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зміст путівника

Сервіс 24/7 – це можливість 24 години 7 днів на тиждень поставити  
будь-яке запитання нашим експертам та отримати конкретну відповідь.

У ЖИВОМУ СПІЛКУВАННІ:

з колегами та лекторами  
на семінарах-практикумах  
та в клубах бухгалтерів  
у вашому регіоні. 

2. ЗНАЙТИ ВІДПОВІДЬ НА СВОЄ 
ЗАПИТАННЯ САМОСТІЙНО:

у новому розділі «База практичних 
знань» в електронній версії видання 
(БСБ) зібрано відповіді на запитання 
наших клієнтів, що часто ставляться. 
Зручний пошук за рубриками.  
База постійно поповнюється.

1. ВИ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТИ 
СВОЄ ЗАПИТАННЯ

ЗА ТЕЛЕФОНОМ:

(056) 370-44-25 
(багатоканальний); графік 
роботи консультаційної лінії 
див. у виданнях та на сайті 
www.balance.ua

ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

otvet@balance.ua  
(пошту перевіряємо  
три рази на день)

Ми робимо все, щоб ваше життя було легшим!

Найменування теми №  
стор.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 22

КОШТОРИСИ Та НОРМИ 22

ВЛаСНІ НаДХОДЖЕННЯ 22

БУХГаЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
(ОРГаНІЗаЦИЯ Та ВЕДЕННЯ) 

22

ОПЛаТа ПРаЦІ Та СТИПЕНДІЇ 23

ІНШІ ВИПЛаТИ За МІСЦЕМ РОБОТИ 
(СЛУЖБИ, НаВЧаННЯ)

25

СОЦІаЛЬНЕ СТРаХУВаННЯ  
(ВИПЛаТИ, ЗаБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗВІТНІСТЬ)

25

ВІДПУСТКИ (НаДаННЯ Й ОПЛаТа) 26

СТаТИСТИЧНа Та ІНШа ЗВІТНІСТЬ 26

ПОДаТКИ, РЕНТНІ ПЛаТЕЖІ, ВНЕСКИ, 
ЗБОРИ (СПРаВЛЯННЯ Та ЗВІТНІСТЬ)

26

ПУБЛІЧНІ ЗаКУПІВЛІ 28

Найменування теми №  
стор.

ОРЕНДа (ЛІЗИНГ) ДЕРЖаВНОГО  
Та КОМУНаЛЬНОГО МаЙНа

28

КаДРОВа РОБОТа, ШТаТИ 29

ОРЕНДа 30

КаЗНаЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВаННЯ 30

БЮДЖЕТНа  
І ФІНаНСОВа ЗВІТНІСТЬ

30

ЮРИДИЧНІ ПИТаННЯ 30

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ,  
ОРГаНІЗаЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

31

ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГаНІВ, 
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ Та аУДИТ

31

ПЕНСІЙНЕ ЗаБЕЗПЕЧЕННЯ  
ГРОМаДЯН, СУБСИДІЇ, ПІЛЬГИ,  

ІНШІ СОЦІаЛЬНІ ГаРаНТІЇ

31

ДОВІДКОВа ІНФОРМаЦІЯ 31
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

БЮДЖЕтниЙ пРОЦЕс
Нормативна база

Змінено порядок  
та умови надання субвенції 
об'єднаним тергромадам 
(огляд Постанови № 410) 27 2

Постанова КМУ 
від 24.05.17 р. № 483 (з коментарем) 
«Про затвердження форм типових рі
шень про встановлення ставок і пільг зі 
сплати земельного податку і податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки» 33 6

Лист Міністерства фінансів України 
від 01.08.17 р. № 05110-14-21/20701  
(з коментарем) 
«Про особливості складання проектів 
місцевих бюджетів» 35 13

Лист Міністерства фінансів України 
від 01.08.17 р. № 07050-12-8/20808 
«Про застосування бюджетної класифі
кації закладами охорони здоров'я» 38 9

Лист Міністерства фінансів України 
від 03.04.17 р. № 05230-04-2/8718 
«Про надання субвенцій» 38 12

Лист Державної  
казначейської служби України 
від 22.08.17 р. № 16-08/801-14073 
«Щодо реквізитів рахунків для зараху
вання адміністративних зборів» 41 9

Лист Міністерства фінансів  
України від 12.06.17 р.  
№ 05110-18/23-2139/2/1901 
«Про окремі питання оприлюднення ін
формації про бюджет» 45 13

Консультаційний блок

Методологічні принципи формування 
прибуткової частини бюджетів ОМС 36 19

Особливості формування доходів за
гального фонду бюджету громади 38 16

Використання плати за компослуги при 
наданні в оренду майна 38 19

Субвенція на інклюзивну освіту: поря
док та умови використання 50 10

Видатки об'єднаних тергромад на освіту 
та міжбюджетні трансферти 52 17

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

кОШтОРиси та нОРми
Нормативна база

Лист Державної  
казначейської служби України 
від 11.04.17 р. № 16-05/370-5947 
«Про застосування КЕКВ при оплаті ро
боти за договорами ЦПХ та основних 
засобів» 47 2

вЛасні наДХОДЖЕннЯ
Нормативна база

Лист Міністерства фінансів України 
від 19.06.17 р. № 35120-12-5/16229 
«Про визначення виду доходів при 
отриманні плати за посвідчення» 33 25
Лист Державної  
казначейської служби України 
від 21.07.17 р. № 16-10/710-12195 
«Про перерахування залишків власних 
надходжень правонаступникові» 34 8

Консультаційний блок 
Які зобов'язання із зарплати виконуємо 
за рахунок спецфонду 50 24

БуХГаЛтЕРсЬкиЙ ОБЛік  
(ОРГанізаЦиЯ та вЕДЕннЯ) 

Нормативна база
Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва і житлово-
комунального господарства України 
від 11.05.17 р. № 106 (з коментарем) 
«Про затвердження індексів балансової 
вартості об'єктів житлового фонду ста
ном на 1 січня 2017 року» 29 2
Наказ Міністерства фінансів України 
від 13.06.17 р. № 571 
«Про затвердження змін до деяких нор
мативноправових актів з бухгалтер
ського обліку в державному секторі» 32 4
Лист Державної  
казначейської служби України 
від 12.07.17 р. № 16-08/684-11578 
«Про відображення операцій з податку 
на додану вартість» 33 25
Лист Державної  
казначейської служби України 
від 11.07.17 р. № 16-08/676-11433 
«Про використання корпоративної карт
ки і підтвердження витрат» 33 26

пЕРЕЛік матЕРіаЛів,  
ОпуБЛікОваниХ у тиЖнЕвику «БаЛанс-БЮДЖЕт» 

у другому півріччі 2017 року
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Наказ Міністерства фінансів України 
від 29.06.17 р. № 604 (з коментарем) 
«Про затвердження форм карток і книг 
аналітичного обліку суб'єктів державно
го сектора та порядку їх складання» 35 5
Лист Міністерства фінансів  
України від 22.08.17 р.  
№ 35210-07/23-3364/2658 
«Про документальне оформлення опе
рацій з оренди» 37 11
Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України 
від 29.12.11 р. № 1798, зі змінами  
і доповненнями, унесеними наказом 
Міністерства фінансів України 
від 25.11.14 р. № 1163 
«Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 132 «Виплати працівникам» 381 2
Лист Міністерства фінансів  
України від 10.05.17 р.  
№ 05230-16/23-1794/1/1556 
«Про повноваження ОМС щодо списан
ня комунального майна» 40 12
Лист Державної  
аудиторської служби України 
від 20.02.17 р. № 25-16/104 
«Про акти звірянь розрахунків з контр
агентами» 43 13

Консультаційний блок
Фінансовий результат: облік і звітність 28 24
Придбання, експлуатація і  вибу т тя 
основних засобів: наскрізний приклад  
відображення в обліку 29 9
Чи може на первинному документі бути 
відсутня печатка установи? 31 31
Правила обліку окремих активів та опе
рацій: що змінилося 32 26
Облік основних засобів, отриманих 
у результаті списання активів: нові  
реалії 33 27
Облік витрат на передплату електрон 
них періодичних видань 34 20
Що треба знати бухгалтерові про об
лікову ставку НБУ 37 15
Утилізація люмінесцентних ламп 37 18
Якими документами підрядник може 
підтвердити виконання робіт? 38 30
Компенсація за піднаймання житла вій
ськовослужбовцеві: нюанси бухобліку 40 16
Порядок проведення інвентаризації 41 22
Інвентаризація доходів і витрат майбут
ніх періодів 42 25
Як проводити інвентаризацію, якщо ма
теріально відповідальний у відпустці? 42 29

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи може в результаті інвентаризації 
уриватися строк позовної давності за 
заборгованостями? 42 30
Чи можуть установу покарати за непро
ведення інвентаризації? 42 31
Наскрізний приклад обліку запасів 43 15
Облік надлишків, виявлених при інвен
таризації 44 28
Безоплатна передача майна і благодій
ність: у чому різниця 44 20
Бухоблік активів, отриманих як благо
дійна допомога 45 15
Облік ліквідаційної вартості у разі спи
сання об'єктів 45 21
Недостача в результаті інвентариза
ції: визначення збитку і відображення  
в обліку 45 23
Інвентаризація пального, яке зберіга
ється у постачальника 46 10
Дорогоцінний лом: вилучення та опри
буткування 48 9
Кредиторська заборгованість загально
го фонду на кінець року: як погасити? 49 23
Завершуємо рік: підготовка до складан
ня річної звітності 50 5
Поліпшення орендованого майна: юри
дичний аспект 50 13
Поліпшення орендованого майна: об
лікові нюанси 50 17
Новорічні свята: від кошторису до спи
сання 50 19
При обшуку вилучене майно: які дії та 
облік? 51 15
Амортизація необоротних ак тивів: 
принципи та облік 51 18
Амортизація2017: приклад розрахунку  
і документального оформлення 51 22
Відображення амортизації в річній звіт
ності 51 26
Обмінні та необмінні операції в бюд
жетній організації 52 5
Складання бюджетної звітності 52 10
Складаємо Звіт про рух грошових коштів 
(форма № 3дс) 521 2
Заповнюємо Звіт про власний капітал 
(форма № 4дс) 521 9
Заповнюємо Примітки до річної фінзвіт
ності (форма № 5дс) 521 12
Приклад заповнення форм річної фі
нансової звітності 521 27

ОпЛата пРаЦі та стипЕнДіЇ
Нормативна база

Розмір аліментів на дитину й алгоритм 
їх стягнення змінені 
(огляд Закону № 2037) 27 3
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Працівникам соцслужб відновлена 
виплата надбавки за стаж роботи 
(огляд Постанови № 435) 28 6
Зміни в умовах оплати  
праці працівників медзакладів  
та установ соцзахисту 
(огляд Наказу № 1084) 32 2
Змінені умови  
встановлення посадових окладів 
заступникам керівників структурних 
підрозділів держорганів 
(огляд Постанови № 572) 34 4
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 16.03.17 р. № 30/0/66-17/163 
«Про індексацію стипендій» 36 14
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 14.06.17 р. № 1672/0/101-17  
(з коментарем) 
«Про підвищення тарифних розря
дів педпрацівникам закладів охорони 
здоров'я» 37 4
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 15.08.17 р. № 83/0/66-17 
«Про індексацію соціальної стипендії» 37 9
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 01.08.17 р. № 73/0/66-17 
«Про індексацію академічної стипендії» 37 10
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 17.05.17 р. № 1440/0/101-17 
«Про нарахування середньої зарплати 
для працівника з підвищеним посадо
вим окладом» 37 11
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 03.04.17 р. № 910/0/111-17/203 
«Про розмір соціальних стипендій у ко
мунальних вишах» 37 12
Лист Національного агентства  
України з питань державної служби 
від 10.08.17 р. № 7031/13-17  
(з коментарем) 
«Про обчислення стажу посадових осіб 
місцевого самоврядування» 38 2
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 18.08.17 р. № 1537/0/102-17 
«Про оплату праці в нічний час, святкові 
та вихідні дні при підсумованому обліку 
робочого часу» 41 13

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 21.08.17 р. № 2231/0/101-17 
«Про розрахунок суми доплати до МЗП 
при підсумованому обліку робочого 
часу» 41 14
Постанова КМУ 
від 27.09.17 р. № 730 (з коментарем) 
«Про внесення змін до постанов Кабі
нету Міністрів України від 9 березня 
2006 р. № 268 та від 18 січня 2017 р.  
№ 15 і визнання такою, що втратила 
чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 травня 2009 р. № 504» 42 5
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 31.08.17 р. № 2288/0/101-17 
«Щодо збереження середньої заробіт
ної плати за час підвищення кваліфі
кації» 42 10
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 17.05.17 р. № 1452/0/101-17  
(з коментарем) 
«Про забезпечення рівня мінімальної 
зарплати» 44 7
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 25.10.17 р. № 97/0/66-17 
«Про індексацію зарплати новоприйня
тих працівників» 47 3
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 02.10.17 р. № 2480/0/101-17  
(з коментарем) 
«Щодо обліку премій при обчисленні 
середньої зарплати» 47 6
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 19.10.17 р. № 224/0/103-17/214 
«Про єдину норму тривалості робочого 
часу» 50 4
Лист Федерації професійних спілок 
України від 27.07.17 р. № 05/01-27/825, 
Лист Міністерства соціальної політики 
України від 07.09.17 р. № 2341/0/101-17 
(з коментарем) 
«Чи повинна індексація враховуватися  
в мінімальній зарплаті» 51 9
Упорядковано умови оплати праці пра
цівників притулків для дітей 52 2
Новації щодо умов оплати праці голів 
місцевих держадміністрацій 
(огляд постанови КМУ від 01.12.17 р.  
№ 931) 52 2
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультаційний блок
Розмір стипендії змінюється – є підста
ви переглянути індексацію 31 23
Порядок проведення індексації в серпні 
2017 року 32 31
Неповний робочий час: особливості 
оплати праці, днів відпустки і непра
цездатності 34 16
Як коригувати виплати головному бух
галтерові, якщо його оклад залежить 
від окладу керівника? 34 29
Оплата праці в закладах МОЗ: відпо
віді на запитання, що не втрачають  
актуальності 35 31
Тарифікація педпрацівників: порядок 
проведення 36 23
Індексація у вересні: розміри для різних 
категорій 37 23
Практичний психолог лікарні: як устано
вити оклад, тривалість робочого тижня 
і відпустки? 37 25
Як визначити компенсацію, якщо кален
дарний місяць не відпрацьований? 37 26
Офісна техніка і безпека праці 38 22
Умови надання додаткової відпустки за 
роботу на комп'ютері 38 28
Принципи оплати праці в закладах охо
рони здоров'я в умовах реформування 
галузі 39 26
Нарахування зарплати: вимоги законо
давства 381 4
Зарплата за першу половину місяця 381 6
Первинні документи для нарахування  
і виплати зарплати 381 8
Узагальнення даних про заробітну пла
ту в облікових регістрах 381 12
Відображення нарахування і виплати 
зарплати в обліку 381 15
Помилки в розрахунках з працівника
ми: види і порядок виправлення 381 17
Відображення витрат на оплату праці  
у формах звітності 381 21
Оплата праці педпрацівників за тарифі
кацією та окладами 40 24
Завідування кабінетами та іншими при
міщеннями: як установити доплату 40 29
Оплата за тарифікацією та погодинними 
ставками: аналізуємо відмінності 42 19
Якщо заборгованість із зарплати випла
чується в жовтні 2017 року 43 25
Індексація грошових доходів громадян 
за жовтень 2017 року 43 26
Оплата праці членів виборчих комісій 43 22
Виплата грошового забезпечення вій
ськовослужбовцям: новації2018 44 12

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Умови виплати матеріальної допомоги 
працівникам рад 46 18
Порядок проведення індексації в листо
паді 2017 року 46 24
Індексація доходів держс лужбовців  
і посадових осіб ОМС 47 27
Упорядковано умови оплати праці пра
цівників освіти 
(огляд Постанови № 854) 48 3
За який період обчислювати середню 
зарплату інтерну? 49 30
Чи змінюється розмір заробітку після 
підвищення соціальних стандартів? 50 31
Чи зараховується до вислуги років ро
бота патронажною сестрою у громад
ській організації? 50 26
Чи буде підвищення за особливий ре
жим логопедові лікарні? 50 26
Чи має право на підвищення окладу на 
30 % педпрацівник Центру реабілітації 
дітей? 50 27
Чи підвищуються на 60 % оклади пра
цівників кабінету «Довіра»? 50 27
Яка тривалість додаткової відпустки для 
працівників кабінету «Довіра» 50 28
Чи обов'язкова виплата соціально
побутової допомоги держслужбовцям? 50 30

інШі випЛати за місЦЕм РОБОти  
(сЛуЖБи, навЧаннЯ)

Консультаційний блок
Нюанси оформлення службових відря
джень працівників держорганів 52 13

сОЦіаЛЬнЕ стРаХуваннЯ  
(випЛати, заБЕзпЕЧЕннЯ і звітністЬ)

Нормативна база
Визначено порядок створення 
інклюзивно-ресурсного центру 
(огляд Постанови № 545) 34 5
Пропозиція фонду  
повинна бути узаконена 
(огляд листа ФСС від 01.09.17 р.  
№ 5.127241) 42 3
Лист Фонду  
соціального страхування України 
від 07.09.17 р. № 5.2-28-343  
(з коментарем) 
«Про чинну форму заявирозрахунку» 41 10
Лист Фонду  
соціального страхування України 
від 01.09.17 р. № 5.1-27-241 
«Щодо механізму реалізації мінімальної 
гарантії розміру допомоги по вагітності 
та пологах» 41 11
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Консультаційний блок
Чи зараховується до страхового ста
жу для нарахування лікарняних час на
вчання у виші? 27 31
Бухгалтерський мінімум за лікарняними 35 24
Травмування в с тані алкогольного 
сп'яніння: чи оплачувати лікарняний? 48 26

віДпустки (наДаннЯ Й ОпЛата)
Нормативна база

Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 07.07.17 р. № 1819/0/101-17/281 
«Про виплату держслужбовцеві гро
шової допомоги при наданні щорічної 
основної відпустки» 34 9
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 17.07.17 р. № 1922/0/101-17/284 
«Про продовження або перенесення на 
інший період щорічної відпустки в разі 
тимчасової непрацездатності» 34 9
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 10.05.17 р. № 1380/0/101-17/282 
«Застосування п. 10 Порядку обчислен
ня середньої заробітної плати» 34 10

Консультаційний блок
Чи має право працівник використовува
ти відразу всі дні щорічних відпусток за 
декілька попередніх років? 31 29
Чи можна виплатити компенсацію за 
невикористану відпустку працівникові 
без його звільнення? 31 30
Неповний робочий час: особливості 
оплати праці, днів відпустки і непра
цездатності 34 16

статистиЧна та інШа звітністЬ
Нормативна база

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України 
від 06.06.17 р. № 557 (з коментарем) 
«Порядок обміну електронними доку
ментами з контролюючими органами» 45 2

Консультаційний блок
Форма № 1ДФ: правила заповнення 31 14

пОДатки, РЕнтні пЛатЕЖі, внЕски, зБОРи 
(спРавЛЯннЯ та звітністЬ)

Нормативна база
Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 13.05.17 р.  
№ 175/5/99-99-13-02-03-16/ІПК 
«Про обкладення ПДФО суми коштів 
на відрядження, не поверненої в уста
новлений строк у зв'язку з тимчасовою 
непрацездатністю» 27 7

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 14.06.17 р.  
№ 639/6/99-99-13-02-03-14/ІПК 
«Про оподаткування компенсаційних 
виплат з бюджету в межах середньо
го заробітку працівників, призваних на 
строкову військову службу» 27 8

Наказ Міністерства фінансів України 
від 13.06.17 р. № 567 (з коментарем) 
«Про затвердження Критеріїв оцінки 
ступеня ризиків, достатніх для припи
нення реєстрації податкової накладної/
розрахунку коригування в Єдиному ре
єстрі податкових накладних, і Вичерп
ного переліку документів, достатніх для 
прийняття рішення про реєстрацію по
даткової накладної/розрахунку кори
гування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних» 28 11

Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 26.05.17 р.  
№ 386/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  
(з коментарем) 
«Визначення коду послуги із сумісного 
використання електромереж при скла
данні податкової накладної» 29 7

Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 16.05.17 р.  
№ 210/6/99-99-12-02-03-15/ІПК 
«Обкладення податком на нерухомість 
будівель на території ринку» 31 9

Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 25.07.17 р.  
№ 1346/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
«Заповнення графи 2 податкової на
кладної» 34 11

Індивідуальна податкова  
консультація Державної фіскальної 
служби України від 24.07.17 р.  
№ 1324/6/99-99-15-03-02-15/ІПК  
(з коментарем) 
«Порядок заповнення графи 2 розді 
лу Б зведеної податкової накладної, яка 
складається згідно з п. 198.5 Податко
вого кодексу» 34 12

Лист Державної фіскальної  
служби України від 10.05.17 р.  
№ 7955/5/99-99-13-01-01-16 
«Обкладення сум індексації заробітної 
плати ПДФО, військовим збором і відо
браження у формі № 1ДФ» 34 14
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна  
податкова консультація  
Державної фіскальної служби  
України від 14.08.17 р.  
№ 1596/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
«Про обкладення ПДВ» 35 21

Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України 
від 28.12.15 р. № 1204, зі змінами  
і доповненнями, унесеними наказом 
Міністерства фінансів України 
від 23.05.16 р. № 498 
«Порядок відправлення контролюючи
ми органами податкових повідомлень
рішень платникам податків» 36 8

Лист Державної фіскальної  
служби України від 24.02.17 р.  
№ 4757/7/99-99-14-02-02-17  
(з коментарем) 
«Податковий кредит перевіряють на  
реальність, незважаючи на реєстрацію 
податкової накладної в ЄРПН» 36 15

ЗІР, категорія 103.26 
«Працівникові нарахована й утримана 
зменшена сума ПДФО: яка відповідаль
ність» 36 18

Індивідуальна  
податкова консультація  
Державної фіскальної служби  
України від 20.07.17 р.  
№ 1287/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 
«Сума надбавки за вахтовий метод ро
боти обкладається ПДФО і військовим 
збором» 37 13

ЗІР, категорія 103.26 
«Працівникові нарахована й утримана 
зменшена сума ПДФО: яка відповідаль
ність» 37 14

Індивідуальна  
податкова консультація  
Головного управління Державної 
фіскальної служби України  
в Одеській області від 30.06.17 р.  
№ 910/ІПК/15-32-12-02-09 
«Визначення коду товарів/послуг при 
складанні податкових накладних у разі 
постачання комплексу будівельноре
монтних робіт» 38 15

Індивідуальна  
податкова консультація  
Державної фіскальної служби  
України від 22.06.17 р.  
№ 784/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
«Порядок ск ладання податкової на
кладної» 43 7

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Індивідуальна  
податкова консультація  
Державної фіскальної служби  
України від 29.06.17 р.  
№ 886/6-99-99-12-03-01-15/ІПК 
«Сплата податкових зобов'язань за 
уточнюючими розрахунками» 43 8
Індивідуальна  
податкова консультація  
Державної фіскальної служби  
України від 21.09.17 р.  
№ 2025/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
«Обов'язкові реквізити в розрахунку 
коригування до податкової накладної, 
складеної до 15.03.17 р., у якій не зазна
чений код послуги» 43 8
Індивідуальна  
податкова консультація  
Державної фіскальної служби  
України від 06.10.17 р.  
№ 2158/6/99-99-13-02-03-15/ІПК 
«Про оподаткування виплат військово
службовцям» 43 9
Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України 
від 06.06.17 р. № 557 (з коментарем) 
«Порядок обміну електронними доку
ментами з контролюючими органами» 45 2
Наказ Міністерства  
фінансів України від 27.09.17 р. № 811  
(з коментарем) 
«Про затвердження Порядку надання уза
гальнюючих податкових консультацій» 46 7
Індивідуальна  
податкова консультація  
Державної фіскальної служби  
України від 06.11.17 р.  
№ 2519/6/99-99-15-03-02-15/ІПК 
«Про складання декількох податкових 
накладних при отриманні попередньої 
оплати однією сумою» 48 6

Консультаційний блок
Чи є пільги з орендної плати за землю 
для неприбуткових організацій? 27 30
Які особливос ті заповнення форми  
№ 1ДФ за ІІ квартал 2017 року? 27 29
Як тепер отримати дозвіл на спецводо
користування 27 22
Як подати скаргу на продавця за по
милки при заповненні податкової на
кладної? 30 31
Роль первинних документів при запо
вненні ПН 30 29
Чи потрібно донараховувати ЄСВ до мі
німального страхового внеску, якщо до
хід за місяць не нарахований? 31 29
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Заповнюємо дек ларацію екоподатку 
правильно 31 10

Звіт про податкові пільги: сім правил 
заповнення 31 18

Звіт з ЄСВ за найманих працівників 381 28

ПДФО і військовий збір: об'єкт, ставки, 
платники 381 23

Форма № 1ДФ: заповнення і подання 381 26

Збільшено розмір винагороди за участь 
у військових конфліктах 
(огляд Наказу № 467) 46 4

Звіт з ЄСВ: складаємо на підставі число
вого прикладу 47 13

Несвоєчасна сплата ПДФО і ВЗ: обчис
люємо пеню і мінімізуємо штрафи 48 22

Перерахунок ПДФО як можливість ви
правити помилки 49 13

Отримане повідомлення про порушення 
застосування ПСП: як діяти установі 49 19

Чи  потрібно «дотягувати» до МЗП для 
нарахування ЄСВ на зарплату засудже
ного? 50 29

Як відобразити у Звіті з ЄСВ лікарняні та 
доплату до МЗП за попередній місяць? 51 29

Подарунки працівникам та їх дітям: пра
вила оподаткування і форма № 1ДФ 51 12

пуБЛіЧні закупівЛі
Нормативна база

Зміни в допорогових закупівлях: 
незадоволеність учасника 
закупівельним процесом 
розглядається тільки замовником 
(огляд Наказу № 49) 28 9
Зміни в порядку роботи  
системи ProZorro та авторизації 
електронних майданчиків 
(огляд Ухвали № 553) 36 4

Консультаційний блок
Забезпечення виконання договору: пра
вові аспекти 27 24

Чи можна укласти угоду з перемож
цем «допорогів» на заплановану суму, 
збільшивши обсяг закупівлі? 29 30

Як оформити закупівлю додаткових 
робіт? 29 31

Сума договору менша від аукціонної: чи 
можна укладати? 30 24

Ремонт дорогий: чи обов'язково про
водити процедури закупівлі? 33 31

Публічні закупівлі: як уберегтися від не
добросовісних учасників, що демпінгу
ють ціну пропозиції 34 22

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Гігакалорії використані, а гроші зали
шилися: чи можна внести зміни до до
говору? 37 31
Закупівля товару із супровідними по
слугами: як вибрати переможця? 37 28
Чи оприлюднювати звіт  про пря
мі договори на загальну суму понад  
50 тис. грн.? 37 30
Реформа в публічних закупівлях лікар
ських засобів і медвиробів 41 18
Учасник змінив систему оподаткування: 
чи правомірно збільшувати суму до
говору 42 11
Чи законна умова договору, яка ста
вить оплату робіт підрядникові в за
лежність від можливого фінансування 
замовника? 43 30
Як оскаржити рішення Антимонополь
ного комітету? 43 28
Як часто можна змінювати ціну закупів
лі, передбачену в договорі? 45 30
За яких умов можна продовжити строк 
дії договору про закупівлі? 45 28
Чи повинен замовник мати тендерну 
документацію в паперовому вигляді? 46 28
Чи вносити зміни до річного плану за
купівель у разі коливання цін? 46 29
Чи може комунальна ЦЗО здійснюва
ти закупівлі в 2017 році за рамковими 
угодами? 46 30
За якими підставами можна скасовува
ти міжнародні торги? 48 28
Подано п'ять тендерних пропозицій:  
у який строк їх потрібно розглянути? 49 31
Як зазначати назви непатентованих ліків? 49 32

ОРЕнДа (ЛізинГ)  
ДЕРЖавнОГО та кОмунаЛЬнОГО маЙна

Нормативна база
Затверджено наказом Міністерства 
фінансів України 
від 24.12.10 р. № 1629 
«Національне Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 126 «Оренда» 311 2
Затверджено постановою КМУ 
від 04.10.95 р. № 786, зі змінами  
і доповненнями, унесеними у тому 
числі постановою КМУ 
від 19.04.17 р. № 279 
«Методика розрахунку орендної плати 
за державне майно та пропорції ї ї роз
поділу» 311 6

Консультаційний блок
Понят тя оперативної та фінансової 
оренди 311 15
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Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

каДРОва РОБОта, Штати
Нормативна база

Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 25.05.17 р. № 420/0/126-17/243 

«Про інформацію про попит на робочу 
силу (вакансії)» 27 9

Доповнені  
кваліфікаційні характеристики 
працівників медзакладів 

(огляд Наказу № 198) 28 5

Структура місцевих  
держадміністрацій змінена 

(огляд Постанови № 392) 28 7

Роз'яснення Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 18.05.17 р. № 26-р/з 

«Про атестацію осіб, які претендують на 
вступ на держслужбу, стосовно вільно
го володіння державною мовою» 29 5

Роз'яснення Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 09.02.17 р. № 24-р/з 

«Про ініціацію дисциплінарного прова
дження щодо держслужбовця» 29 6

Затверджено порядок обміну 
інформацією дозволить виявити 
трудові порушення 

(огляд Постанови № 111) 34 3

Лист Національного агентства  
України з питань державної служби 
від 02.06.17 р. № 5086/12-17 

«Про робот у конкурсної комісі ї  на  
обіймання вакантних посад держ 
службовців» 36 13

Лист Національного агентства  
України з питань державної служби 
від 12.05.17 р. № 4302/12-17  
(з коментарем) 

«Про призначення на посаду державної 
служби» 37 7

Лист Державної  
служби України з питань праці 
від 03.01.17 р. № 10/4.1/4.4-ЗВ-17  
(з коментарем) 

«Охорона праці особи, яка працює за 
ЦПД» 38 10

Лист Державної  
служби статистики України 
від 21.11.16 р. № 09.4-12/307-16 

«Про порядок ведення особистої картки 
форми № П2» 38 13

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Наказ Міністерства  
соціальної політики України 
від 07.08.17 р. № 1268 

«Про затвердження примірних штат
них нормативів чисельності працівни
ків центрів соціальної підтримки дітей 
і сімей» 41 5
Роз'яснення Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 04.09.17 р. № 28-р/з (з коментарем) 

«Щодо порядку проведення конкурсу 
на обіймання вакантної посади держав
ної служби, оголошеного до 30 серпня 
2017 року» 41 7
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 14.04.17 р. № 8185/0/2-17/13 

«Про працевлаштування за сумісни
цтвом» 41 15
Роз'яснення Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 15.09.17 р. № 31-р/з 

«Про порядок застосування до держ
службовців дисциплінарних стягнень» 43 11
Готуємося до введення  
в штат медзакладів нових посад 

(огляд Наказу № 918) 44 2
Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 04.08.17 р. № 2084/0/101-17/284 

«Про визначення назв посад і деякі пи
тання оплати праці в ОМС» 44 5
Лист Державної служби  
України з питань праці 
від 08.09.17 р. № 9150/4/4.1-ДП-17  
(з коментарем) 

«Про строки зберігання табелів обліку 
робочого часу» 47 3
Роз'яснення Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 24.10.17 р. № 36-р/з 

«Про використання результатів тесту
вання, отриманих раніше» 49 8
Роз'яснення Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 26.10.17 р. № 40-р/з 

«Про необхідність подання декларації, 
якщо конкурс почався в 2016 році, а за
кінчився – в 2017 році» 49 9
Роз'яснення Національного агентства 
України з питань державної служби 
від 26.10.17 р. № 38-р/з 

«Про визначення стажу і досвіду для 
зайняття посади категорії «Б» 49 10
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№ 
вид.

№ 
стор.

Лист Міністерства  
соціальної політики України 
від 10.10.17 р. № 2536/0/101-17/284  
(з коментарем) 
«Про щорічну додаткову відпустку за 
ненормований робочий день при не
повному робочому дні» 49 10

Консультаційний блок

Бухгалтерська дискусія: чи будьякого 
працівника можна перевести на ЦПД? 28 19

Як скасувати подані до ДФС відомості 
про прийнятого працівника? 28 32

Чи можна видати трудову книжку не ї ї 
власникові? 31 32

До штату освітніх закладів дозволено 
вводити додаткові посади 35 2

Чи зберігається робоче місце за сезон
ним працівником, призваним на вій
ськову службу? 36 30

Чи зобов'язана установа подавати дані 
до Єдиного держреєстру військово
зобов'язаних? 36 31

Трудові відносини в контексті реоргані
зації медзакладів 39 14

Практичні аспекти оформлення кадро
вих документів у разі реорганізації 39 19

Конкурс на посаду держслужби: що но
вого 40 13

Як фіксувати робочий час вчителя? 40 31

Формування штатів центрів соцпідтрим
ки дітей і сімей 41 16

Оцінка результатів роботи держслуж
бовців: діють нові правила 42 15

П'ять розповсюджених помилок при 
скороченні штату: як їх уникнути? 47 24

ОРЕнДа
Консультаційний блок

Відшкодування вартості комунальних 
послуг при оренді 311 30

Організаційні принципи орендних опе
рацій 311 11

Фінансова оренда: бухоблік в орендаря 311 17

Операційна оренда: бухоблік в орен
даря 311 19

Фінансова оренда: облік в орендодавця 311 20

Операційна оренда: облік в орендодавця 311 22

Прик лади проведень за операціями  
з оренди 311 23

Розкрит тя інф ормаці ї  про ор ен ду  
у фінзвітності 311 28

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

казнаЧЕЙсЬкЕ ОБсЛуГОвуваннЯ
Нормативна база

Лист Міністерства фінансів України 
від 24.04.17 р. № 04310-09-10/11126 

«Про повторне застосування заходів 
впливу у вигляді припинення операцій 
з бюджетними коштами» 28 18
Лист Державної  
казначейської служби України 
від 08.08.17 р. № 16-10/700-13201 

«Про проставляння печатки» 38 7

БЮДЖЕтна і ФінансОва звітністЬ
Нормативна база

Лист Державної  
казначейської служби України 
від 12.06.17 р. № 14-08/468-9522 

«Щодо бюджетної та фінансової звіт
ності про виконання зведених коштори
сів за І квартал 2017 року» 27 11
Затверджено наказом  
Міністерства фінансів України 
від 06.06.17 р. № 557 (з коментарем) 

«Порядок обміну електронними доку
ментами з контролюючими органами» 45 2

Консультаційний блок
Розкриття інформації про оренду у фін
звітності 311 28

ЮРиДиЧні питаннЯ
Нормативна база

Лист Міністерства юстиції України 
від 23.02.17 р. № 6508/105-0-2-17/7 

«Про відповідальність бухгалтера за 
шкоду, завдану підприємству» 27 6

Консультаційний блок
Яким є строк давності для перевірок 
держпраці та застосування відповідних 
штрафів? 29 32
Працівник відмовляється їхати у від
рядження: чи має право роботодавець 
його покарати? 34 25
Яка відповідальність роботодавця за 
невидачу авансу на відрядження? 34 26
У відрядженні відпала необхідність: що 
робити роботодавцеві та працівникові? 34 27
Як можна покарати працівника за не
своєчасну здачу авансового звіту? 34 28
Матеріальна відповідальність праців
ників за шкоду, завдану установі 41 28
Благодійна допомога в натуральній 
формі: послідовність оформлення 44 25
Оренда держмайна: готуємо документи 
для договору 48 16
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ДОзвіЛЬні ДОкумЕнти,  
ОРГанізаЦіЯ ДіЯЛЬнОсті

Нормативна база
Наказ Міністерства  
соціальної політики України 
від 10.05.17 р. № 750 (з коментарем) 
«Про затвердження Порядку видачі 
довідок про заробітну плату для при
значення пенсій окремим категоріям 
осіб у разі ліквідації державних ор
ганів, у яких особи працювали, а та
кож пер ейменування (відс у тніс ть)  
їх посад» 30 4
Лист Державної  
служби України з питань праці 
від 22.06.17 р. № 6827/1/4-ДП-17  
(з коментарем) 
«Про повноваження ОМС у сфері держ
контролю за дотриманням законодав
ства про працю» 31 3
Для здійснення медичної  
реформи оновлена  
нормативно-правова база 
(огляд Закону № 2002) 39 2
Закон України 
від 06.04.17 р. № 2002-VIII 
«Про внесення змін до деяких законо
давчих актів України щодо удоскона
лення законодавства з питань діяльнос
ті закладів охорони здоров'я» 39 5
Роз'яснення Державної  
служби України з питань праці 
від 19.09.17 р. (з коментарем) 
«Роз'яснення щодо повноважень з пи
тань контролю за дотриманням законо
давства про працю» 40 6
Лист Міністерства охорони  
здоров'я України від 07.08.17 р.  
№ 17-06/Н-11783/11058-36 
«Про ліцензування медичної діяль
ності» 45 13
Лист Міністерства  
освіти та науки України 
від 29.09.17 р. № 4.2-15-2965-17 
«Про термін «навчальний заклад» 48 8
Визначено порядок  
присвоєння закладу освіти  
статусу національного 
(огляд Постанови № 912) 51 2

Консультаційний блок
Розподіл повноважень і відповідаль
ності – запорука якісного виконання 
посадових обов'язків 27 17
Чи повинен орендар землі укладати 
угоду про соціальне партнерство? 27 28

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Проголошеній медичній реформі – 
бути! 39 29
Мета та особливості проведення реор
ганізації медзакладів 39 9
Реформа в освіті набирає обертів 
(огляд Закону № 2145) 43 2
Здобування особливої та спеціалізова
ної освіти 44 9
Статус і повноваження розділів держ 
адміністрацій змінено 49 25

пЕРЕвіРки кОнтРОЛЮЮЧиХ ОРГанів,  
внутРіШніЙ кОнтРОЛЬ та ауДит

Нормативна база
Лист Державної  
служби України з питань праці 
від 21.08.17 р. № 8692/3/4.3-ДП-17 
«Про відповідальність за порушення 
строків виплати зарплати» 43 13

Консультаційний блок
Чи може військкомат прийти з перевір
кою до установи? 36 28

пЕнсіЙнЕ заБЕзпЕЧЕннЯ ГРОмаДЯн, суБсиДіЇ, 
піЛЬГи, інШі сОЦіаЛЬні ГаРантіЇ

Нормативна база
Держава забезпечує рівний доступ  
до освіти всім громадянам 
(огляд Закону № 2053) 30 2

Консультаційний блок
Пенсія за вислугу років: преференцій 
уже немає 47 9
Зміни щодо ЄСВ і соцстрахування в рам
ках пенсійної реформи 48 13

ДОвіДкОва інФОРмаЦіЯ
Корисні цифри з розшифровкою теми,  

індекс інфляції тощо
Величини приросту індексу споживчих 
цін (ІСЦ) за базовими місяцями 2015–
2016 років. Коефіцієнти коригування 
виплат розрахункового періоду 28 2
Індекс інфляції в Україні в червні 2017 
року 29 2
Коефіцієнти коригування виплат роз
рахункового періоду 33 4
Індекс інфляції в Україні в липні 2017 
року 34 2
Коефіцієнти коригування виплат роз
рахункового періоду 36 3
Індекс інфляції в Україні в серпні 2017 
року 38 16
Коефіцієнти коригування виплат роз
рахункового періоду 40 2
Індекс інфляції в Україні у вересні 2017 
року 42 4
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Величини приросту ІСЦ за базовими 
місяцями 2016–2017 років 42 4

Коефіцієнти коригування виплат роз
рахункового періоду 46 2

Індекс інфляції в Україні в жовтні 2017 
року 47 8

Коефіцієнти коригування виплат роз
рахункового періоду 49 3

Норми тривалості робочого часу на 2018 
рік при п'ятиденному робочому тижні 50 2

Індекс інфляції в Україні в листопаді 
2017 року 51 5

Графіки консультаційної лінії

Тематичний графік роботи консуль
таційної лінії ВКК «БалансКлуб» з 4 
по 8, з 11 по 15, з 18 по 22 та з 25 по  
29 вересня 2017 року 36 2

Тематичний графік роботи консульта
ційної лінії ВКК «БалансКлуб» з 2 по 
6, з 9 по 13, з 17 по 20, з 23 по 27 та  
з 30 по 31 жовтня 2017 року 40 2

Тематичний графік роботи консульта
ційної лінії ВКК «БалансКлуб» з 13 по 
17, з 20 по 24 та з 27 по 30 листопада 
2017 року 46 2

Тематичний графік роботи консульта
ційної лінії ВКК «БалансКлуб» з 4 по 8, 
з 11 по 15, з 18 по 22 та з 26 по 29 грудня 
2017 року 49 2

Інша інформація

Основні напрями бюджетної політики 
на найближчі три роки схвалено 28 4

Упорядковано оплату праці працівників 
Укртрансбезпеки 30 3

Оновлено НП(С)БОДС і Типова корес
понденція 31 2

Підвищена гранична ціна для придбан
ня персональних комп'ютерів 34 7

Визначено порядок розробки довідника 
кваліфікаційних характеристик. Націо
нальних закладів культури стало біль
ше. Упорядковано визначення розміру 
грошової допомоги випускникам 35 3

Зміни в порядку формування Єдиного 
реєстру розпорядників та отримувачів 
бюджетних коштів. Оновлено форми 
планових документів. Оновлено вимоги 
до підтвердних документів про витрати 
у відрядженні 37 2

Найменування публікації  
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Посилено заходи із забезпечення кібер
безпеки України 38 14

Прийнято порядок та умови викорис
тання коштів на реформу держуправ
ління. Визначено умови оплати праці 
держс лужбовцівреформаторів. За
тверджено положення про директорат 
міністерства 40 4

Змінено Порядок службового розслі
дування. Оновлено форми бюджетної 
звітності. Прийнято новий Закон про 
освіту 41 2

Змінено Порядок обліку  
дітей шкільного віку 
(огляд Постанови № 684) 41 4

Рекомендовано перейменувати струк
турні підрозділи держадміністрацій 42 2

Упорядковано норми щодо джерел ви
трат на виплату державної допомоги. 
Строки відрядження держслужбовців 
змінено. Прийнято порядок взаємного 
відбору сім'ї і дитинисироти 46 5

Стажування працівників дипслужби. 
Компенсаційні виплати отримуватимуть 
не всі працівники дипслужби 48 2

Розпорядники бюджетних коштів по
винні обслуговуватися в Казначействі 
дистанційно. Розміри соціальних сти
пендій підвищено. Уточнено особли
вості відрядження працівників НАБУ.  
Умови преміювання держслужбовців 
змінено. Розширено перелік позашкіль
них закладів з підвищеною оплатою пра
ці керівників. Визначено умови оплати 
праці ще для двох установ культури 49 4

Режим роботи банків та органів Каз
начейства в останні дні 2017 року. За
лишки окремих субвенцій можна ви
користовувати в 2018 році. Посилено 
відповідальність за незаконну вирубку 
лісу 50 3

Заклади профтехосвіти передаються  
у ведення місцевих органів влади 
(огляд розпорядження КМУ від  
25.10.17 р. № 831р) 51 6

Відкориговано прогнозні макропоказни
ки на 2018–2020 роки. Уряд зобов'язав 
органи влади створити додаткові місця 
в дитсадках 51 7


