
ПУТІВНИК ЗА ІІ КВАРТАЛ 2020 РОКУ

1БАЛАНС-БЮДЖЕТ WWW.BALANCE.UA

ЗМІСТ ПУТІВНИКА

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, 
ОПУБЛІКОВАНИХ У ТИЖНЕВИКУ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»

у ІІ кварталі 2020 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація

Виробничий календар – 2020 
(ІІ квартал) 14 5

«Держслужбовий» конкурс в умовах 
карантину припиняється. Через ка-
рантин змінено строки призову на 
військову службу 16 3

Індекс інфляції в Україні в березні 
2020 року 17-18 2

Субвенція використовуватиметься 
для запобігання коронавірусної ін-
фекції 17-18 3

Упорядковано деякі норми «анти-
коронавірусного» законодавства. За-
безпечення трудових прав під час 
карантину 19 3

Чи скасовувати допорогові закупів-
лі після 19 квітня, і як тепер про-
водитимуться допорогові закупівлі. 
Нюанси складання податкової на-
кладної за операціями, звільненими 
від оподаткування. Придбано това-
ри або послуги за бюджетні кошти: 
що з ПДВ? 20 3

Зміни в бюджет-2020: карантинні со-
ціальні гарантії 20 6

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Визначено умови оплати праці пра-
цівників Нацкомісії за стандартами 
державної мови 22 3
Індекс інфляції в Україні у квітні 
2020 року 22 27
Визначено, за якими категоріями 
посад не обмежуватиметься розмір 
заробітку. Не забуваємо про декла-
рування 23 5
Попрацюємо влітку – відпочинемо 
взимку 23 1
Подання документів держреєстрато-
ру: роз'яснення Мін’юсту 24 5
Здійснення передоплати: роз'яснює 
Мінфін. Керівники терорганів мо-
жуть призначатися без узгодження 
з міністром і підрозділом держадмі-
ністрації 25-26 3
Визначено найбільш розповсюджені 
порушення при призначенні, нараху-
ванні та виплаті лікарняних 25-26 7
Аванс на відрядження видається 
тільки безготівково. Простій пед-
працівників у разі самоізоляції: які 
гарантії щодо оплати праці? 27 4

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
Консультаційний блок

Антикризовий закон прийнято: огляд 
змін 15 3

Найменування теми № стор.
НОВИНИ ТИЖНЯ 1

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 1
ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 2
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 2
КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ 2

ЗВІТНІСТЬ 2
ДЕРЖЗАКУПІВЛІ 2

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 2
КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА 3

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 3
ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 3

ВИ ЗАПИТУВАЛИ 3
КНП МЕДИЧНІ 4

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 4
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«Коронавірусна» доплата медикам 
може здійснюватися за рахунок ме-
дичної субвенції. Прийнято механізм 
використання «антикоронавірусно-
го» фонду. Визначено джерело ви-
трат для проживання осіб в обсер-
ваторах (ізоляторах) 21 5

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Довідкова інформація

Оплата праці працівників підпри-
ємс тв та ус танов сфери спорт у 
в умовах карантину. Додаткові га-
рантії для працівників-донорів. Пер-
ші кроки до електронних лікарняних 
зроблено 14 3
Аномально низька ціна: що означає 
це поняття і як воно застосовується 
в закупівлях. Перелік банків, через 
які виплачуватимуть пенсії, грошову 
допомогу і зарплату бюджетникам. 
Затверджено Порядок функціону-
вання єдиного рахунка для сплати 
податків, зборів, ЄСВ 21 3
Нарахування ЄСВ за неповний ро-
бочий день. Обмеження щодо отри-
мання подарунків посадовими осо-
бами: відповіді НАЗК на найбільш 
актуальні запитання. Вимушений 
простій під час карантинних заходів. 
Як платити ЄСВ? 23 3
Кібербезпека під час роботи із СДО 
в умовах карантину 23 11
Установлено розміри компенсації 
втраченого заробітку за лікарняними 
через ізоляцію від COVID-19. Плат-
никам екоподатку: якщо не маєте 
об’єктів оподаткування, подайте за-
яву про їх відсутність. Як оформити 
запит про стан розрахунків з бю-
джетами і державними цільовими 
фондами 24 3
Коли треба укладати письмовий до-
говір про повну індивідуальну ма-
теріальну відповідальність з матері-
ально відповідальною особою? 27 3

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Консультаційний блок

Лікарняні-2020: усе, що потрібно знати 15 20
Облік ПДВ у бюджетних установах 16 4
Засоби індивідуального захисту: 
нюанси бухобліку 16 12
Отримали гуманітарну, благодійну 
допомогу? Обліковуйте правильно! 17-18 12
Лікарняні-2020: нюанси бухобліку 19 5
Облік грантів у бюджетній установі 20 13

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Бухгалтерський облік сезонної за-
міни шин 20 15
Облік надходження і використання 
грантів 21 8
Освітній заклад на карантині: що ро-
бити з продуктами харчування 21 15
Упорядкування населеного пункту 
від А до Я 22 4
Купуємо авто в лізинг 22 9
Аудит облікової політики установи 
держсектора 25-26 8
Деззасоби: від придбання до спи-
сання 25-26 12
Аудит наказу про організацію обліку 27 7
Приклади визначення вартості ОЗ 
для амортизації. Частина перша 27 11
Перевірте правильність заповнення 
лікарняних 27 16

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Консультаційний блок

Застосування програмно-цільового 
методу бюджетування – 2020. Части-
на 1. Складання бюджетного запиту 24 7

КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ
Консультаційний блок

Організація внутрішнього контролю 
в бухгалтерській службі бюджетної 
установи 17-18 19

ЗВІТНІСТЬ
Консультаційний блок

У 2020 році подаємо оновлену фор-
му № 1-ПВ (квартальна) 14 7
Нагадуємо про нові правила 
е-декларування 22 25
Відпусткові: оподаткування і відоб-
раження у формі № 1ДФ 23 21
Останній акорд е-декларування 23 27

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ
Консультаційний блок

Закупівлі за новим порядком в умо-
вах карантину 15 5
Договори керованого доступу, МЗО 
та інші новації 15 8
Основний засіб у лізинг: яку проце-
дуру закупівлі вибрати 16 16
Публічні закупівлі по-новому: конт-
роль і відповідальність 20 18
Перехідний період у закупівлях: ви-
сновки 24 11

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
Консультаційний блок

Підтримка платників податків у пері-
од карантину 14 13
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Уточнююча декларація з плати 
за землю: як скласти 17-18 25

КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА
Консультаційний блок

Оплата праці кадрового підрозділу 
бюджетних установ 14 15
Звільнення працівників у період 
карантину – законно! 14 17
Як відновити втрачену трудову 
книжку 14 19
Особливості роботи держслужбов-
ців в умовах карантину 14 22
Оплата праці під час припинення на-
вчання в ЗЗСО через карантин 15 17
Вибираємо назву посади для бух-
галтера 15 25
Гнучкий графік робочого часу і дис-
танційна робота: нове в законо-
давстві 16 20
Простій: оформлення та оплата 16 21
Виплата допомоги бюджетникам за 
нинішніх умов 19 9
Завершився опалювальний сезон – 
розраховуємося з працівниками ко-
тельних 19 14
Оплата праці осіб, які надають допо-
могу інфекційним хворим 19 16
Проводимо аудит трудових книжок 19 20
Держбюджетні новації щодо оплати 
праці 20 21
Поря док прове дення ін дексаці ї 
в травні 2020 року 21 20
Призначення на посади держслужби 
в умовах карантину 21 21
Робота місцевих рад в умовах ка-
рантину 21 24
Відшкодування витрат та оформлен-
ня відрядження: що змінилося 22 22
Працівник помер у лікарні: що ро-
бити з лікарняними та іншими ви-
платами? 22 30
Загальні відпусткові питання 23 7
Порядок розрахунку відпусткових – 
2020 23 12
Практика розрахунку «карантинної» 
зарплати 23 17
А лгоритм надання мед допомоги 
хворим на COVID-19 та оплата праці 
медперсоналу 24 22
Чому потрібний аудит особистих 
карток працівників 24 25
Напрями використання «антикоро-
навірусних» коштів 27 21
Як оформити повернення до роботи 
працівників після карантину? 27 23

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Алгоритм надання відпустки праців-
никові 27 24

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Консультаційний блок

Оподаткування допомоги з тимчасо-
вої непрацездатності 22 15

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
Консультаційний блок

Не забувайте розраховуватися з пра-
цівником 14 27
Карантин як форс-мажор: наслідки 
для договорів, що діють 15 13
Організація роботи ЗЗСО під час ка-
рантину 15 15
Оренда державного і комунального 
майна: новації договору 16 25
Благодійна допомога: порядок на-
дання та особливості оформлення 17-18 4
Особливості отримання та оформ-
лення гуманітарної допомоги 17-18 7
Дистанційна (віддалена) робота: но-
вації законодавства 19 24
Хочете отримати гранти? Ми розпо-
вімо як 20 7
Юрособа як сторона договору дару-
вання: особливості та застереження 21 28
Новації у сфері фінансового моніто-
рингу – 2020 22 18
Відновлення працівника на роботі за 
рішенням суду: підстави і наслідки 23 24
Договір позики (безплатного корис-
тування майном): правові принципи 
й особливості 24 18
Захист для медиків: страхові випла-
ти хворим на COVID-19 25-26 20
Багатосторонні договори: особли-
вості та види 25-26 24

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
Консультаційний блок

Чи має право завідувач господарства 
ЗДО працювати за сумісництвом? 15 31
Як оплачується викладацька робота 
практичного психолога за основним 
місцем роботи? 15 28
Чи має право замовник вимагати від 
учасника для підтвердження досвіду 
будь-які первинні документи? 15 30
Чи продовжує діяти тендерне забез-
печення після підписання договору? 16 29
Як оформити зменшення обсягів за-
купівлі у зв'язку зі скороченням ви-
трат? 16 30
Чи надавати допомогу на оздоров-
лення працівникові, який замість 
відпустки отримує компенсацію? 19 28
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Як перевести працівника на роботу 
до іншого навчального закладу? 19 30
Чи може навчальний заклад відмо-
витися від виплати авансу під час 
простою? 19 31
Як і коли проводити й оформляти 
зміни в оплаті праці медпрацівника? 19 29
Як обліковуються активи, вартість 
яких минулого року була віднесена 
на витрати згідно з актами викона-
них робіт? 20 29
Чи подається довідка про надхо-
дження в натуральній формі у разі 
безплатного ремонту комп'ютерної 
техніки? 20 25
Як відобразити в бухобліку продаж 
автомобіля? 20 27
Чим регламентується робота вихо-
вателя дитсадка під час карантину? 21 31
Вчитель за сумісництвом працює бі-
бліотекарем у тому самому закладі 
освіти: як з оплатою? 23 31
Які особливості звільнення у разі за-
рахування держслужбовця поза штат? 23 29
Як у бухобліку відобразити при-
дбання шкільних стендів за кошти 
спецфонду, отримані в минулому 
кварталі? 24 30
Які документи потрібно подати ма-
тері двох дітей для отримання ПСП? 24 28
Чи переглядати ранги держреєстра-
торам та адміністраторам рад? 25-26 27
Як оформити вчителя на посаду за-
вуча? 25-26 30
За яких умов надається та як оплачу-
ється додаткова відпустка одинокій 
матері? 25-26 29
Відкриті торги проведені лише част-
ково: чи оголошувати такі торги за 
іншим лотом, який не відбувся? 27 28
Чим є проєктні роботи: роботами чи 
послугами? 27 29
Чи підлягають коригуванню відпуст-
кові у разі присвоєння працівникові 
педзвання? 27 31

КНП МЕДИЧНІ
Консультаційний блок

РРО у КНП – необхідність чи власний 
вибір? 25-26 17

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Консультаційний блок

Людяність, терпіння, подяка і безпе-
ка: об'єднуємося заради життя! 14 1

Перевір свої знання за допомогою 
публікацій в «БАЛАНС-БЮДЖЕТІ» 14 30

Бухгалтер і карантин: боротьба за 
життя триває! 15 1

Криза – це час змін. З нами буде 
безпечніше! 16 1

Сучасна благодійність і гуманітарна 
допомога 17-18 1

Що не день, то все цікавіше! 19 1

Отримуємо досвід і знання, або 
Як зрушити гори 20 1

Наш успіх - у планах на майбутнє! 21 1

Генеральне прибирання навесні – 
порядок у документах і в голові! 22 1

Попрацюємо влітку – відпочинемо 
взимку 23 1

Майбутній успіх плануємо сьогодні 24 1

Не стійте в черзі за щастям – шукай-
те своє поряд! 25-26 1

Ми надаємо прості рішення – ви 
отримуєте ефективний результат 27 1

Графіки консультаційної лінії
Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї ВКК «Баланс-К луб» 
з 1 по 3, з 6 по 10, з 13 по 17, з 21 по 
24 та з 27 по 30 квітня 2020 року 14 3

Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї ВКК «Баланс-К луб» 
з 4 по 8, з 12 по 15, з 18 по 22 та з 25 
по 29 травня 2020 року 17-18 3

Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї ВКК «Баланс-К луб» 
з 4 по 8, з 12 по 15, з 18 по 22 та з 25 
по 29 травня 2020 року 19 3

Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї ВКК «Баланс-К луб» 
з 1 по 5, з 9 по 12, з 15 по 19, з 22 по 
26 та 30 червня 2020 року 22 3

Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї ВКК «Баланс-К луб» 
з 1 по 5, з 9 по 12, з 15 по 19, з 22 по 
26 та 30 червня 2020 року 23 3


