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ЗМІСТ ПУТІВНИКА

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ТИЖНЕВИКУ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»
у ІV кварталі 2020 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація

Джерело коштів для нарахування за-
робітку працівникам централізованої 
бухгалтерії. Про оплату праці членів 
приймальної комісії коледжу. На кого 
пок ладає ться обов’язок у тримання 
аліментів. Кого стосується підвищен-
ня розміру аліментів? Упорядковано 
кваліфікаційну характеристику зубно-
го лікаря. Чи враховувати матдопомо-
гу для розрахунку «ковідної» доплати. 
Урахування соцпрацівникам доплати 
до МЗП 41 3

Зміни щодо форм статистичної звітності 
на 2021 рік. Унесено зміни до Порядку 
списання об’єктів державної власності. 
Чи потрібні посадові інструкції держ-
службовців у системі правосуддя 42 3

Джерело для здійснення «коронавірус-
них» доплат соцпрацівникам. Доплата 
вчителю за завідування майстернею. 
Про особливос ті ск ладання проєк-
тів місцевих бюджетів на 2021 рік. До 
строку вислуги у військовому званні 
зараховуватиметься час догляду за ди-
тиною 43-44 5

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

«Патронатникам» Верховної Ради під-
вищено посадові оклади. Щодо при-
значення осіб на період дії карантину 
на посади тимчасово відсутніх держ-
службовців, які перебувають у со-
ціальній відпустці. Визначення обсягу 
педнавантаження психолога 46 3

Тривалість відпустки музичного керів-
ника дошкільного закладу 47 30

Економічну класифікацію видатків до-
повнено новим КЕКВ. Лабораторним 
центрам виділено додаткові кошти 49 4

Чи враховувати в середньому заробіт-
ку «ковідну» доплату 54 3

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
Консультаційний блок

Оновлено Інструкцію про порядок на-
рахування і сплати ЄСВ. Самостійно ви-
правили помилку – фінансові санкції 
не застосовуються. 43-44 3

Компенсація за несвоєчасну виплату 
доходів – у жовтні 2020 року 45 3

Медики можуть самостійної оплачу-
вати проходження курсів підвищення 
кваліфікації 50 3

Законодавство щодо оплати праці: лис-
топад 2020 року 50 4

Найменування теми № 
стор.

НОВИНИ ТИЖНЯ 1

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 1

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 2

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 2

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 2

ЗВІТНІСТЬ 2

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ 2

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 2

Найменування теми № 
стор.

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 2

КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА 2

КНП МЕДИЧНІ 3

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 3

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 3

ВИ ЗАПИТУВАЛИ 3

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 4
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Зміни до Порядку складання бюджет-
ної звітності 51 3
Зміни щодо державних статистичних 
спостережень на 2021 рік 54 4

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Довідкова інформація

Організація та діяльність органів ОМС 
та РДА. Передача майна від районів 
у комунальну власність громад 47 2
Зберігаємо первинку правильно або 
сплачуємо подвоєні штрафи 49 3
Заборона на період дії карантину здій-
снювати попередню оплату товарів, 
робіт і послуг за бюджетні кошти 52-53 3
Обкладення ПДФО новорічних пода-
рунків. Уряд затвердив перелік платних 
послуг, які можуть надавати державні 
та комунальні заклади культури 52-53 4

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Консультаційний блок

Крадіжка в установі: як вести облік 42 6
Квиткове господарс тво культ урно-
освітніх закладів 43-44 8
Вогнегасники: від придбання до спи-
сання 45 5
Реорганізація ОМС в ОТГ: питання 
бухобліку 47 15
Аналіз ефективного використання ОЗ 
бюджетною установою 48 3
Інвентаризація в ЗДО: покроковий ал-
горитм 48 5
Харчові продукти: підраховуємо за-
лишки 48 10
Звіряння розрахунків із дебіторами та 
кредиторами: порядок проведення 48 13
Реорганізація бюджетної установи: чи 
потрібна інвентаризація? 48 23
Зміни до кошторису спецфонду бю-
джетної установи 49 5
Унесення бюджетних коштів до ста-
тутного капіталу КП: як відобразити 
в обліку 49 11
Інвентаризація каси: прощання з не-
платіжними монетами 49 26
Як документально оформити списання 
палива 51 5

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Консультаційний блок

Планування та розрахунки до коштори-
су: що потрібно врахувати 47 6

ЗВІТНІСТЬ
Консультаційний блок

Протягом звітного періоду кількість 
працівників змінювалась: як заповнити 
форму № 1ДФ 43-44 3

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Форма № 1ДФ – нові ознаки: звітуємо 
за ІІІ квартал 45 8

Звіти з праці за формою № 1-ПВ: скла-
даємо правильно 51 10

Бюджетна звітність: складаємо без 
проблем 52-53 5

Фінзвітність: строки подання та відпо-
відальність 52-53 9

Алгоритм складання фінзвітності 52-53 11

Амортизація (знос) основних засобів 54 7

Форма № 4-ПН: інформуємо про за-
плановане масове вивільнення пра-
цівників 54 11

Форма № 3-ПН «Інформація про попит 
на робочу силу (вакансії)» 54 13

Форма № 3-наука (річна): складаємо 
звіт правильно 54 17

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ
Консультаційний блок

Додаткова угода в допороговій заку-
півлі: вивчаємо нюанси застосування 42 10

Правильний вибір КЕКВ – захист від 
порушень у закупівлях 42 13

Хто є замовником у розумінні закону 
про закупівлі 45 18

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Консультаційний блок

Право надавати в оренду комунальне 
майно без проведення аукціону 47 5

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
Консультаційний блок

Податкова знижка: час спливає, встиг-
ніть отримати 45 12

Вибуття основних засобів: вивчаємо 
ПДВ-наслідки 48 29

КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА
Консультаційний блок

«Карантинні зони» та розпорядок ро-
боти в них 41 10

Скорочена тривалість робочого дня під 
час карантину 41 14

Про тимчасову роботу у виборчих ко-
місіях 41 18

Бібліотечні працівники ЗПТО: кількість 
та оплата праці 41 20

Особливості обчислення держслужбо-
вого стажу 41 23

Оплата праці педагогічних працівників 
у ЗОЗ 41 26

Посадова інструкція державного служ-
бовця: складаємо правильно 45 15

Оплата праці педпрацівників коледжів 46 26
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Ведення табеля обліку робочого часу 46 10
Кадри місцевого самоврядування: під-
стави для звільнення 46 16
Укладання контракту з медпрацівника-
ми під час карантину 46 20
Заміщення с таршої медсес три: як 
оформити та оплатити 46 24
Вивільнення працівників унаслідок ре-
організації ОМС в ОТГ 47 21
Набуття повноважень головою ОТГ 47 24
Порядок проведення індексації в лис-
топаді 2020 року 49 16
Заборгованість із зарплати: виплачує-
мо компенсацію 49 17
Відпустки тривалістю понад 24 кален-
дарних дні можна компенсувати 49 19
Перенесення робочих днів – 2021 50 5
Складаємо графік відпусток 50 6
Готуємося до колективних переговорів: 
кадри та профспілка 50 9
Оплата праці держслужбовців на осно-
ві класифікації посад 50 12
Дотримуємося правил розрахунку за-
робітку після вересневих змін законо-
давства 50 15
Надбавка за інтенсивність праці: кому 
та як установлюється 50 17
Актуальні питання щодо оплати праці 
медпрацівників 50 20
Записи в трудовій книжці у разі пере-
ходу ОМС в ОТГ 50 23
Новації щодо використання коштів 
освітньої субвенції 51 17
Переносимо невикористані відпустки 
на наступний рік 52-53 22
Індексація заробітної плати новоприй-
нятого працівника 54 20
Заборгованість із зарплати виплачу-
ється у грудні 2020 року: проводимо 
компенсацію 54 22

КНП МЕДИЧНІ
Консультаційний блок

Дебіторська заборгованість у КНП: об-
лік після реформи 42 17
Кредиторська заборгованість у КНП: 
облік після реформи 43-44 12

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Консультаційний блок

Новий порядок проведення перевірок 
ФСС 46 5

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
Консультаційний блок

Овердрафт як особливий вид креди-
тування 42 24
Реорганізація та ліквідація бюджетної 
установи: юридичні аспекти 43-44 19

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Юридичні, майнові та фінансові аспек-
ти об’єднання тергромад 47 11

Особливості договору будівельного 
підряду 49 23

Зміна істотних умов праці 50 27

Готуємося до перевірок Держпраці: 
види, підстави, штрафи 51 20

Вимоги до роботи з конфіденційною 
інформацією установи 51 24

Депозитний договір: особливості укла-
дання та виконання 54 24

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
Консультаційний блок

Як правильно підібрати назву посади? 41 29

Як виплачувати матеріальну допомогу 
бухгалтеру-бюджетнику в разі зміни 
посадового окладу? 41 31

Чим керуватися для внесення змін до 
штатного розпису установи? 41 30

Пропускний контроль в установі: орга-
нізація та функціонування 42 27

Чи подавати декларацію про доходи 
в разі тимчасового призначення на по-
саду в. о. директора закладу? 42 31

Порядок проведення індексації в жовт-
ні 2020 року 43-44 22

«Ковідна» доплата силовикам 43-44 26

Чи треба відображати у звітності ін-
формацію про отримані гранти? 43-44 29

За якими посадами соцпрацівників 
установлюється «коронавірусна» до-
плата? 43-44 31

Договір банківського рахунка: особли-
вості укладення та припинення 45 24

Чи зобов’язані музеї для продажу квит-
ків застосовувати РРО та/або ПРРО? 45 27

Чи є правомірним поділ відпустки вій-
ськовика на частини? 45 28

Чи можна виплатити держслужбовцеві 
матеріальну допомогу для вирішення 
соціально-побутових питань у період 
карантину? 45 29

За яких підстав замовник може ско-
ристатися електронним катологом за-
купівель Прозорро-маркета? 45 30

Які документи треба оприлюднювати 
в переговорній процедурі? 45 31

Чи може медична сестра ЗЗСО викла-
дати навчальні предмети? 46 28

Чи може вчитель працювати за суміс-
ництвом на посаді лаборанта? 46 30

Як розрахувати зарплату практично-
го психолога ЗДО, який працює на пів 
ставки вихователем? 46 32
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи може працівник ОМС звільнитися 
до закінчення 2-місячного строку, про-
тягом якого діє попередження про ви-
вільнення? 47 27

Чи треба проводити конкурс на зайнят-
тя посад у разі переведення працівника 
ради до новоствореного ОТГ? 47 29

Рада увійшла в ОТГ: як оформити тру-
дові книжки працівників? 47 30

Чи підлягає обкладенню ПДФО та ВЗ 
сума компенсації послуги «муніципаль-
на няня»? 47 31

Як інвентаризувати прилади, що під-
лягають обов’язковій повірці? 48 31

Чи можуть функціонувати декілька 
тендерних комітетів у новоствореній 
ОТГ до завершення окремого періоду 
виконання бюджетів? 49 29

Коли можна не подавати звітність зі 
збору за місця для паркування тран-
спортних засобів? 49 31

Чи стосується норма Закону № 922 про 
підвищення ціни на 10 % раз на 90 днів 
до вартості природного газу? 49 31

Чи можна списати депоновану зарплату 
зі строком давності понад три роки? 50 30

У якому періоді слід відображати пре-
мію, нараховану та виплачену в по-
точному місяці, але надану за минулий 
місяць? 50 31

Прямий договір та відкриті торги: чи 
можливі одночасно? 51 27

У якому розмірі медзаклад має ви-
плачувати допомогу за час ізоляції від 
COVID-19 технічним службовцям та ро-
бітникам? 51 29

Чи передбачено субвенцію місцевим 
бюджетам для забезпечення подання 
кисню хворим на коронавірус? 51 30

За чиї кошти мають закуповуватися 
деззасоби для ЗЗСО? 51 31

У якій формі фінзвітності відображати 
інформацію про отримані гранти? 52-53 27

Як у річній фінзвітності відобразити 
надходження в натуральній формі? 52-53 28

Є потреба в закупівлі, але коштів ще 
немає: як учинити в такій ситуації? 52-53 29

Закупівля робіт за кодом ДК, за яким 
уже проводилася переговорна проце-
дура закупівлі: як не помилитися? 52-53 30

Як подавати річну звітність радам, що 
приєднуються до ОТГ 54 27

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Як не загубити суми з переплати по-
датків? 54 29

Як оприлюднити звіт про виконаний 
договір наприкінці 2020 року? 54 30

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Графіки консультаційної лінії

Тематичний графік роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 5 до 
9, з 12 до 13, з 15 до 16, з 19 до 23 та 
з 26 до 30 жовтня 2020 року 41 3

Тематичний графік роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 2 до 
6, з 9 до 13, з 16 до 20, з 23 до 27, та 
30 листопада 2020 року 45 3

Тематичний графік роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 2 до 
6, з 9 до 13, з 16 до 20, з 23 до 27, та 
20 листопада 2020 року 46 3

Тематичний графік роботи консульта-
ційної лінії ВКК «Баланс-Клуб» з 1 до 
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