у «Методичних 

рекомендаціях щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки звітності...». 

ПОСЛІДОВНІСТЬ НАКЛАДАННЯ ПІДПИСІВ: 

Для юридичних осіб: 

• першим – ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера); 

• другим – ЕЦП керівника (директора); 

• третім – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків. 

За відсутності посади бухгалтера, ЕЦП посадових осіб накладаються у такому порядку: 

• першим – ЕЦП керівника (директора); 

• другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки. 

Для платників податків – фізичних осіб-підприємців: 

• першим – ЕЦП керівника; 

• другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності). 

За відсутності у ФОП печатки, підписання відбувається виключно підписом керівника. 

Перед підписанням звітів потрібно вказати підписи, які використовуються в установі. Для 

цього в системі, в розділі «Адміністрування» відкрийте модуль Параметри системи, 

перейдіть на закладку «Підписи» та налаштуйте комплект підписів. 

ЯК ПІДПИСАТИ ЗВІТ: 

В програмі «M.E.Doc» підписати, а потім відправити звіт можливо двома способами: 

• безпосередньо з вікна відкритого документа, обравши відповідну дію в закладці 

«Наступні дії» (Мал.7); 

 
Мал.7 Підписання звітів 

 

• з Реєстру звітів (Мал.8): 

 команда Файл - Підписати; 

 із контекстного меню команда Підписати; 

 на панелі вкладок звіту оберіть закладку Наступні дії і натисніть 

Передати звіт на підпис. 

Зверніть увагу! Дана можливість стає доступною лише після перевірки звіту! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.8 Підписанн я звітів 

 

Одразу запускається процедура підпису звіту, і з’являється вікно «Підпис». Вкажіть 

каталог із секретними ключами і введіть пароль для їх використання. Почергово повторіть 

цю процедуру для накладення на звіт всіх потрібних ЕЦП, згідно з налаштованим 

комплектом підписів. (Мал.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.9 Вікно накладання підписів 

 

 

4. Відправка звітів електронною поштою. 

 

З 2009 року електронна звітність надсилається не на поштову адресу конкретного 

контролюючого органу, де зареєстрований платник чи страхувальник, а на єдину поштову 

адресу Центрів обробки електронних звітів (далі ЦОЕЗ). 

Тобто, звітність до кожного контролюючого органу надсилається на одну визначену для 

кожного такого органу електронну адресу, незалежно від територіального розміщення 

платника, страхувальника чи респондента. Далі ця звітність розподіляється по відповідних 

територіальних відділеннях, де зареєстрований платник, страхувальник чи респондент. 

Принципи організації електронного документообігу регулюються відповідними 

договорами з Міністерством доходів і збору України та ПФУ. 

На поточний момент, електронну звітність, яка відправляється електронною поштою, 

приймають наступні звітні органи: 

• Державну фіскальну службу України; 

• Пенсійний фонд; 



• Держкомстат; 

• Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП). 

Після  підписання  звіту натисніть кнопку на панелі інструментів в Реєстрі звітів  або  

Відправити у контролюючий орган безпосередньо з відкритого звіту. З’явиться вікно Вибір 

адресата для вибору електронної адреси з 

«прикріпленим» сертифікатом. 

В даному вікні відображається лише електронна адреса контролюючого органу, для 

якого призначений даний звіт. 

Відповідно до наказу Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та  захисту 

інформації України від 18.12.2012 року № 739 «Про затвердження вимог  до форматів 

криптографічних повідомлень» з 01.01.2014 року для шифрування повідомлень повинен 

використовуватися додатковий сертифікат — сертифікат шифрування. 

Після обирання електронної адреси натисніть ОК для підтвердження вибору  та початку 

процесу відправки документа розпочнеться процедура шифрування документа. (Мал.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.10 Процедура шифрування звітів. 

 

 

У юридичних осіб використовується сертифікат печатки установи – шифрування. 

У платників податків – фізичних осіб-підприємців використовується сертифікат 

печатки установи – шифрування. 

За відсутності у ФОП печатки, шифрування відбувається сертифікатом керівника - 

шифрування. 

Про закінчення відправки програма сповістить повідомленням. Відправлений документ 

отримає стан «В дорозі» (Мал.11). 

 
 

Мал.11 Відправлений документ 

 

Послідовність вищеописаних пунктів не обов’язкова. За описаною послідовністю 

команди Підписати та Відправити запускаються почергово за вимогою користувача. Якщо 

процедуру підпису розпочати з команди Відправити 

– з’явиться вікно підпису, а після підписання автоматично, без додаткових дій – вікно вибору 

одержувача. 

У програмі друк будь-якого звіту може виконуватись двома способами: 

• з вікна відкритого документу – функція Друк: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0108-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0108-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0108-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0108-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0108-13


 

Відкрийте документ та натисніть на кнопку Друк на панелі інструментів. 

• з Реєстру звітів: 

Відкрийте в розділі Звітність модуль Реєстр звітів. У Реєстрі звітів виділіть звіт, який 

потрібно надрукувати. Виконайте команду Друк документа в меню Файл. 

В Реєстрі звітів виділіть звіт та натисніть кнопку    . 

Копія документа створюється, якщо він може повторюватися у рамках звітних періодів, а 

також у випадку, якщо потрібно відредагувати та повторно відіслати раніше відправлений 

електронною поштою звіт (у тому числі і підписаний ЕЦП). 

Копія документа таких звітів створюється в іншому звітному періоді, і в цьому випадку, 

документ відкривається для редагування та зберігається у цьому звітному періоді зі статусом 

«Скопійований звіт». У реєстрі він має статус 

«Нові». 

Копія документа, створена у тому ж звітному періоді, що і основний документ, без 

редагування внесених даних також має статус «Нові». Після редагування його статус 

змінюється на «Вірні». 

Закрита можливість копіювання документа «Реєстр отриманих та виданих податкових 

накладних» в інші звітні періоди для запобігання можливості внесення користувачем змін у 

податкові накладні у поточному звітному періоді. 

 

Протокол роботи з документом містить повну інформацію про стан звіту та його 

властивості. Він ведеться з моменту перевірки звіту та відображається в нижній частині 

звіту, у вигляді закладок, і містить записи про всі операції і події з документом, із вказаними 

датою та часом їх здійснення. (Мал.12) 

Виняток складають звіти Єдиного внеску, які відображені тільки в однойменному 

модулі. Для них Протокол доступний в режимі перегляду звіту безпосередньо у названих 

модулях. 

 
 

Мал.12 Протокол роботи з документом 

 

 


