ПУТІВНИК ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ

№ 26 (698), 25 червня 2018 р.

ЗМІСТ ПУТІВНИКА
Найменування теми

№
стор.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

21

ДЕРЖАВНИЙ І МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ,
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

22

№
стор.

Найменування теми
ПОДАТКИ, РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ, ВНЕСКИ, ЗБОРИ
(СПРАВЛЯННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ)

27

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

27

КОШТОРИСИ І НОРМИ

22

КАДРОВА РОБОТА, ШТАТИ

28

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
(ОРГАНІЗАЦИЯ І ВЕДЕННЯ)

22

ОРЕНДА

29

БЮДЖЕТНА І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

29

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СТИПЕНДІЇ

24

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ

30

ІНШІ ВИПЛАТИ ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ
(СЛУЖБИ, НАВЧАННЯ)

26

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ОРГАНІЗАЦІЯ
ДІЯЛЬНОСТІ

30

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
(ВИПЛАТИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ)

26

30

ВІДПУСТКИ (НАДАННЯ Й ОПЛАТА)

26

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГРОМАДЯН, СУБСИДІЇ, ПІЛЬГИ,
ІНШІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

СТАТИСТИЧНА ТА ІНША ЗВІТНІСТЬ

27

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

30

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ,
ОПУБЛІКОВАНИХ У ТИЖНЕВИКУ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»
у першому півріччі 2018 року
Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Нормативна база
Затверджено постановою КМУ
від 14.01.15 р. № 6, зі змінами
і доповненнями, унесеними
у тому числі постановою КМУ
від 11.01.18 р. № 23

«Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

6

11

Лист Міністерства охорони
здоров'я України
від 02.02.18 р. № 19.1-04-158/2823

«Про механізм фінансування закладів охорони здоров'я»

16

10

Лист Міністерства юстиції України
від 15.02.18 р. № 5512/100-2-18/7.3.1
(з коментарем)

«Про отримання райдержадміністрацією благодійної допомоги від
юридичних і фізичних осіб»

17

6

Консультаційний блок

Держбюджет-2018: прийнято основні
державні соцгарантії

БАЛАНС-БЮДЖЕТ
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3

12

Найменування публікації
або короткий зміст

Соціальні показники Держбюджету
на 2018 рік: вплив на оплату праці та
оподаткування виплат
Як відкоригувати норми витрат на
харчування і медикаменти для ветеранів війни?
Освітні держбюджетні новації: урегулювання в рішеннях Кабміну
Приватизація державного і комунального майна: що нового
Перспективне бюджетування
Схвалення рішення про виділення
бюджетних коштів
Фінансова підтримка комунальних
підприємств та її облік
Пер етвор ення бюд жетного ме дзакладу на комунальне некомерційне підприємство
Нинішні особливості отримання повноважень тергромадами
Почесна місія бухгалтера й аудитора
Основні принципи забезпечення кібербезпеки України

№
вид.

№
стор.

3

15

6

29

8

26

12

3

14

3

14

3

15

15

15

25

23

25

23

27

23

29

21
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.
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№
стор.

Консультаційний блок

10

3

21

17

26-1

2

12

26-1

17

«Про оприбуткування активів»

26-1

23

26-1

27

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 17.01.18 р. № 28/0/22-18

10
15

30

«Про відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів»

31

Лист Міністерства фінансів України
від 07.10.17 р. № 35220-03-2/34052

10

7

10

8

11

3

11

7

«Про відображення у бухобліку інформації про створення державних
матеріальних резервів»

13

6

14

5

14

6

18

11

18-1

2

Лист Міністерства фінансів
України від 29.01.18 р.
№ 35140-05/23-92/252

«Про визнання пені власними надходженнями»

1-2

16

Лист Державної архівної
служби України від 22.12.17 р.
№ Н-579/01.1-18

«Про строк зберігання табеля обліку
використання робочого часу»

Наказ Міністерства фінансів
України від 08.09.17 р. № 755
(з коментарем)

Лист Міністерства охорони
здоров'я України від 06.11.17 р.
№ 12-06/253/29151 (з коментарем)
1-2

3

Наказ Міністерства фінансів
України від 15.11.17 р. № 943
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6

Лист Міністерства фінансів України
від 28.04.17 р. № 35220-07-27/11842

Нормативна база

22

10

Лист Державної
казначейської служби України
від 23.01.18 р. № 16-08/75-1420

«Про організацію бухобліку на підприємстві»

Затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.15 р.
№ 1219, зі змінами і доповненнями,
унесеними у тому числі наказом
Міністерства фінансів України
від 13.06.17 р. № 571

«Про затвердження Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі
136 «Біологічні активи»

«Щодо відображення в бухобліку
операцій з безоплатної передачі,
отримання активів»

26-1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ОРГАНІЗАЦИЯ І ВЕДЕННЯ)

«Про затвердження типових форм
меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного
сектора і порядку їх складання»

№
стор.

Лист Міністерства фінансів України
від 05.01.18 р. № 35200-02-2/609
(витяг)

7

Консультаційний блок

«Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»

«Про внесення змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектора»

26-1

КОШТОРИСИ І НОРМИ
За чиї кошти проводяться обов'язкові
медогляди працівників бюджетної
сфери?
Хто оплачує обов'язкові медогляди
працівників бюджетних установ?

№
вид.

Наказ Міністерства фінансів
України від 28.12.17 р. № 1169
(з коментарем)

ДЕРЖАВНИЙ І МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ,
МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
Держпідтримка осіб з особливими
освітніми потребами: змінено порядок надання субвенції
Програма «Доступні ліки» продовжує діяти
Об’єднання територіальних громад
Формування територій громад: складаємо перспективний план
Джерела формування та напрями
видатків бюджетів ОТГ
Особливос ті ск ладання бюд жетів
ОТГ, бюджетного запиту
Передача земель у власність ОТГ
Фор м ування с т ру к т ур и апар ат у
ради ОТГ

Найменування публікації
або короткий зміст

«Про облік бланків листків непрацездатності»
Затверджено наказом
Міністерства фінансів України
від 24.12.10 р. № 1629

5

3

«Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Дохід»
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

Затверджено наказом
Міністерства фінансів України
від 18.05.12 р. № 568, зі змінами
і доповненнями, унесеними
у тому числі наказом Міністерства
фінансів України
від 13.06.17 р. № 571

«Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати»

18-1

17

Консультаційний блок

У новий рік – з оновленими нормами Закону про бухоблік
Затверджено ще один стандарт –
НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи»
Джерела виплати доплати за вислугу років працівникам закладів культури
Як оприбутковувати одяг для сцени
власного виробництва?
Придбано ноутбук на кошти цільового фінансування: що в обліку?
Облікова політика: як розробити
і чим доповнити
Як відобразити в обліку централізовану закупівлю медикаментів?
При дб ання й о блік соціа льного
житла
Бібліотечні фонди: вивчаємо порядок обліку
Інвентаризація бібліотечних фондів
у навчальних закладах
Установлена пожежна сигналізація:
що в обліку?
Первинний облік операцій з біологічними активами
Інвестиційна нерухомість
Визнання й оцінка інвестиційної нерухомості
Зміна характеру використання нерухомості: які наслідки
Облік інвестиційної нерухомості
Облік біологічних активів за новими
правилами
Особливос ті облік у придбаної
комп'ютерної техніки
Придбані запчастини до автомобіля
і госптовари: КЕКВ один, а субрахунки різні?

БАЛАНС-БЮДЖЕТ
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3

5

3

11

4

16

4

18

4

20

5

12

6

27

7

14

8

15

8

22

9

13

9-1

20

9-1

2

9-1

6

9-1

8

9-1

11

9-1
10

10

16
12

20

Найменування публікації
або короткий зміст

Ремонт ПК власними силами: як відобразити в обліку?
Музейні фонди: порядок обліку
Придбані калькулятори за рахунок
залишку минулого року: нюанси обліку
Як відобразити в обліку придбані
канцтовари?
Видалили дерево: як оприбуткувати
і продати дрова?
Придбані токени: що в обліку?
Відшкодування витрат у разі погодинної оренди
Особливос ті обліку комп'ютерних
програм
Медустанова придбала матеріальні
цінності: обліковуємо грамотно
На яку дату оприбуткувати імпортний товар?
Попередня оплата: прик лади бухгалтерських проведень
Як оприбуткувати земельну ділянку?
Економимо бюджетні кошти, обмежуючись граничними сумами витрат
Оренда активів: облік в орендодавця й орендаря
Облік трудових к ни жок с тарого
зразка
Тендерне забезпечення: нюанси бухобліку
«UA-бюджет» як засіб автоматизації
бухобліку бюджетних установ
Як відобразити у бухобліку придбання основних засобів за кошти
спецфонду?
Поштові марки: що потрібно знати
бухгалтерові
Стільці в подарунок: як відобразити
у бухобліку та звітності
Відображення витрат у фінзвітності
Доходи від обмінних і необмінних
операцій: поняття і види
Бухгалтерський облік доходів
Облік доходів майбутніх періодів
Як відобразити доходи у фінзвітності
Витрати від обмінних і необмінних
операцій: поняття та види

№
вид.

№
стор.

10

21

11

14

11

19

11

29

12

11

12

13

12

16

13

9

13

14

13

31

14

14

14

31

15

29

16

24

16

28

17

21

17

25

17

28

18

22

18

26

18-1

30

18-1

5

18-1

8

18-1

12

18-1

14

18-1

20

23
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

Бухгалтерський облік витрат
Облік витрат майбутніх періодів
Обліковуємо капітальні інвес тиції
у держсекторі
МНМА і запаси: порядок вибуття
Виправлення помилки шляхом перенесення з МНМА до запасів
Держаудитслужба: основні завдання
і права
Складові бюджетного запиту
Як у бухобліку відобразити придбані
основні засоби?

18-1

24

18-1

28

21

26

21

20

23

23

24

13

24

16

24

30

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СТИПЕНДІЇ
Нормативна база

3

9

6

3

6

6

Постанова КМУ від 23.03.11 р.
№ 373, зі змінами і доповненнями,
унесеними постановою КМУ
від 11.01.18 р. № 23

«Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної
середньої, професійної (професійнотехнічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»

24

Book ua.indb 24

10

«Про виплату премії посадовій особі
місцевого самоврядування під час
відпустки по догляду за дитиною»

8

13

9

2

«Про внесення зміни до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення»

11

3

11

4

11

7

13

7

13

8

15

7

16

7

Лист Департаменту
пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України
від 18.01.18 р. № 2122/02-12
(з коментарем)

«Про обчислення страхового стажу»
Лист Міністерства
соціальної політики України
від 07.02.18 р. № 5/0/66-18
Лист Державної
казначейської служби України
від 09.01.18 р. № 16-09/25-591

«Про відшкодування земельного податку та екоподатку»
6

10

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 07.02.18 р. № 7/0/66-18

«Про індексацію зарплати працівників 1-го та 2-го тарифних розрядів»
Лист Міністерства освіти і науки
України від 13.09.17 р. № 2.3-2165
6

13

Постанова КМУ
від 25.01.18 р. № 24

«Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ
системи правосуддя у 2018 році»

8

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 29.12.17 р. № 3018/0/101-17
(з коментарем)

«Про індексацію заробітної плати»

Затверджено постановою КМУ
від 14.06.2000 р. № 963, зі змінами
і доповненнями, унесеними
у тому числі постановою КМУ
від 20.04.16 р. № 313

«Перелік посад педагогічних і науково-педагогічних працівників»

«Про виплату премій до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС»

Постанова КМУ
від 18.10.17 р. № 782 (з коментарем)

Постанова КМУ
від 11.01.18 р. № 23 (з коментарем)

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

№
стор.

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 28.12.17 р. № 3000/0/101-17
(з коментарем)

«Про внесення змін до додатка до
постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096»

Постанова КМУ
від 11.01.18 р. № 22 (з коментарем)

«Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»

№
вид.

Постанова КМУ
від 14.02.18 р. № 72 (з коментарем)

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 20.10.17 р. № 2608/0/101-17/281
(з коментарем)

«Про оплату праці працівників органів місцевого самоврядування»

Найменування публікації
або короткий зміст

«Про оплату праці педагогічних працівників»
Лист Міністерства
соціальної політики України
від 09.02.18 р. № 227/0/101-18/281
(з коментарем)

7

3

«Про встановлення доплати за ведення військового обліку»

WWW.BALANCE.UA

БАЛАНС-БЮДЖЕТ

19.06.2018 16:10:59

ПУТІВНИК ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

Як доплачувати до МЗП у разі виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника?

7

23

Постанова КМУ
від 11.04.18 р. № 261 (з коментарем)

Чи враховуються виплати за місяць,
виключений із розрахункового періоду, для обчислення лікарняних?

7

25

«Про внесення змін до додатка 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

Чи повинне Управління соцзахисту
населення подавати форму № 1ДФ?

7

26

По ря до к пр о в е д е н ня ін де кс ац і ї
в лютому 2018 року

8

24

Чи можна зберегти посади лікарятерапевта під літкового і педіатра
в районній лікарні?

8

29

Чи збережеться підвищення окладу
за керівником лікарні у разі виділення ЦПМСД?

8

31

Чи індексувати зарплату сумісника?

9

25

Чи платити допомогу на оздоровлення сумісникові?

9

26

Облік робочого час у: запитання
і відповіді

10

16

Чи включаються доплати за шкідливі
умови праці та використання дезінфікуючих засобів у туберкульозній
лікарні до МЗП?

10

23

Чи підвищується ок лад інспектора
з кадрів протитуберкульозного закладу у зв'язку зі шкідливими умовами праці?

10

25

Лист Міністерства соціальної
політики України
від 28.02.18 р. № 13/0/66-18

«Про індексацію заробітної плати»

17

18

8

8

Лист Міністерства молоді
та спорту України
від 13.02.18 р. № 1134/4.5
(з коментарем)

«Про оплату праці тренерів-викладачів, які залучаються до суддівства
змагань, які проводяться ДЮСШ»

18

9

Консультаційний блок

Держбюд жет-2018: новації щодо
держслужбовців
Надбавка за знання мов посадовим
особам рад
Порядок проведення індексації в січні 2018 року
Які особливості індексації зарплати
педпрацівників?
Як обчислити суму індексації зарплати новоприйнятого працівника за
неповний робочий час
Чи включати суму матдопомоги та
індексації в МЗП медпрацівників
Стягнення аліментів із працівника
Подаємо Звіт про виконання квоти
з працевлаштування пільгових категорій громадян
Чи має право на підвищення окладу
за шкідливі умови санітарка фтизіатричного кабінету ЦРЛ?
Який посадовий оклад установити
заступникові директора з технічних
питань медзакладу?
Як установити оклад лікареві-гінекологу дитячого і підліткового віку?
Підвищення окладу та МЗП: із чим
порівнювати суму індексації зарплати?
Як індексувати зарплату працівника
за двома посадами з різними тарифними розрядами?
Нові умови оплати праці працівників
держорганів

БАЛАНС-БЮДЖЕТ

Book ua.indb 25

WWW.BALANCE.UA

3

19

3

21

3

24

3

26

3

27

3

28

4

9

Як вплине підвищення окладів військовослужбовців на розмір індексації їх грошового забезпечення

11

2

4

13

Грошове забезпечення військовослужбовців – 2018

11

22

Порядок проведення індексації в березні 2018 року

11

26

Підвищений ок лад, але скасована
надбавка: як обчислити суму індексації?

11

28

Змінено норми щодо визначення
грошового забезпечення керівників
військових структур

13

3

Компенсація за роботу у вільний від
роботи день

13

4

30

Доходи сумісників: оподаткування
і відображення у формі № 1ДФ

13

23

10

Індексація зарплати у квітні 2018
року: перевірте себе

15

10

4

4
5

5

6
7

24

25
28

29

25
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ПУТІВНИК ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ
Найменування публікації
або короткий зміст

Упорядковано норми щодо вс тановлення тарифних розрядів офіцерам (огляд наказу Міноборони від
01.03.18 р. № 90)
Оплата праці архівістів: запитання
і відповіді
Упорядкування умов оплати праці
педагогів
Усунення від роботи посадової особи ОМС через корупцію
Індексація зарплати в травні 2018
року – без істотних змін
Допомога і добові у разі переїзду
військовослужбовців (огляд наказу
Міноборони від 08.02.18 р. № 45)
Індексація зарплати в червні 2018
року: звертаємо увагу на останнє підвищення окладів працівникам ОМС
Розрахунок відпусткових: коли потрібно застосовувати коефіцієнт коригування?
Гарантоване право працівника на
щорічну відпустку та його оформлення
Чи враховується зарплата за сумісництвом для обчислення суми допомоги по вагітності та пологах?
Податкові перевірки: види, строки
і права перевіряючих
Чи буде надбавка за тривалість безперервної роботи лікареві, переведеному з посади керівника?
Підвищення окладу сестри-господині
у зв'язку зі шкідливими і важкими
умовами праці
Чи має право адміністрація наполягати на укладенні з працівником
договору про повну матеріальну відповідальність?
Які кваліфікаційні вимоги до керівника комунального підприємства закладу охорони здоров'я?
Як отримати інформацію про звіряння стану розрахунків з державним
і місцевим бюджетами?
Як заповнити платіжне доручення
при перерахуванні коштів на електронний рахунок СЕА ПДВ?
Для чого потрібні довідки за формами ОК-5 та ОК-7

26
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№
стор.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

ІНШІ ВИПЛАТИ ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ
(СЛУЖБИ, НАВЧАННЯ)
16

2

16

13

17

10

17

14

21

24

22

9

23

10

23

12

23

23
24

13

31
7

Нормативна база
Постанова КМУ
від 14.02.18 р. № 76 (з коментарем)

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

9

3

9

10

10

7

Лист Міністерства фінансів України
від 23.10.17 р. № 08030-16-21/28634

«Про розмір добових для службового відрядження, яке припало на
день підвищення розміру добових»
Лист Міністерства фінансів України
від 05.01.18 р. № 35200-02-2/609

«Про відображення в бухобліку операцій з безоплатної передачі, отримання активів»

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
(ВИПЛАТИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ)
Нормативна база
Лист Міністерства
соціальної політики України
від 17.12.17 р. № 571/0/86-17/218
(з коментарем)

«Надання матеріальної допомоги
особам, які працюють на умовах
цивільно-правового договору»

9

5

Пенсії військовослужбовцям: огляд
новацій

14

10

Консультаційний блок

24

21

Чи вк лючається дохід за ЦПД основного працівника до розрахунку
лікарняних?

14

29

24

22

Декретні працівниці за ЦПД: чи донараховувати до МЗП?

14

31

Пенсія за вислугу років артистам:
актуальні зміни

15

13

Тимчасова непрацездатність у перші
дні роботи: як обчислити суму допомоги?

18

31

9

9

24

23

24

25

ВІДПУСТКИ (НАДАННЯ Й ОПЛАТА)
Нормативна база
24

28

Лист Державної служби України
з питань праці від 11.12.17 р.
№ 5605/4/4.7-ЗВ-17

24

29

25

25

«Про умови надання відпустки для
догляду за дитиною до досягнення
нею 6-річного віку»
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Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 06.02.18 р. № 203/0/101-18/284

«Про надання соціальної додаткової
відпустки на дітей з початку року»

15

8

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 06.02.18 р. № 204/0/101-18/284

«Про право жінки на першочергове
використання соціальної додаткової
відпустки на дітей»

15

8

Консультаційний блок

Чи можливе продовження відпустки
на період лікарняного по догляду за
хворим?
Відпустки у запитаннях та відповідях

18

32

26

16

СТАТИСТИЧНА ТА ІНША ЗВІТНІСТЬ
Консультаційний блок

Форма № 1ДФ: правильно заповнюємо і вчасно подаємо
Статзвітність з праці: складаємо без
помилок
Заповнюємо разом Звіт про використання і запаси палива
Звітність перед ФСС: види і порядок
складання

13

21

25

13

25

20

25

22

ПОДАТКИ, РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ, ВНЕСКИ, ЗБОРИ
(СПРАВЛЯННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ)
Нормативна база
Індивідуальна податкова
консультація Державної
фіскальної служби України
від 20.12.17 р. № 3059/6/99-9913-02-03-15/ІПК

«Обкладення ПДФО вартості перевезення працівників з місця збору до
роботи і назад»

4

3

Лист Державної фіскальної
служби України від 17.01.18 р.
№ 1431/7/99-99-13-02-01-17
(з коментарем)

«Про зміни в нарахуванні та сплаті
ЄСВ, які діють з 1 січня 2018 року»
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ЄСВ на вартість подарунків працівникам
4
Чи потрібно підтверджувати через
держреєстратора електронну адресу
підприємства?
4
Установа зареєстрована платником
ПДВ: як визначити дату виникнення
податкових зобов'язань?
4
Як відобразити у Звіті з ЄСВ подарунки працівникам?
4
Як скласти податкову накладну при
отриманні попередньої оплати?
5
Подаємо звіт про суми податкових
пільг
6
Чи нараховувати ПДВ на вартість
списуваних основних засобів?
8
Рахунок в СЕА: від відкриття до закриття
12
Дохід за сумісництвом у звіті з ЄСВ
14
Реалізуємо своє право на податкову
знижку
18
Як формуються показники формули
в СЕА
18
Військовий збір: що потрібно знати
бухгалтерові
19-20
Як платникові сформувати податковий кредит без податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН?
22
Облік ПДВ у держсекторі
22
Обов'язкові реквізити ПН та РК: заповнюємо правильно
22
Реєстрація ПН/РК в ЄРПН: вивчаємо
порядок
22
Питання з ПДВ у роз'ясненнях ДФС
22
Платники ПДВ у запитаннях і відповідях
22
Податкове зобов’язання та податковий кредит: від А до Я
26
Чи подавати уточнення до декларації
з ПДВ у разі помилки в назві контрагента?
26

№
стор.

7

30

31
21
30
16
28
8
23
13
18
59

31
11
16
19
23
26
8

19

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ
8

6

14

7

4

4

Консультаційний блок

Застосування ПСП у 2018 році

№
вид.

Консультаційний блок

Лист Державної фіскальної
служби України від 20.03.18 р.
№ 8113/7/99-99-08-01-04-17

«Про зміни в порядку реєс трації
платників ПДВ»

Найменування публікації
або короткий зміст

Переможець затримав підтвердження відсутності підстав для відхилення його пропозиції: чи скасовувати
торги?
Роботи за дефек тним ак том: яку
процедуру закупівель вибрати?
Чи оприлюднювати звіт про укладені
договори, якщо сума договору менше 50 тис. грн.?

3

32

3

29

3

31

27
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Найменування публікації
або короткий зміст

Чи можна внести зміни до договору,
якщо переможець не може поставляти товар потрібної марки?
Учасник відмовився виконувати продовжений договір: як бути в такій
ситуації?
Чи можна вважати аналогічним договір, виконаний у період дії старого
закону про закупівлі?
Чи оприлюднювати звіт про укладені
договори на закупівлю «секретних»
товарів?
Додаткове фінансування: коли потрібно проводити нову процедуру
закупівлі?
Допорогова зак упівля продук тів
харчування: чи можна укладати декілька договорів?
Чи можна укласти один допороговий договір за двома предметами
закупівель?
Чи ук ладати окремий договір на
кожний код ДК 021:2015?
Під час перевірки виявлено порушення у виборі предмета закупівлі
Чи оприлюднювати протягом року
додаткові угоди щодо зміни ціни на
електроенергію?
Як забезпечити нагальну потребу
в лікарських засобах до закінчення
процедури відкритих торгів?
Чи потрібно дотримуватися вимог
Наказу № 782 та Переліку № 333 при
закупівлі лікарських засобів для потреб Інтернату?
Відкриті торги не відбулися двічі: що
робити?
Судова прак тика розгляду адмінсправ стосовно членів тендерного
комітету
Переклад документів не посвідчено
нотаріально: чи вважається це формальною помилкою?
Закупівля – за декількома лотами,
а договір – один: як змінити ціну за
одиницю товару?
Чи може бюджетна установа купити
обладнання з подальшим його обслуговуванням
Звітуємо про суми податкових пільг

28
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№
вид.
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№
стор.

26

4

27

4

28

4

29

5

6

31

31

7

28

7

31

9

30

9

29

10

27

Найменування публікації
або короткий зміст

Як провести закупівлю послуг з поточного ремонту різних споруд?
За які медпослуги і лікарські засоби
передбачена попередня оплата
Як діяти у разі зміни ціни на послуги
з опалення
Що робити, коли постачальник передав неякісний товар?
Закупівля послуг з харчування школярів і продуктів харчування: вивчаємо ризики
Закупівля дизпалива: на що звернути увагу
Секретар тендерного комітету у відпустці: як не порушити законодавство?
Чи повинні підписувати протокол
розгляду тендерних пропозицій усі
члени тендерного комітету?
Звіт про виконання договору в допорогових закупівлях: оприлюднювати
чи ні?
Що робити з тендерним забезпеченням у разі забезпечення договору?
Протокол розгляду тендерних пропозицій: паперовий чи тільки електронний варіант?
Закупівля фруктів та овочів з урахуванням сезонних коливань ціни

№
вид.

№
стор.

16

31

17

2

17

30

18

29

21

7

23

19

24

26

24

27

25

29

25

27

25

28

26

14

5

8

8

5

9

10

КАДРОВА РОБОТА, ШТАТИ
Нормативна база

10

29

11

31

12

29

13

28

13

29

14

27

16

16

Лист Міністерства
соціальної політики України
від 18.10.17 р. № 447/0/22-17/134

«Про виправлення записів у трудових книжках про роботу в незаконно створених організаціях у «ЛНР»
та «ДНР»
Лист Міністерства
соціальної політики України
від 05.01.18 р. № 9/0/22-18/134

«Про визначення дня звільнення за
строковим трудовим договором»
Лист Міністерства освіти
та науки України
від 09.01.18 р. № 1/11-278

«Про надання роз'яснення щодо
працевлаштування випускників 2017
року, які вчилися в медичних навчальних закладах»
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№ 26 (698), 25 червня 2018 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

Роз'яснення Національного
агентства України з питань
державної служби
від 27.12.17 р. № 44-р/з

«Про затвердження завдань і ключових показників результативності,
ефективності та якості для оцінювання результатів службової діяльності держс лужбовців у місцевих
держадміністраціях»

9

12

Лист Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України
від 05.02.18 р. № 2.5-281

«Про триваліс ть уроків в інк люзивних к ласах та функціональних
обов’язків асистента учителя»

10

9

Лист Міністерства
освіти і науки України
від 30.01.18 р. № 2.4-227

«Про атестацію педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які
працюють не за фахом»

10

11

Лист Департаменту з питань
праці Державної служби України
з питань праці від 14.12.17 р.
№ 11854/4/4.4-ДП-17 (з коментарем)

«Про обов'язк и роботодавц я на
проведення інструктажів навчання
і перевірки знань з питань охорони
праці»

12

5

Лист Генерального штабу
Збройних сил України
від 27.09.17 р. № 321/5989

«Про деякі питання ведення військового обліку працівників у роботодавця»

16

5

17

9
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26

13

2

13

17

14

8

18

5

19-20

3

19-20

14

19-20

21

19-20

23

19-20

27

19-20

34

19-20

42

19-20

51

19-20

57

5

9

6

15

6

23

7

20

Консультаційний блок
17

Консультаційний блок

WWW.BALANCE.UA

12

Лист Фонду державного майна
України від 10.05.11 р. № 10-16-6393

«Про оренду державного майна»

«Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних»
19-20

БАЛАНС-БЮДЖЕТ

№
стор.

Нормативна база
Лист Фонду державного майна
України від 05.10.17 р. № 10-16-18940

«Про деякі питання, пов'язані з наданням бюд жетними ус тановами
нерухомого майна в оренду»

Затверджено постановою КМУ
від 07.12.16 р. № 921

Штатний розпис медзакладу на
2018 рік: чи враховувати зміни
у ДК 003:2010?
Нормуємо облік робочого часу
Запроваджуємо підсумований облік
робочого часу

Навчання тренерів для вчителів – за
прийнятою програмою
Останній день подання Анкети головного бухгалтера – 1 квітня
Що потрібно знати про навчальну
відпустку
Новації щодо розмежування посад
за статусом
Коли держслужбовця можуть перевести на іншу посаду без конкурсу
Військові питання: поради практика
Урегульовано питання встановлення
інвалідності цивільним особам, які
постраждали в результаті війни на
території АТО (огляд постанови КМУ
від 25.04.18 р. № 306)
Захис т держави – обов'язок громадян
Забезпечення функціонування системи військового обліку громадян
Ведення військового обліку: на кого
покладається та як оплачується
Військово-облікові документи: видача і заміна
Облік військовозобов'язаних в установі: створюємо окрему картотеку
Контроль ведення військового обліку
Відповідальність за порушення правил військового обліку

№
вид.

ОРЕНДА

Лист Національного агентства
України з питань державної служби
від 01.03.18 р. № 1653/13-18

«Про переведення держслужбовця на
посаду держслужби без конкурсу»

Найменування публікації
або короткий зміст

Індексація орендної плати
Погодинна оренда: прик лад розрахунку

БЮДЖЕТНА І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
1-2

48

9

16

9

19

Нормативна база
Лист Державної
казначейської служби України
від 31.01.18 р. № 14-08/94-1951

«Про запровадження АС «Е-Звітність»

11

9

29
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Найменування публікації
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№
вид.
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№
стор.

11

9-1

14

14

19

17

3

25

9

Консультаційний блок

4

30

12

20

17

16

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ,
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Нормативна база
Наказ Міністерства культури
України від 31.10.17 р. № 1131

«Про затвердження Порядку використання документів через обмінні
бібліотечні фонди»

8

4

Лист Департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти та науки
України від 05.02.18 р. № 2.5-281

«Про тривалість уроків в інклюзивних класах і функціональні обов'язки
асистента вчителя»

10

9

10

4

Консультаційний блок

Зміни з приводу мінімального віку
вихованців і наповнюваності груп
у ДЮСШ

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН, СУБСИДІЇ,
ПІЛЬГИ, ІНШІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
Консультаційний блок

Пенсійна реформа триває: особливості призначення пенсій з 2018 року
Обережно: верифікація
Пільги одиноким матерям

30
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45

Графіки консультаційної лінії
11

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
Чи потрібно підтверджувати через
держреєстратора електронну адресу
підприємства?
Перевірте себе, або Останні дні подання е-декларації за 2017 рік
Зміна місцезнаходження платника
податків

№
стор.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Консультаційний блок

Інвестиційна нерухомість у фінансовій звітності
Здаємо бюджетну звітність за I квартал 2018 року: на що звернути увагу
Бюджетна звітність подаватиметься
за допомогою АС «Е-Звітність»
Фінансова звітність за ІІ квартал

№
вид.

Державні гарантії та пільги для захисників вітчизни
19-20

Лист Державної
казначейської служби України
від 02.02.18 р. № 17-10/73-2142
(з коментарем)

«Система «Е-Звітність» почала свою
роботу»

Найменування публікації
або короткий зміст

5

24

13

26

16

20

Тематичний графік роботи конс у л ьт а ц і й н о ї л і н і ї В и д а в н и ч о консалтингової компанії «БалансКлуб» з 9 по 12, з 15 по 19, з 22 по
26 і з 29 по 31 січня 2018 року
1-2
Тематичний графік роботи конс у л ьт а ц і й н о ї л і н і ї В и д а в н и ч о консалтингової компанії «БалансКлуб» з 1 по 2, з 5 по 9, з 12 по 16,
з 19 по 23 і з 26 по 28 лютого 2018
року
5
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-К луб»
з 1 по 2, з 5 по 9, з 12 по 16, з 19 по
23 і з 26 по 28 лютого 2018 року
6
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-К луб»
з 5 по 7, з 12 по 16, з 19 по 23 і з 26
по 30 березня 2018 року
10
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-К луб»
з 2 по 6, з 10 по 13, з 16 по 20 і з 23
по 27 квітня 2018 року
13
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-К луб»
з 2 по 6, з 10 по 13, з 16 по 20
і з 23 по 27 квітня 2018 року
14
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-К луб»
з 2 по 5, з 7 по 8, з 10 по 11, з 14
по 18, з 21 по 25 і з 29 по 31 травня
2018 року
18
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-К луб»
з 14 по 18, з 21 по 25 і з 29 по
31 травня 2018 року
19-20
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» на
1, з 4 по 8, з 11 по 15, з 18 по 22
і з 25 по 27 червня 2018 року
22
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-К луб»
з 4 по 8, з 11 по 15, з 18 по 22 і з 25
по 27 червня 2018 року
23
Тематичний графік роботи консультаційної лінії ВКК «Баланс-К луб»
з 22 по 6, з 9 по 13, з 16 по 20, з 23 по
27, з 30 по 31 липня 2018 року
26
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№ 26 (698), 25 червня 2018 р.

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

№
стор.

Інша інформація

На оплату праці медичних і педагогічних працівників спрямовано
дотацію. Шляхи оцінювання держс лу жбовців змінено. Збільшення
розмірів грошового забезпечення
відстрочено
Перенесення робочих днів у 2018
році. Керівники зак ладів охорони
здоров'я обиратимуться за конкурсом. Методика розрахунку вартості
медичних послуг
Індекс інфляції в Україні в грудні
2017 року
Змінено умови призначення допомоги на дітей у разі смерті одного
з батьків
Створено держорган з реалізації гарантій медобслуговування. Змінено
порядок призначення пенсій
Індекс інфляції в Україні в січні 2018
року
Прийнято новий держстандарт початкової освіти
Індекс інфляції в Україні в лютому
2018 року
Змінено Порядок індексації пенсій
і виплат постраждалим від нещасних
випадків. Прийнято документ щодо
охорони праці в установах освіти
Скасовано талони, медкарти школярів і студентів та інші форми первинної меддокументації
Змінено Перелік посад артистів, які
мають право на пенсію за вислугу
років
Трудовий договір або цивільноправовий договір: критерії розмежування
Коли інша робота на неповну ставку
не є сумісництвом. Яким буде код
бюджетної класифікації ПДФО з винагороди за ЦПД. Коли медогляд
працівників уважатиметься додатковим благом. Прийнятр методику
розробки профстандартів. Затверджено інструкції щодо документообігу. Штатні нормативи шкіл піддалися змінам
Про оплату листка непрацездатності
з позначкою про порушення режиму

БАЛАНС-БЮДЖЕТ
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3

3

4

2

4

17

7

2

8

2

8

1

10

2

12

1

12

2

13

5

14

4

15

2

15

3

16

4

Найменування публікації
або короткий зміст

№
вид.

Скасовано надбавку за вислугу років посадовим особам санепідемслужби
16
Індекс інфляції в Україні в березні
2018 року
17
Затверджено Положення про держреєстр корупціонерів. ЄТС доповнено новими посадами. Збільшено
граничні суми витрат бюджетників
на придбання автомобілів, меблів,
комп'ютерів
17
ЄСВ не нараховується на виплати за
виконання робіт з підготовки проведення матчів УЄФА. ПДФО за відокремлений підрозділ: зазначаємо
ЄДРПОУ головної установи. Як показати у формі № 1ДФ повернення суми добровільного медичного
страхування. Якими документами
підтверджуються витрати на придбання електронного авіаквитка
18
На які відпустки мають право інваліди. Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників про розмір
нарахованої зарплати
18
Контакти обласних військових комісаріатів на території України
19-20
Роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника з посадовою інструкцією до початку роботи. Декретні – без військового збору
19-20
Реєстрація бюджетних зобов'язань –
тільки в межах асигнувань. Чи звітувати до ДКС про отриману і витрачену готівку? За яким КЕКВ необхідно придбавати МНМА вартістю до
6 000 грн. за одиницю без ПДВ? Не
забувайте подавати довідку про надходження в натуральній формі. Щоб
отримати додаткову соціальну відпустку, слід працювати. Установлено
відповідальність за виплату авансу
у розмірі меншому, ніж зазначено
у ст. 115 КЗпП. Які довідки потрібні для зарахування до закладів дошкільної та загальної середньої
освіти
19-20
Індекс інфляції у квітні 2018 року
21
Нюанси стажування студентів. Визначено уповноважені банки, через
які може здійснюватися виплата
пенсій, грошової допомоги і зарплати бюджетникам. Як отримати ІПК
21

№
стор.

12
1

4

3

7
63

8

9
1

2

31
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ПУТІВНИК ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ
Найменування публікації
або короткий зміст

Повноваження припиняються з дня
набуття чинності рішення про приєднання до ОТГ. Оплатив навчання
в 2017 році – отримай податкову
знижку в 2018-му. Як обліковуються операції з приймання об'єк та
соціальної сфери до комунальної
власності територіальної громади.
Розмір річної орендної плати за музичні інструменти змінено
Підвищено ПСП для одинокої матері. Помилку у Звіті про суми податкових пільг виправляємо в наступному звітному періоді. Інформація
про ставки земельного податку – на
веб-порталі ДФС. Звільнення сумісника, який поступив на військову
службу за контрактом, після закінчення строкового трудового договору – незаконне. Чи обкладається
ПДФО матеріальна допомога з міського бюджету
Орендар платить за користування
земельною ділянкою за КЕКВ 2240.
Централізована бухгалтерія може
виконувати обов'язки бухгалтерської
служби. Які реквізити видаткового касового ордера обов'язкові для
заповнення. У військових структурах виплачуватиметься винагорода
і надбавка за забезпечення кібербезпеки. Затверджено порядок використання коштів для забезпечення зак ладів освіти підручниками.
Зміни до дек ларації з ПДВ діють
з 01.06.18 р.
Чи пов'язаний період «дитячої» відпустки з відпрацьованим у поточному році часом і датою народження
дітей? Проживання відряд женого
працівника в готелі – додаткове благо чи звичайні витрати?
Особис ті картки держс лужбовців
переоформляти не потрібно. Яка
норма тривалості роботи при тижневій нормі 36 годин. Прийнята нова
методика визначення критеріїв, за
якими перевірятимуть органи держнагляду. Нові Вимоги до безпеки під
час роботи з екранними пристроями. ФСС відповів на актуальні запитання про перевірки. Прийнято нові
Правила охорони праці для тих, хто
працює з обладнанням під тиском
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Найменування публікації
або короткий зміст

Коефіцієнти коригування зарплати
за ЄТС для визначення середнього
заробітку для оплати відпустки, наданої в червні 2018 року
Самостійне нарахування штрафів за
несвоєчасну сплату ЄСВ законодавством не передбачене. Як отримати
допомогу по вагітності та пологах
за рахунок коштів ФСС. ФСС планує запровадити електронні заявирозрахунки для здійснення виплат.
Чи под ават и у то чнюю чу ф ор му
№ 1ДФ у разі донарахування доплати
за попередній квартал? Як оплачується робота у святкові та неробочі
дні. За яку відпустку не виплачуються лікарняні
Працівники-сумісники можуть отримати допомогу на оздоровлення за
рішенням керівника
Допомога по вагітності та пологах
у запитаннях і відповідях. У якому розмірі вартіс ть навчання не
обк ладає ться ПДФО в 2018 році.
Змінили прізвище або місце реєстрації – обов'язково повідомте податкову
Як розрахувати суму підвищення посадового окладу педагогів. Запровадження місцевих податків і зборів – компетенція органів місцевого
самоврядування. Інформація про
бюджет є доступною і відкритою.
Застосування штрафних санкцій до
державних унітарних підприємств та
їх об'єднань
Індекс інфляції в Україні в травні
2018 року
Прибиральники службових приміщень мають право на щорічну додаткову відпустку. Як розрахувати
лікарняні після переведення працівника з іншої установи
Знайти податкових боржників можна завжди на офіційному сайті ДФС
Що нового в порядку ведення касових операцій у нацвалюті
Змінюються реквізити для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів
Ненарахування індексації та її нарахування в меншому розмірі – різні
порушення
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