
ПУТІВНИК ЗА ІІ КВАРТАЛ 2019 РОКУ

27БАЛАНС-БЮДЖЕТ WWW.BALANCE.UA

№ 24 (748), 24 червня 2019 р.

ЗМІСТ ПУТІВНИКА

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, 
ОПУБЛІКОВАНИХ У ТИЖНЕВИКУ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»

у ІІ кварталі 2019 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Консультаційний блок

Перевірка та контроль дебіторської 
та кредиторської заборгованостей 14 10
Звітуємо про відрядження 15 10
Касові операції в бюджетних устано-
вах: первинні документи складаємо 
разом 16-1 18
Каса бюджетної установи: як органі-
зувати роботу 16-1 2
РРО: застосування бюджетними уста-
новами 16-1 9
Бухоблік касових операцій 16-1 15
Відображення касових операцій в об-
лікових регістрах 16-1 31
Ремонт авто: що в обліку? 16 6
Списання основних засобів у бюджет-
ній установі 19 7
Внутрішньовідомче передання осно-
вних засобів: на що звернути увагу 20 13
Субвенції та їх відображення в бух-
обліку 20 16
Усунення наслідків негоди: нюанси 
обліку 20 20
Облагороджуємо прилеглу територію 22 6
У медустанові розбився ртутний тер-
мометр: що робити та як списати 22 9
Облік самостійно виготовлених основ-
них засобів 22 14
Нюанси вибуття зруйнованої будівлі 23 8

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Виявлено основний засіб, раніше 
не врахований в балансі: як облі-
кувати 24 8
Кошторис – основний плановий до-
кумент 24-1 2
Коригування кошторису 24-1 9
Розрахунково-касове обслуговування 
бюджетних установ 24-1 12
Первинні документи та облікові ре-
гістри 24-1 17
Бухоблік руху грошових коштів 24-1 21
Звітуємо про рух грошових коштів 24-1 27

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Консультаційний блок

Ґендерно орієнтоване бюджетування 
з людським обличчям 14 7
Ґендерний бюджетний аналіз 15 5
Упровадження ґендерного бюджет-
ного аналізу 20 8

КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ
Консультаційний блок

Держаудитслужба про типові пору-
шення в діяльності вишів 17 7
Перевірка розрахунків за комунальні 
послуги 19 10

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ
Консультаційний блок

Пролонгація договору на закупівлю 
продуктів харчування 14 25

Найменування теми № 
стор.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 27

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 27

КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ 27

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ 27

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 28

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 28

КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА 28

Найменування теми № 
стор.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 28

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 28

ВИ ЗАПИТУВАЛИ 29

НОВИНИ ТИЖНЯ 29

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 30

ГРАФІКИ 
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ЛІНІЇ

30
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Пропозиція щодо зміни ціни на при-
кінцевому етапі виконання договір-
них зобов’язань 15 13
Платні послуги бюджетних установ: 
облік ПДВ 16 10
Відображення в обліку штрафів та 
пені 17 11
Печатки та штампи: оприбуткування, 
оперативний облік, вибуття 17 14
Уносимо зміни до договору про по-
стачання електроенергії 19 14
Електронні каталоги в публічних за-
купівлях: український шлях 24 11

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Консультаційний блок

Як отримати субвенцію для створення 
ЦНАП 22 16

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
Консультаційний блок

Робота у виборчих комісіях та Звіт 
з ЄСВ 14 17
Допорогові закупівлі: новий порядок 
дій 16 16
Форма № 1ДФ: відповіді на актуальні 
запитання 16 18
Автомобіль потрапив у ДТП: чиїм 
коштом ремонтувати та як обліко-
вувати 17 17

КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА
Консультаційний блок

Національні заклади: функціонування 
та умови оплати праці 14 22
Яка відповідальність за невиплату 
авансу на відрядження? 15 31
Землевпорядник у раді: документаль-
не оформлення за посадою 16 24
Відокремлені підрозділи: правовий 
статус 16 27
Істотна зміна умов держслужби: ви-
вчаємо процедуру 17 20
Фальшиві гроші: ознаки, виявлення, 
відшкодування збитку 17 24
По ря до к пр о в е д е н ня ін де кс ац і ї 
в травні 2019 року 18 9
Регулювання праці засуджених 18 11
Визначаємося із зарплатою виклада-
чів ЗВО I–II рівнів акредитації напри-
кінці навчального року 18 15
Запроваджено новий алгоритм атес-
тації медпрацівників 18 18
Стимулювання працівників служби 
зайнятості до подолання безробіття 18 23

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ЦНАП: особливості утворення та вве-
дення посад адміністраторів 19 17
Інтегровані та технологічно суміжні 
професії 19 20
Оформлення наказу (розпорядження) 
про прийняття на роботу 19 27
Повернення з бюджету помилково 
(надлишково) сплачених коштів 20 25
Суспільно корисні роботи: оформлен-
ня працівника та відображення його 
доходу у формі № 1ДФ 20 29
По ря до к пр о в е д е н ня ін де кс ац і ї 
в червні 2019 року 21 5
Щорічні основна та додаткові відпуст-
ки: види та порядок надання 21 8
Коригування зарплати для розрахун-
ку відпусткових 21 14
Розраховуємо відпусткові разом 21 17
Оплачуємо відпустки з дотриманням 
строків 21 21
Навчальна відпустка: особливості 
оплати 21 24
Проводимо внутрішній аудит наданих 
відпусток 21 26
Документальне оформлення щорічної 
відпустки 22 25
Працівникам НАЗЯВО підвищувати-
муться посадові оклади 23 19
Виплати зниклим безвісти під час ви-
конання службових обов'язків 23 21
Про зміни в назвах посад лікарського 
персоналу 23 24
Оформлення наказу (розпоряджен-
ня) про переведення (переміщення) 
працівника 23 28
Особливості бухгалтерського доку-
ментообігу 24 20

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Консультаційний блок

Монетизація субсидій 15 17
Допомога дітям із багатодітних сімей 15 21
Забезпечення гуртожитком здобува-
чів профтехосвіти 22 19
Нещасний випадок на виробництві: 
розслідування за новим порядком 23 12

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
Консультаційний блок

Підстави та правові наслідки визнан-
ня правочину недійсним 15 23
Матеріальна відповідальність праців-
ників: види та застосування 19 23
Форс-мажор у договірних правовід-
носинах 22 21
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Новації та особливості реалізації мов-
ного законодавства 24 16

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
Консультаційний блок

Чи можна самостійно нарахувати 
фінсанкції на суму донараховано-
го ЄСВ? 14 29
Як вибрати з Класифікатора професій 
правильні назви посад? 14 30
На витрати якого періоду слід від-
нести видатки на автострахування? 14 31
Водопостачання та водовідведення: 
який КЕКВ застосувати? 14 32
У яких випадках комісія із соціально-
го страхування має право відмовити 
в оплаті лікарняного? 15 26
Як правильно записати назву посади 
вчителя ЗЗСО? 15 27
Чи обкладати ПДФО та ВЗ суми від-
шкодування працівнику витрат на 
придбані ним за власний кошт то-
вари? 15 29
Чи відшкодовуються витрати за елект-
ронним проїзним квитком? 15 30
Як діяти, якщо відкриті торги для за-
купівлі фармацевтичної продукції від-
булися частково? 16 31
Як у формі № 1ДФ відобразити отри-
мання благодійної стипендії? 17 27
Чому професійну назву робіт «Дер-
жавний інспектор Державної інспекції 
з експлуатації електричних станцій та 
мереж» віднесено до розділу «Фахів-
ці» ДК 003:2010? 17 29
Уведено нову посаду: чи вносити змі-
ни до штатного розпису? 17 30
За однією позицією якість товару не 
підтверджена: відхиляти пропозицію 
чи прийняти? 17 31
Як у звіті з ЄСВ відобразити дона-
раховану до МЗП суму доплати за 
минулий період? 18 25
Як зміниться зарплата вчителя після 
присвоєння йому педзвання? 18 26
Коли застосовують коефіцієнт кори-
гування? 18 29
Чи звільняти вик ладача-сумісника 
наприкінці навчального року? 18 27
На підставі яких норм установлюється 
та як застосовується неповний робо-
чий час? 18 30
Чи стягувати аліменти з лікарняних? 18 31
Чи зменшувати суму договору при 
постійному коливанні ціни? 19 30

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Як відобразити у звіті з ЄСВ дохід 
працівника за виконання суспільно 
корисних робіт? 21 29
Як визначити тривалість відпустки по-
мічника вихователя будинку дитини? 22 28
Як оформити переведення вчителя на 
роботу до іншого закладу освіти? 22 28
Чи нараховуються надбавки на до-
плату за розширення зони обслуго-
вування? 22 29
Як правильно записати назву посади 
культорганізатора Палацу культури? 22 30
Як розрахувати зарплату, якщо місяць 
відпрацьовано не повністю? 22 31
Коли подавати заяву на проведення 
позачергової атестації? 23 31
Чи отримуватиме асистент учителя 
надбавку за вчене звання? 23 32
Як розрахувати вартість комунальних 
послуг, які використав підрядник під 
час капремонту? 24 24
Як показати в бухобліку повернення 
помилково виплаченої стипендії? 24 25

НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація

Чи нараховується ЄСВ на суми мате-
ріальної допомоги. Маєте заборго-
ваність перед ФСС – подайте звіт до 
10 квітня. 14 2
Унесено зміни до порядку акредитації 
ЗОЗ та Ліцензійних умов провадження 
госпдіяльності з медпрактики. Урегу-
льовано норми щодо використання 
коштів для реформи держуправління. 
Ухвалено рішення про створення ме-
режі молодіжних центрів 14 4
Як розрахувати надурочні в разі під-
сумованого обліку робочого часу. 
Відбиток печатки не є обов’язковим 
реквізитом документа. Як докумен-
тально оформити декретну відпустку 15 3
Індекс інфляції в Україні у березні 
2019 року 16 1
Як звітувати в разі включення до Реє-
стру неприбуткових установ та орга-
нізацій у середині звітного року. Чи 
можлива виплата аліментів зі страхо-
вих коштів, зарахованих на окремий 
рахунок. Учителів направлятимуть 
на роботу в закордонних закладах 
освіти. Осучаснено порядок надан-
ня робочих місць для учнів профтех-
закладів 16 3

Book ua.indb   29Book ua.indb   29 18.06.2019   18:27:1918.06.2019   18:27:19



ПУТІВНИК ЗА ІІ КВАРТАЛ 2019 РОКУ

30 БАЛАНС-БЮДЖЕТWWW.BALANCE.UA

№ 24 (748), 24 червня 2019 р.

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зареєструвати РРО стало ще про-
стіше 17 3
Підвищення якості освіти здійснюва-
тиметься за рахунок субвенції. За-
тверджено положення про мистецькі 
школи 17 5
З якими документами треба ознайо-
мити працівника, приймаючи його на 
роботу. За яких підстав можна пере-
нести щорічну відпустку 18 2
Змінено перелік кодів видів сплати 
податків, зборів та зобов’язань. МОН 
надає відповіді 18 4
Пер е до п лата за  е л е к т р о е н е р г ію 
можлива, але за виконання певних 
умов. Змінено відсоток відрахувань 
до держбюд жету частини чистого 
прибутку (доходу) держпідприєм-
ствами. Класифікацію доходів бю-
джету доповнено новими позиціями. 
З атверд жено Методр екомен даці ї 
щодо складання цього року місце-
вих бюджетів на середньостроковий 
період. Вартість міграційних послуг 
змінено – Мінсоцполітики надає 
роз’яснення 19 3
Звітність і платежі – дотримуємося 
термінів 19 32
Скасовано Умови та критерії установ-
лення надбавки за виконання особ-
ливо важливої роботи фахівцям із 
питань реформ. Як відобразити 
в бухобліку переоцінку об’єктів жит-
лового фонду. Оновлено перелік по-
сад журналістів державних і кому-
нальних ЗМІ 20 4
Перевір свої знання за допомогою 
пуб лікацій у «БАЛАНС-БЮДЖЕТІ» 20 32
Підвищено надбавку за особливі 
умови роботи окремим працівникам 
установ соцзахисту. Який КЕКВ обрати 
в разі придбання необоротних акти-
вів. Схему тарифних розрядів допов-
нено новим розділом. Як в умовах 
неповної зайнятості оплатити лікар-
няний, відкритий у перший день ро-
боти 22 4
Індекс інфляції в Україні у травні 2019 
року 23 2
Особливості «чорнобильської» від-
пустки 23 2

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Дозволено здійснювати додаткове фі-
нансування програми розвитку мови. 
Етична поведінка під час здійснення 
публічних закупівель. Травма праців-
ника не пов’язана з виконанням трудо-
вих обов’язків: чи складати акт за фор-
мою НТ? За роботу з ВІЛ-інфікованими 
медпрацівникам установлюється до-
плата в розмірі 60 %. Нюанси звіль-
нення працівника за прогул 23 3
Мінфін надає відповіді 24 4
За яких умов створюється служба 
охорони праці на підприємстві, в ор-
ганізації, установі 24 5
Оподаткування компенсації за здо-
буття дошкільної освіти у приватних 
закладах, нарахованої з міського бю-
джету. Унесено зміни до Порядку ви-
значення предмета закупівлі 24 6
Дизайн веб-сайтів органів виконавчої 
влади буде уніфіковано 24 7
Перевір свої знання за допомогою 
публікацій у «БАЛАНС-БЮДЖЕТІ» 24 31

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Довідкова інформація

Як зареєструватися платником ПДВ 19 2
Як оплачується лікарняний у разі 
встановлення інвалідності 20 3
Тонкощі нарахування відпусткових від 
Держпраці 21 3
Працівник з інвалідністю: чи існують 
обмеження щодо посад. Які виплати 
мають включатися до зарплати для 
забезпечення її мінімального розміру 22 2
Як заповнити лікарняний у зв’язку 
з вагітністю та пологами 24 3

ГРАФІКИ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ЛІНІЇ
Довідкова інформація

Тематичний графік роботи консуль-
таційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 6 
по 8, з 10 по 11, з 13 по 17, з 20 по 24 
та з 27 по 31 травня 2019 року 16 2
Тематичний графік роботи консуль-
таційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 6 
по 8, з 10 по 11, з 13 по 17, з 20 по 24 
та з 27 по 31 травня 2019 року 17 2
Тематичний графік роботи консуль-
таційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 3 
по 7, з 10 по 14, з 19 по 21 та з 24 по 
27 червня 2019 року 21 2
Тематичний графік роботи консуль-
таційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 1 
до 5, з 8 до 12, з 15 до 19, з 22 до 26 
та з 29 до 31 липня 2019 року 24 2
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