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зміст путівника

перелік матеріалів,  
опублікованих у тижневику «баланс-бюджет» 

у першому півріччі 2017 року

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

бюджетниЙ проЦес
Нормативна база

Затверджений постановою КМУ  
від 26.08.15 р. № 658,  
зі змінами і доповненнями, 
унесеними постановою КМУ  
від 14.12.16 р. № 1057 
«Порядок відшкодування коштів дер-
жавного або місцевого бюджету, ви-
трачених на оплату послуг з підготовки 
фахівців» 6 4

Лист Міністерства  
фінансів України від 02.02.17 р.  
№ 31-11210-14-10/2882 
«Про визначення коду класифікації до-
ходів» 8 2

Затверджено постановою КМУ  
від 14.01.15 р. № 6 (з коментарем) 
«Порядок та умови надання освітньої 
субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам» 10 7

Лист Міністерства  
фінансів України від 06.03.17 р.  
№ 09020-12-10/5830 
«Про застосування норм постанови КМУ 
від 30.11.16 р. № 875» 13 8

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

державниЙ і місЦеві бюджети,  
міжбюджетні відносини

Нормативна база
Лист Державної  
казначейської служби України  
від 16.01.17 р. № 16-09/47-945 
«Про перерахування міжбюд жетних 
трансфертів» 6 14

Удосконалено законодавство  
з приєднання тергромад сел, селищ 
до існуючих об'єднаних тергромад 
(огляд Закону № 1851) 14 4

коШториси та норми
Нормативна база

Лист Державної  
казначейської служби України  
від 10.01.17 р. № 16-09/28-426 
«Про оплату гемодіалізу» 6 13

Затверджена наказом Міністерства 
фінансів України від 12.03.12 р.  
№ 333, зі змінами і доповненнями, 
унесеними у тому числі наказом 
Міністерства фінансів України  
від 14.02.17 р. № 135 
«Інструкція щодо застосування еконо-
мічної класифікації витрат бюджету» 18-19 4

Найменування теми № стор.
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 21

ДЕРЖАВНИЙ І МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, 
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

21

КОШТОРИСИ ТА НОРМИ 21
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

(ОРГАНІЗАЦИЯ ТА ВЕДЕННЯ) 
22

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СТИПЕНДІЇ 23
ІНШІ ВИПЛАТИ ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ 

(СЛУЖБИ, НАВЧАННЯ)
26

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ  
(ВИПЛАТИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗВІТНІСТЬ)

26

ВІДПУСТКИ  
(НАДАННЯ Й ОПЛАТА)

26

ПОДАТКИ, РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ, ВНЕСКИ, ЗБОРИ 
(СПРАВЛЯННЯ І ЗВІТНІСТЬ)

27

Найменування теми № стор.
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 27

КАДРОВА РОБОТА, ШТАТИ 29
ОРЕНДА 29

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 29
БЮДЖЕТНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 30

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 30
ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ,  

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
30

ПЕРЕВІРКИ  
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ,  

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

30

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН, 
СУБСИДІЇ, ПІЛЬГИ,  

ІНШІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

30

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 30
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Державної казначейської 
служби України  
від 29.03.17 р. № 16-05/320-5167 
«Як правильно вибрати код економічної 
класифікації витрат бюджету» 21 22

Лист Міністерства  
фінансів України від 10.08.16 р.  
№ 31-11420-07-10/23346 
«Про застосування коду доходів при 
оприбуткуванні залишків» 22 7

Лист Державної  
казначейської служби України  
від 22.02.17 р. № 16-08/188-3084 
«Про застосування КЕКВ під час при-
дбання комплектуючих виробів для об-
ладнання» 22 8

Лист Державної  
казначейської служби України  
від 22.02.17 р. № 16-08/191-3083 
«Про застосування КЕКВ при придбанні 
будівельних матеріалів для облашту-
вання огорожі» 22 9

Консультаційний блок
Закупівля медичного обладнання: який 
КЕКВ застосовувати? 25 27

бухГалтерсЬкиЙ облік  
(орГанізаЦиЯ та веденнЯ) 

Нормативна база
Затверджена наказом  
Міністерства фінансів України  
від 29.12.15 р. № 1219 
«Типова кореспонденція субрахунків 
бухгалтерського обліку для відобра-
ження операцій з активами, капіталом 
і зобов'язаннями розпорядниками бюд-
жетних коштів і державними цільовими 
фондами» 1-2 17

Затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 28.12.09 р.  
№ 1541, зі змінами і доповненнями, 
унесеними наказом Міністерства 
фінансів України  
від 29.12.15 р. № 1219 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 101 «Подання фінансової звіт-
ності» 1-2 03

Затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 24.12.10 р.  
№ 1629, зі змінами і доповненнями, 
унесеними у тому числі наказом 
Міністерства фінансів України  
від 29.12.15 р. № 1219 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 102 «Консолідована фінансова 
звітність» 1-2 22

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 24.12.10 р.  
№ 1629, зі змінами і доповненнями, 
унесеними у тому числі наказом 
Міністерства фінансів України  
від 29.12.15 р. № 1219 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 103 «Фінансова звітність за сег-
ментами» 1-2 33

Затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 25.01.12 р.  
№ 52, зі змінами і доповненнями, 
унесеними у тому числі наказом 
Міністерства фінансів України  
від 29.12.15 р. № 1219 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 105 «Фінансова звітність в умо-
вах гіперінфляції» 1-2 41

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України  
від 24.12.10 р. № 1629 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 124 «Дохід» 1-2 44

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України  
від 24.12.10 р. № 1629 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 126 «Оренда» 1-2 49

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України  
від 24.12.10 р. № 1629 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 129 «Інвестиційна нерухомість» 1-2 55

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України  
від 29.12.11 р. № 1798 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 131 «Будівельні контракти» 1-2 60

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України  
від 18.05.12 р. № 568 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 134 «Фінансові інструменти» 1-2 65

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України  
від 18.05.12 р. № 568 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 135 «Витрати» 1-2 74
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України  
від 02.04.14 р. № 372 
«Порядок бухгалтерського обліку окре-
мих активів і зобов'язань бюджетних 
установ» 1-2 79

Затверджений наказом Міністерства 
фінансів України від 31.12.13 р.  
№ 1203, із змінами і доповненнями, 
внесеними зокрема наказом 
Міністерства фінансів України  
від 29.12.15 р. № 1219 
«План рахунків бухгалтерського обліку 
в державному секторі» 1-2 84

Лист Міністерства  
фінансів України від 30.12.16 р.  
№ 31-11420-06-5/37851 
«Про використання в роботі» 6 7

Лист Міністерства  
інфраструктури України  
від 21.02.17 р. № 1441/18/10-17  
(з коментарем) 
«Щодо списання палива і мастиль-
них матеріалів дорожнім транспортом 
суб'єктів господарювання» 21 16

Лист Міністерства  
фінансів України від 17.02.17 р.  
№ 31-11420-07-10/4541 
«П р о  в і д о б р а же н н я  у  б у хо б л і к у 
комп'ютерної техніки та обладнання» 22 7

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України  
від 24.05.95 р. № 88,  
зі змінами і доповненнями  
(виділено напівжирним шрифтом), 
унесеними у тому числі наказом 
Міністерства фінансів України  
від 11.04.17 р. № 427 
«Положення про документальне забез-
печення записів у бухгалтерському об-
ліку» 23 4

Консультаційний блок
Зміни в нормативно-правових актах  
з бухобліку. Нове в порядку реєстрації 
зобов'язань 5 2

Методичні рекомендації щодо зістав-
лення субрахунків бухгалтерського об-
ліку і перенесення залишків 5-1 23

Розробка робочого плану рахунків 5-1 2

Структура розпорядчого документа про 
організацію бухгалтерського обліку 5-1 22

Курсові різниці: окремі аспекти обліку 
доходів і витрат 6 22

Облік основних засобів: головні аспек-
ти – 2017 9 6

Трансформація залишків МШП: прово-
димо відповідно до вимог Мінфіну 9 9

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зберігання первинних документів 9 21

Довіреність на отримання ТМЦ 9 25

Нарахування амортизації: робимо про-
ведення за новими правилами 10 15

Чи змінювати інвентарні номери, при-
своєні до 01.01.17 р.? 10 31

Ліквідаційна вартість основних засобів: 
визначення і відображення в обліку 12 8

Дооцінка запасів: правила проведення  
і документування 12 12

Обмінна чи необмінна операція: як ви-
значити 13 12

Відображення в обліку операцій зі спла-
ти податків 15 21

Транспортні засоби: придбання і без-
платне отримання 18-19 43

Принципи розрахунку вартості платної 
медичної послуги 20 21

Облік придбання інших необоротних 
матеріальних активів 20 17

Облік переданих безоплатно об'єк- 
тів ОЗ 22-1 31

Планування витрат на придбання не- 
оборотних активів 22-1 2

Особливості обліку ОЗ, придбаних за 
кошти спецфонду 22-1 5

Облік виготовлення (створення) ОЗ 22-1 9

Облік отриманих об'єктів ОЗ за операці-
ями із внутрішнього переміщення 22-1 14

Облік ремонту і поліпшення ОЗ 22-1 11

Облік переоцінки об'єктів ОЗ 22-1 16

Приклади нарахування амортизації 22-1 19

Особливості обліку вибуття об'єктів ОЗ 22-1 26

Облік продажу об'єктів ОЗ 22-1 29

Методрекомендації з бухобліку основ- 
них засобів узгоджено з Планом рахун-
ків (огляд Наказу № 481) 23 3

Як виправити помилку в бухгалтерських 
проведеннях минулого року? 23 26

Списання транспортних засобів: вико-
нуємо правильно 23 12

Соціальні стипендії: методику обліку 
визначає джерело фінансування 25 5

оплата праЦі та стипендіЇ
Нормативна база

Постанова КМУ  
від 28.12.16 р. № 1047 
«Про розміри стипендій у державних  
і комунальних навчальних закладах, 
наукових установах» 3 7

Постанова КМУ  
від 28.12.16 р. № 1050 
«Деякі питання стипендіального забез-
печення» 4 4
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Постанова КМУ  
від 18.01.17 р. № 15 
«Питання оплати праці працівників дер-
жавних органів» 7 3

Лист Профспілки працівників  
освіти і науки України  
від 08.02.17 р. № 02-8/59 
«Про вк лючення доплати за роботу  
з дезінфікуючими засобами і за роботу 
за сумісництвом до МЗП» 8 2

Лист Департаменту інформаційно-
аналітичних систем та електронних 
реєстрів Пенсійного фонду України  
від 13.12.16 р. № 40760/05-10 
«Про заповнення форми № Д4 на пра-
цівників органів місцевого самовряду-
вання» 9 5

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 13.02.17 р. № 294/0/101-17/282 
«Про суми матеріальної допомоги, які 
не враховуються в зарплаті для забез-
печення ї ї мінімального рівня» 10 12

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 14.02.17 р. № 344/0/101-17/281 
«Про нарахування МЗП» 10 12

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 15.02.17 р. № 356/0/101-17/282 
«Про доплату за роботу в несприятли-
вих умовах праці та підвищеного ризи-
ку для здоров'я, які повинні виплачува-
тися понад розмір МЗП» 10 13

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 19.01.17 р. № 132/0/101-17/284 
«Про компенсацію за невикористані дні 
відпустки» 11 4

Лист виконавчої дирекції  
Фонду соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 22.02.17 р. № 2.4-17-328 
«Про розрахунок допомоги по вагітнос-
ті та пологах» 11 4

Лист Профспілки працівників  
освіти та науки України  
Міністерства освіти та науки України  
від 02.03.17 р. № 1/9-118 № 02-5/128 
«Про встановлення посадових ок ла-
дів керівним працівникам навчально-
виховних комплексів» 11 6

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 17.02.17 р. № 391/0/101-17/282 
«Про забезпечення рівня мінімальної 
зарплати» 12 5

Затверджено нові форми довідок 
про зарплату для призначення  
пенсії держслужбовцям 
(огляд Постанови № 1-3) 13 3

Визначено реальне джерело 
для доплати за вислугу років 
працівникам закладів культури 
(огляд Постанови № 150) 14 3

Лист Міністерства освіти та науки 
України від 10.03.17 р. № 1/9-140 
«Про особливості нарахування акаде-
мічних стипендій» 16 7

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 17.02.17 р. № 394/0/101-17/282 
«Компенсація за затримку виплати 
зарплати не враховується в мінімальній 
зарплаті» 16 8

Затверджений постановою КМУ  
від 08.02.95 р. № 100, зі змінами  
і доповненнями, унесеними  
у тому числі постановою КМУ  
від 29.07.15 р. № 542 
«Порядок обчислення середньої заро-
бітної плати» 18-19 22

Урегульовано норми  
з оплати праці робітників 
(огляд Наказу № 466) 20 3

Урядові рішення  
з оплати праці приведені  
у відповідність із законодавством 
(огляд Постанови № 335) 22 3

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 24.04.17 р. № 1264/0/101-17/282 
«Про оплату роботи в наднормовий 
час при підсумованому обліку робочо-
го часу» 23 10

Постанова КМУ від 09.03.06 р.  
№ 268, зі змінами і доповненнями, 
унесеними у тому числі постановою 
КМУ від 24.05.17 р. № 353  
(з коментарем) 
«Про впорядкування структури й умов 
оплати праці працівників апарату орга-
нів виконавчої влади, органів прокура-
тури, судів та інших органів» 24 2

Консультаційний блок
Порядок проведення індексації доходів 
у січні 2017 року 3 31
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Оплата праці – 2017: законодавчі сюр- 
призи 3 13

Як застосовувати мінімальну зарплату 
в новому розмірі: позиція Мінсоцполі-
тики 3 18

Оплата праці працівників органів міс-
цевого самоврядування і робітників  
у 2017 році 3 22

Робота у вихідні та святкові дні: як опла-
тити? 3 27

Зміни в порядку призначення і розмірах 
стипендій 4 15

Підвищено посадові оклади педагогів 4 24

Доплата ЄСВ, якщо зарплата менша від 
мінімальної: реалії 2017 року 5 18

Немає позначки про перетин кордону: 
чи затверджувати авансовий звіт? 5 31

Вплив застосування в роботі деззасобів 
на оплату праці 7 19

Доплата за ненормований робочий 
день: чи включати до мінімальної зар- 
плати? 7 22

Розрахунок зарплати працівників за-
кладів охорони здоров'я: рекоменда- 
ції МОЗ 7 27

Як компенсувати двірникові роботу  
у вихідний день? 7 30

Статистику не виплачували надбавку за 
вислугу років: що робити і хто винен? 7 32

Оплата праці сторожа в умовах нового 
розміру МЗП 8 14

Умови оплати праці в держорганах: що 
нового 9 13

Коли МЗП є базою нарахування ЄСВ 9 19

Чи потрібно коригувати середню зар- 
плату мобілізованого працівника та 
збільшувати її до мінімальної? 9 27

Сумісництво та суміщення: як рахувати 
«мінімалку» 11 8

Доплата до МЗП: розраховуємо на при-
кладах 11 15

Якщо працівник іде у відпустку в бе-
резні... 11 20

Чи може заступник керівника медза-
кладу чергувати понад норму робочого 
часу? 11 28

Який тарифний розряд медсестри ви-
щої категорії? 11 30

Чи виплачувати інтерну «безперервну» 
надбавку? 11 30

Чи встановлюється доплата за вчений 
ступінь за сумісництвом? 11 31

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зміни в оплаті праці педпрацівників піс-
ля атестації 13 23

Як повернути переплату ПДФО з авансу? 13 31

Зарплатний аванс: виплата та оподат-
кування 14 25

Чи доплачувати, якщо середня зар- 
плата за час навчання менша від міні- 
мальної? 15 29

Чи включається аспірантура до стажу 
для виплати надбавки за вислугу років? 15 30

Лікарська посада в санітарно-епіде- 
міологічній службі: чи буде вислуга  
років? 15 30

Державні соціальні стандарти підвищу-
ються: а як щодо окладів? 16 9

Передплата періодичних видань: нюан-
си відображення в обліку 16 26

Тарифний розряд працівникові вста-
новлюємо правильно 18-19 30

Яка надбавка за безперервність для 
працівників фельдшерського пункту:  
40 % чи 30 %? 18-19 48

Чи всім працівникам медустанови збе-
рігатиметься середня зарплата за су-
місництвом під час підвищення квалі-
фікації? 21 32

Від інтерну – до лікаря-фахівця: оформ-
лення відносин та оплата праці 23 18

Правила надання й оплати відпусток: 
повторимо ще до початку сезону. Час-
тина третя.  Матеріальна допомога на 
оздоровлення 23 23

Як фахівцеві з фізкультурною освітою 
отримати надбавку за вислугу років? 23 27

Чи встановлюється керівникові-біологу 
підвищення окладу на 10–25 %? 23 28

Надбавка за вислугу років: чи вклю-
чається до стажу час роботи інтерном  
і медсестрою? 23 28

Чи оплачуються інтерну відрядження на 
навчання? 23 29

Звіт з ЄСВ: найбільш часті помилки 
і способи їх виправлення 24 21

Індексація доходів після підвищення 
окладів в органах місцевого самовря-
дування 25 24

Порядок проведення індексації в червні 25 26

Виплати надбавок працівникам рад:  
від А до Я 26 5

Умови встановлення найвищих розмірів 
надбавок посадовцям рад 26 11
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

інШі виплати за місЦем роботи  
(служби, навЧаннЯ)

Нормативна база
Лист Міністерства фінансів України  
від 17.02.17 р. № 31-08030-16-10/4511 
«Про службові відрядження» 18-19 27

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 31.03.17 р. № 1008/0/101-17/285 
«Про оплату часу, необхідного для взят-
тя на військовий облік» 20 2

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 08.11.16 р. № 1584/13/84-16 
«Про оплату праці державних службов-
ців за період їх перебування в службо-
вому відрядженні та на курсах підви-
щення кваліфікації» 22 12

Лист Міністерства  
інфраструктури України  
від 06.01.17 р. № 62/25/10-17 
«Про типові форми квитків та їх запо-
внення» 23 9

Лист Пенсійного фонду України  
від 16.03.17 р. № 7918/02-12 
«Про обчислення страхового стажу» 15 6

Лист Мінсоцполітики України  
від 04.05.17 р. № 1344/0/101-17/282
Щодо виплат, які коригуються на коефі-
цієнт підвищення окладів 26 4

Консультаційний блок
Компенсація заробітку призваних пра-
цівників: історія питання 18-19 28

Чи збільшувати середню зарплату мо-
білізованих працівників до рівня міні-
мальної для нарахування ЄСВ? 22 30

Як визначати середню зарплату за час 
навчання держслужбовця за кордо-
ном? 22 29

Який розмір допомоги випускникам ме-
дичних вишів у 2017 році? 23 30

соЦіалЬне страхуваннЯ  
(виплати, забезпеЧеннЯ і звітністЬ)

Нормативна база
Лист Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності  
від 17.01.17 р. № 5.2-28-65 
«Про документи, які є підставою для 
призначення лікарняних і декретних 
працівникам – внутрішнім сумісникам» 8 4

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 31.01.17 р. № 13/0/66-17/163 
«Про індексацію аліментів, визначених 
у твердій грошовій сумі» 9 4

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Додаток до листа  
виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 22.02.17 р. № 2.4-38-327 
«Інформація про обчислення страхо-
вого стажу із загальнообов'язкового 
державного соціального страхування  
у зв'язку з тимчасовою втратою праце- 
здатності» 16 6

Додаток до листа  
виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування  
з тимчасової втрати працездатності  
від 21.03.17 р. № 2.4-38-479 
«Інформація про розрахунок допомо-
ги по вагітності та пологах за кошти  
ФСС з ТВП» 16 6

Консультаційний блок
Соціальні гарантії держави на 2017 рік 
затверджені 3 10

Таблиця-підказка: нарахування лікарня-
них і декретних 4 26

Матеріальне забезпечення від ФСС з ТВП:  
граничні строки для призначення 6 25

Особливості виплати соціальних сти-
пендій у 2017 році 10 18

відпустки (наданнЯ Й оплата)
Нормативна база

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 01.12.16 р. № 1623/13/84-16 
«Про обчислення середньої заробітної 
плати для оплати днів відпусток» 18-19 26

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 06.02.17 р. № 272/0/101-17/282 
«Про оплату часу відпустки» 11 3

Консультаційний блок
Якщо працівник іде у відпустку  
в квітні... 14 28

Соціальні відпустки: правила надання 15 13

Відпустка без збереження зарплати: 
кому, коли і на скільки днів 15 17

Як розрахувати вихідну допомогу при 
підсумованому обліку? 15 31

Розпорядження землями, на яких роз-
міщене держмайно: судова практика 16 12

Нові повноваження інспекторів держ- 
геокадастру 16 14

Правила надання й оплати відпусток: 
повторимо ще до початку сезону. Час-
тина перша – кадрова 18-19 38

Правила надання й оплати відпусток: 
повторимо ще до початку сезону. Час-
тина перша – кадрова (продовження) 20 5
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Правила надання й оплати відпусток: 
повторимо ще до початку сезону. Час-
тина друга – бухгалтерська 20 11

Бліцвідповіді на запитання консульта-
ційної лінії 21 2

Якої тривалості буде відпустка для рент-
генолога і психолога протитуберкульоз-
ного санаторію? 21 31

Чи враховується зростання зарплати  
у зв'язку з підвищенням тарифних роз-
рядів при коригуванні виплат? 22 28

Коригування виплат у разі зміни струк-
тури органу місцевого самоврядування 26 14

Як відкоригувати середню зарплату 
мобілізованого спеціаліста сільської 
ради? 26 15

податки, рентні платежі, внески, збори 
(справлЯннЯ і звітністЬ)

Нормативна база
Зміни в законодавстві  
щодо збору та обліку ЄСВ, 
організації роботи ФСС
(огляд змін до Законів № 1105 та № 2464) 3 3

Лист Державної фіскальної  
служби України від 20.01.17 р.  
№ 1312/7/99-99-15-03-02-17 
«Про особливості складання податко-
вих накладних починаючи з 1 січня 2017 
року» 6 15

Лист Державної фіскальної  
служби України від 02.02.17 р.  
№ 1925/6/99-99-13-02-01-15 
«Про відображення сум додаткової бази 
ЄСВ за попередні місяці у Звіті з ЄСВ» 10 10

Лист Пенсійного фонду України  
від 16.11.16 р. № 36884/05-10 
«Про заповнення таблиці 5 Звіту з ЄСВ  
у разі смерті працівника» 11 7

Лист Державної фіскальної  
служби України від 03.03.17 р.  
№ 4496/6/99-95-42-02-15 
«Щодо сплати ЄСВ з винагороди за ЦПД» 12 6

Лист Державної фіскальної  
служби України від 16.02.17 р.  
№ 3874/7/99-99-13-01-01-17 
«Про заповнення і подання податкового 
розрахунку за формою № 1ДФ» 17 5

Лист Державної фіскальної  
служби України від 06.04.17 р.  
№ 7121/6/99-99-13-02-03-15 
«Про нарахування ЄСВ на зарплату 
працівника-інваліда, який працює не-
повний робочий день» 17 7

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності  
від 04.01.17 р. № 5.2-28-4 
«Визначення суми допомоги у разі по-
дання працівником довідки за формою 
ОК-5 або ОК-7 після лікарняного» 17 7

Лист Державної фіскальної  
служби України від 01.12.16 р.  
№ 26495/6/99-99-17-01-15 
«Застосування податкової соціальної 
пільги» 17 9

Лист Міністерства фінансів України  
від 14.04.17 р. № 11310-09-10/10306  
(з коментарем) 
«Застосування штрафних санкцій згідно 
зі ст. 1201 Податкового кодексу» 23 10

Консультаційний блок
Відповідальність декларантів в умовах 
боротьби з корупцією: що змінилося 4 3

Податкова соціальна пільга в 2017 році: 
енциклопедія відповідей 5 6

Доплата ЄСВ, якщо зарплата менша від 
мінімальної: реалії 2017 року 5 18

Заповнення і коригування звіту з ЄСВ: 
вимоги і докладний порядок 8 19

Коли МЗП є базою нарахування ЄСВ 9 19

Типові помилки при роботі з РРО 10 27

Як відобразити у Звіті з ЄСВ утримання 
надмірно нарахованих сум зарплати? 11 26

Як повернути переплату ПДФО з авансу? 13 31

Заповнення таблиці 7 Звіту з ЄСВ 15 24

Податкова консультація: квітневі зміни 16 17

Нова форма декларації з ПДВ: прикла-
ди заповнення 16 19

Декларація про доходи громадян за 
2016 рік 17 17

Декларація про доходи громадян: по-
рядок заповнення 17 20

Як нараховуються податкові зобов'я-
зання при безплатних передачах? 17 27

Куди перераховувати податки із зарпла-
ти працівників підрозділів? 17 28

Звіт з ЄСВ: найбільш часті помилки  
і способи їх виправлення 24 21

Облік та оподаткування виплат за час 
відпустки 24 17

публіЧні закупівлі
Консультаційний блок

Нові правила визначення предмета за-
купівлі 5 21

Чи оприлюднювати додаток до річного 
плану, якщо установа не планує про-
водити торги? 6 32
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи відхиляти тендерну пропозицію за 
відсутності тільки одного документа, 
передбаченого тендерною документа-
цією? 6 28

Чи потрібно скасовувати торги, якщо 
тільки одна тендерна пропозиція відпо-
відає вимогам замовника? 6 28

Відкриті торги не відбулися: чи мож-
на змінити вимоги тендерної докумен- 
тації? 6 30

Чи оприлюднювати оголошення англій-
ською мовою при проведенні перего-
ворної процедури закупівлі? 6 31

За одним з лотів не зазначена номен-
клатура товару: чи відхиляти торги? 8 28

Як витрачати заощаджені при електрон- 
них закупівлях кошти? 8 29

Які документи оприлюднювати за то-
рішніми договорами? 8 30

Чи відповідає тендерний комітет за «до-
порогові» закупівлі? 8 31

Чи може представник головного розпо-
рядника бути членом тендерного комі-
тету установи? 8 31

Як визначається строк оприлюднення 
договору? 8 32

Укладено договір за результатами до-
порогової закупівлі: чи можна збіль-
шити його суму на 20 %, як вимагає 
постачальник? 9 31

Закупівля шляхом укладення прямих 
договорів: чи складати додаток до річ-
ного плану? 9 28

Закупівлі за пролонгованим договором: 
чи складати додаток до річного плану? 9 30

Закупівля в системі ProZorro: якщо учас-
ник – нерезидент 10 22

Як розрахувати допустиме підвищення 
ціни предмета закупівлі, якщо за місяць 
її підвищували двічі? 12 31

Як визначити предмет закупівлі меди-
каментів? 12 28

Чи можна укласти договір, якщо аук-
ціону на пониження ціни пропозиції не 
було? 12 29

Чи несе відповідальність консалтингова 
компанія за проведені нею закупівлі? 13 28

Чи обов'язково в допорогових закупів-
лях реагувати на скарги учасників? 13 28

Допорогова закупівля в ProZorro не від-
булася: чи можна укладати прямий до-
говір? 13 30

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи можна купувати додатковий товар  
у переможця допорогових закупівель? 13 31

Чи зазначати в додатку до річного пла-
ну закупівель суми відшкодувань за 
спожиті енергоносії? 14 31

Пропозиції подали дочірні підприєм-
ства однієї юрособи: чи відхиляти їх? 14 30

Чи можна укласти прямий договір на 
проведення залишкових робіт з рекон-
струкції? 16 32

Чи повинен учасник допорогових заку-
півель підтверджувати наявність мате- 
ріально-технічної бази? 16 29

Чи можна укладати договори з пере-
можцем закупівель щомісяця, а не на 
весь рік? 16 30

Чи несе тендерний комітет відповідаль-
ність за дії уповноваженої особи, яка 
проводила допорогові закупівлі? 16 31

Який день буде останнім для подання 
документів переможцем торгів? 17 29

За одним предметом закупівлі укладено 
п'ять договорів: чи оприлюднювати звіт 
про ці договори? 17 31

Оформляємо правовідносини з уповно-
важеною особою за публічними заку-
півлями 18-19 33

Чи потрібно оприлюднювати звіт про 
ук ладені договори щодо додаткової 
угоди? 20 29

Чи можна укласти додаткову угоду до 
основного договору на додаткові ро-
боти без проведення процедури заку-
півлі? 20 30

Чи можна застосувати переговорну 
процедуру, якщо торги скасовано лише 
за одним з лотів? 21 27

У які строки учасник може змінити ціну 
тендерної пропозиції в разі застосуван-
ня європейських торгів? 21 28

Чи проводити процедуру закупівлі на 
заощаджені кошти? 22 25

Чи має право постачальник у разі змен-
шення ціни товару вимагати збільшення 
обсягу закупівлі? 22 26

Чи можна проводити різні процедури 
закупівлі, якщо об'єкти знаходяться за 
різними адресами? 22 27

Чи розривати «допороговий» договір, 
якщо протягом року виникла необхід-
ність додаткової закупівлі більше ніж на 
200 тис. грн.? 24 32
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи правомірне проведення переговор-
ної процедури на суму вартості кори-
гування проектно-кошторисної доку-
ментації? 25 29

Чи можна укласти прямий договір за 
тим предметом закупівлі, за яким уже 
проводились відкриті торги? 26 16

Чи від усіх учасників вимагати перера-
ховану за результатами аукціону про-
позицію? 26 19

кадрова робота, Штати
Нормативна база

Випускники вишів, що навчаються  
за держзамовленням,  
вільні у виборі місця роботи
(огляд Закону № 1662) 3 5

Право на пенсію за вислугу років 
отримали директори та асистенти 
вихователів ДНЗ 
(огляд Постанови № 954) 3 6

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 12.12.16 р. № 1648/0/101-16/28 
«Про порядок ведення типової форми 
№ П-2 «Особиста картка працівника» 11 3

Упорядковано процедуру отримання 
повноважень головами рад 
(огляд Закону № 1850) 13 4

Лист Міністерства освіти  
та науки України  
від 02.12.16 р. № 2/3-13-2633-16 
«Щодо атестації педагогічних праців-
ників» 13 9

Лист Міністерства культури України  
від 08.02.17 р. № 393/8/13-17 
«Про вимоги для керівника державного 
або комунального закладу культури» 13 11

Лист Департаменту  
з питань праці Державної служби 
України з питань праці  
від 07.02.17 р. № 1290/4.3/4.ДП-17 
«Про склад комісії з проведення атеста-
ції робочих місць за умовами праці» 21 21

Лист Міністерства охорони  
здоров'я України від 28.04.17 р.  
№ 3.02-19/739-17/11719 
«Про питання проведення медичного 
огляду і спеціальної перевірки» 22 14

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 10.04.17 р. № 1104/0/101-17/281 
«Про зарахування до стажу роботи для 
встановлення надбавки за вислугу ро-
ків періоду роботи у військкоматі» 22 14

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Установлено вимоги до розроблення  
професійних стандартів
(огляд Постанови № 373) 26 3

Консультаційний блок
Формування тарифної сітки і складання 
штатного розпису 3 20

Відрядження працівника за відсутності 
кошторисних призначень: бути чи не 
бути 3 25

Повідомлення ДФС про прийняття на 
роботу працівника 12 16

Загальні вимоги до оформлення звіль-
нення 12 22

Смерть працівника: що робити уста-
нові 12 26

Конкурс на посаду в органі місцевого 
самоврядування 13 15

Іспит кандидатів на посаду в ОМС 13 21

Літній і зимовий робочий час: облікову-
ємо та оплачуємо правильно 15 8

Правила внутрішнього трудового роз-
порядку 17 10

Оформляємо правовідносини з упо-
вноваженою особою з публічних заку- 
півель 18-19 33

Під час звільнення працівника суми 
остаточного розрахунку не вистачило 
на утримання відпусткових: що робити? 21 29

Чи отримає вищу категорію дієтсестра 
дошкільного навчального закладу? 21 30

Працівник установи призваний на вій-
ськову службу: відповідаємо на запи-
тання 22 23

Розмір заробітку працівників залежить  
і від сумлінності кадровиків 25 18

оренда
Консультаційний блок

Зміни в договорі оренди майна: судова 
практика 21 25

казнаЧеЙсЬке обслуГовуваннЯ
Нормативна база

Лист Міністерства  
фінансів України від 01.03.17 р.  
№ 29010-08-5/5470 
«Про подання електронних реєстрів при 
виплаті стипендій» 15 4

Лист Державної  
казначейської служби України  
від 25.04.17 р. № 13-10/277-6747 
«Про подання реєстрів соціальних ви-
плат» 22 10
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або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

бюджетна та Фінансова звітністЬ
Нормативна база

Новий порядок складання 
бюджетної звітності 
(огляд Наказу № 44) 13 5

Наказ Міністерства фінансів України  
від 28.02.17 р. № 307 (з коментарем) 
«Про затвердження Порядку заповнення 
форм фінансової звітності в державно-
му секторі та Змін до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 101 «По-
дання фінансової звітності» 14 6

Лист Міністерства фінансів України  
від 28.03.17 р. № 35220-06-5/8303 
«Про складання фінансової звітності 
суб'єктами державного сектора» 14 20

Консультаційний блок
Фінансова звітність за новими прави-
лами 13-1 2

Приклад заповнення звітності 13-1 27

Складаємо Баланс (форма № 1-дс) за  
I квартал 2017 року: актив 13-1 5

Складаємо Баланс (форма № 1-дс) за  
I квартал 2017 року: пасив 13-1 13

Складаємо Звіт про фінансові результа-
ти (форма № 2-дс) 13-1 22

юридиЧні питаннЯ
Консультаційний блок

Судова практика щодо відновлення на 
роботі 7 24

Електронне декларування – 2017 8 6

Чи є підставою для зміни орендної пла-
ти затвердження нової НГО землі 8 12

Відповідальність за порушення при 
оплаті праці 11 23

Як дізнатися, що до установи прийшов 
справжній інспектор з питань праці? 11 31

Доступ до публічної інформації: як за-
безпечити дотримання законодавства. 
Частина перша – загальнодоступна ін-
формація, частина друга – інформація 
з обмеженим доступом 22 15

Залучення транспортних засобів сто-
ронніх осіб для потреб установи 25 10

дозвілЬні документи, орГанізаЦіЯ діЯлЬності
Нормативна база

Лист Державної фіскальної  
служби України від 29.12.16 р.  
№ 22765/5/99-99-15-02-02-16 
«Про надання комунальною установою 
інших платних послуг зі збереженням 
ознак неприбутковості» 5 5

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

перевірки контролююЧих орГанів,  
внутріШніЙ контролЬ та аудит

Нормативна база
Лист Департаменту  
з питань праці Державної  
служби України з питань праці  
від 04.01.17 р. № 57/4.1/4.1-ДП-17 
«Про розміри фінансових санкцій за 
недотримання трудового законодав- 
ства» 8 5

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 13.02.17 р. № 317/0/101-17/282 
«Про включення індексації до виплати, 
які враховуються в зарплаті при забез-
печенні ї ї мінімального розміру» 9 4

Постанова КМУ  
від 26.04.17 р. № 295 (з коментарем) 
«Деякі питання реалізації статті 259 
Кодексу законів про працю України та 
статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 21 3

Лист Міністерства  
соціальної політики України  
від 26.04.17 р. № 8830/0/2-17/28 
«Про проведення ОМС перевірок до-
тримання законодавства про працю» 22 13

пенсіЙне забезпеЧеннЯ ГромадЯн,  
субсидіЇ, пілЬГи,  

інШі соЦіалЬні ГарантіЇ
Консультаційний блок

Комісія із соціального страхування: осо-
бливості створення і роботи 5 26

Пенсійне забезпечення-2017: що зміни-
лося? 6 16

Чи має право на пенсію за вислугу років 
завідувач аптечного кіоску? 7 31

довідкова інФормаЦіЯ
Корисні цифри з розшифровкою теми,  

індекс інфляції тощо
Корисні цифри: МЗП у 2017 році.  
Прожитковий мінімум у 2017 році.  
Розмір ПСП 4 2

Величини приросту ІСЦ за базовими 
місяцями 2015–2016 років 7 2

Соціальні гарантії та пільги учасникам 
АТО і членам їх сімей 10 3

Величини приросту ІСЦ за базовими 
місяцями 2015–2016 років 11 2

Величини приросту індексу споживчих 
цін (ІСЦ) за базовими місяцями 2015–
2016 років 15 2

Коефіцієнти коригування виплат роз-
рахункового періоду 18-19 2
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№ 
вид.

№ 
стор.

Величини приросту індексу споживчих 
цін (ІСЦ) за базовими місяцями 2015–
2016 років 18-19 3

Збільшено розмір грошової компенсації 
за харчування дітей 20 2

Декларанти повинні змінити електронні 
адреси поштових скриньок 22 6

Коефіцієнти коригування виплат роз-
рахункового періоду 25 2

Величини приросту індексу споживчих 
цін (ІСЦ) за базовими місяцями 2015–
2016 років 25 3

Графіки консультаційної лінії
Тематичний графік роботи консуль-
таційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 10 
по 13, з 16 по 20, з 23 по 27 і з 30 по  
31 січня 2017 року 1-2 02

Тематичний графік роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 1 по 3, 
з 6 по 10, з 13 по 17, з 20 по 24 і з 27 по 
28 лютого 2017 року 6 2

Тематичний графік роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 1 по 3, 
з 6 по 7, з 9 по 10, з 13 по 17, 20 по 24  
і з 27 по 31 березня 2017 року 9 2

Тематичний графік роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 3 по 7, 
з 10 по 14, з 18 по 21 і з 24 по 28 квітня 
2017 року 14 2

Тематичний графік роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 3 по 5, 
з 10 по 12, з 15 по 19, з 22 по 26 і з 29 по 
31 травня 2017 року 17 2

Тематичний графік  роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 1 по 2, 
з 6 по 9, з 12 по 16, з 19 по 23, з 26 по 
27 і з 29 по 30 червня 2017 року 22 2

Інша інформація
Індекс інфляції в Україні у грудні 2016 
року 3 1

Урегульовано питання оплати праці 
працівників держорганів у 2017 році. 
Е-data продовжує працювати в тесто-
вому режимі. Коефіцієнт індексації НГО 
земель за 2016 рік 5 4

Нова форма звіту про вакансії. Скороче-
но кількість документів, з яких форму-
ється особиста справа держслужбовця 6 3

Готуючись до Е-декларування, замовте 
ЕЦП від ДФС 6 3

Індекс інфляції в Україні в січні 2017 
року 7 2

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Внутрішній аудит – за новим порядком. 
Оновлено форму звіту з праці (№ 1-ПВ) 9 2

З 1 березня застосовуємо нову форму 
податкової накладної 10 2

Індекс інфляції в Україні в лютому 2017 
року 11 2

Нова форма податкової накладної: коли 
застосовувати і що змінилося 12 2

Про винесення рішень органами місце-
вого самоврядування щодо встановлен-
ня місцевих податків і зборів на 2017 рік 13 2

Розмір допомоги на поховання збільше-
но майже вдвічі. Довідники пільг ста-
ном на 01.04.17 р. 15 3

Зміни в порядку списання держмайна 15 7

Індекс інфляції в Україні в березні 2017 
року 16 2

Збільшено розміри відшкодування ви-
трат на відрядження. Зміни в Інструкції 
щодо застосування КЕКВ. Що змінилося 
в проведенні зустрічного звіряння. До 
1 липня продовжено строк актуалізації 
статутів неприбутковцями 16 3

Роботодавцям виплатять компенсацію 
за 2014–2015 роки в межах середньо-
го заробітку працівників, прийнятих на 
військову службу в особливий період. 
Переплата за рахунок власних пла-
тежів залишається на рахунку субси- 
діанта 16 5

Уточнено порядок формування річного 
плану-графіка планових перевірок. За-
тверджено форму запиту на проведен-
ня зустрічного звіряння. Як надається 
матеріальна допомога застрахованим 
із зони АТО. Про перенесення робочих 
днів банків 17 3

Змінено умови підвищення посадо- 
вих окладів осіб, які здійснюють екс-
пертизу проектів нормативно-правових  
актів 17 4

Індекс інфляції в Україні у квітні 2017 
року 20 4

Виплату пенсій і грошової допомоги 
вдосконалено 22 3

Умови оплати праці посадовим особам 
рад істотно змінено 23 2

Індекс інфляції в Україні в травні 2017 
року 25 1

Випускники не зобов'язані відпрацьову-
вати після закінчення вишу 25 4




