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ЗМІСТ ПУТІВНИКА

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, 
ОПУБЛІКОВАНИХ У ТИЖНЕВИКУ «БАЛАНС-БЮДЖЕТ»

у І кварталі 2020 року

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

НОВИНИ ТИЖНЯ
Довідкова інформація

Затверджено кваліфікаційні характе-
ристики посадовців рад. Змінено рі-
шення щодо оплати праці освітян та 
науковців 1-2 3
Утворено новий орган влади 4 2
Постанову № 117 скасовано. Порядок 
проведення передоплати по-новому. 
Роз’яснення Мінсоцполітики 4 6
Змінено умови добровільного об’єд-
нання тергромад. Прийнято закон 
щодо верифікації держвиплат. За яких 
умов орган Казначейства може забло-
кувати платіж за договором закупівлі. 
Визначено порядок нарахування кре-
дитів ЄКТС посадовцям 5 5
Учителям виплачуватиметься ще один 
вид допомоги. Відповідальність за по-
рушення строків оприлюднення звіту 
про укладений договір 7 2
Чергові зміни в оплаті праці держ-
службовців 10 5
Змінено ліміт легкових автомобілів 
для держорганів 10 32
Удосконалено адміністрування ЄСВ. 
Визначено нові умови оплати праці 
працівників Урядового контактного 
центру 11 3

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Роз’яснення Держказначейства. Елек-
тронним листкам непрацездатності – 
бути! Утворено Агентство з управління 
держборгом. Держслужбовці категорії 
«А» преміюватимуться згідно з Типо-
вим положенням 12 4

Герої України отримуватимуть грошо-
ву винагороду. Новий алгоритм ви-
значення посадових окладів вищих 
посадовців 13 4

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
Консультаційний блок

Огляд нормативно-правових актів, 
прийнятих у листопаді – грудні 2019 
року 5 4

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
Довідкова інформація

Переглянуто повноваження інспекто-
рів праці 6 2

Законодавчі зміни щодо надання ме-
дичної допомоги населенню 7 32

Щодо стягнень за порушення трудової 
дисципліни 12 3

З одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка», що надається при 
народженні дитини, ПДФО не утриму-
ється. Наслідки несвоєчасної сплати 
штрафу та пені платником ЄСВ 13 3

Найменування теми № 
стор.

НОВИНИ ТИЖНЯ 1

ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА 1

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 2

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС 2

КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ 2

ЗВІТНІСТЬ 2

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ 2

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 2

Найменування теми № 
стор.

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ 2

КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА 2

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 3

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 3

ВИ ЗАПИТУВАЛИ 3

ДІЛОВОДСТВО 4

КНП МЕДИЧНІ 4

Е-СЕРВІСИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 4

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 4
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Консультаційний блок

Держгарантії-2020: головні бухгалтер-
ські орієнтири 1-2 9

Облік проїзних квитків для праців-
ників 3 8

Перехід на IBAN: форми розрахунко-
вих документів та їх заповнення 6 14

Орендуємо майно за новими прави-
лами 6 17

Проєктно-кошторисна документація: 
обліковувати чи списувати? 7 4

МШП: порядок обліку 9 2

Облік безплатно отриманих основних 
засобів 9 10

Облік безплатно переданих основних 
засобів 9 14

Нюанси внутрівідомчого переміщення 
активів у бюджетній організації 9 21

МНМА у запитаннях та відповідях 9 25

Позабалансовий облік та його особ-
ливості 11 5

Упорядк ування гендерних питань 
у колдоговорах 11 9

Відмінності в обліку бланків листків 
непрацездатності в бюджетній уста-
нові та КНП 12 7

Обліковуємо ліцензійну операційну 
систему Windows 13 12

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Консультаційний блок

Основні показники держбюд жет у-
2020 1-2 5

КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ
Консультаційний блок

Витрати на мобільний зв’язок: плану-
вання та облік 8 6

ЗВІТНІСТЬ
Консультаційний блок

Статистична звітність – 2020 3 5

Статистична звітність – 2020 4 9

Подаємо звіт з праці 5 7

Звітуємо за формою 
№ 2-ОЗ ІНВ (річна) 6 4

«Земельна» декларація – 2020: 
старі норми, нові роз'яснення 6 10

Складаєте Е-декларацію? Ураховуйте 
зміни 8 9

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Складаємо Е-декларацію-2020 10 9

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ
Консультаційний блок

Prozorro-Market для замовників: усе, 
що необхідно знати 3 11

Деякі нюанси закупівлі комп’ютерних 
програм 9 30

Головний бухгалтер – уповноважена 
особа в закупівлях: чи можливо це 11 17

Відхилити не можна погодити: помил-
ки в тендерній документації 12 27

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Консультаційний блок

Пі дт верд ж ує м о н е пр и бу т ко віс т ь! 
Складаємо звіт неприбуткової орга-
нізації 7 10

Формуємо спроможну територіальну 
громаду 7 12

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
Консультаційний блок

Правила заповнення та подання фор-
ми № 1ДФ 12 18

КАДРИ ТА ЗАРПЛАТА
Консультаційний блок

Порядок проведення індексації в січні 
2020 року 1-2 25

Медогляд працівників: види, підста-
ви, порядок проведення 1-2 51

Новації щодо структури та реформу-
вання держорганів 3 25

Особливості оплати праці в ОМС: 
запитання-відповіді 4 19

Порядок проведення індексації в лю-
тому 2020 року 5 10

Зміни в оплаті праці «патронатників» 
та «обслуговуючих» працівників» 5 12

Умови оплати праці омбудсменів 5 16

Звільнення зі служби військовослуж-
бовців та призов-2020 6 21

Новий алгоритм визначення посадо-
вих окладів у держорганах 7 15

Новації щодо звільнення держслуж-
бовців та «трудових» штрафів 8 12

Відпустка з подальшим звільненням: 
підстави та оформлення 8 15

Порядок проведення індексації в бе-
резні 2020 року 10 18

Визначено умови оплати праці про-
курорів 10 20
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Оплата заміни тимчасово відсутніх 
учителів 10 23
Особливості оплати праці сторожів 11 15
Про COVID-19 і кадрову роботу в уста-
новах 13 6
Виплата одноразової допомоги випуск-
никам ЗВО 13 10

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
Консультаційний блок

Створення комісі ї  з і  с трахування 
у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності 12 13

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ
Консультаційний блок

Виплата середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу 1-2 47
Сплата ЄСВ: пам'ятайте про відпові-
дальність 4 22
Особливості роботи водіїв автотран-
спортних засобів 5 18
Істотні умови господарського дого-
вору 6 26
Порядок відкриття та закриття рахун-
ків у казначействі 7 20
Реформування медичних зак ладів: 
розширено повноваження ОМС 8 18
Проєкт закону про працю: що зміниться 10 6
Строки позовної давності та їх засто-
сування 11 20
Передання земельних ділянок сіль-
госппризначення з державної власнос-
ті в комунальну 12 23
За що відповідає бухгалтер 13 21

ВИ ЗАПИТУВАЛИ
Консультаційний блок

Як привести назви посад зак ладу 
культури у відповідність до назв Кла-
сифікатора професій? 1-2 63
Чи підлягає оподаткуванню прези-
дентська стипендія? 1-2 60
Закупівля універсальної послуги: відкри-
ті торги чи переговорна процедура? 1-2 61
Чи треба закладу освіти реєструватися 
платником ПДВ? 3 31
Як виправити помилку з відображен-
ня компенсації у разі звільнення, що 
не була показана у звіті з ЄСВ відпо-
відного періоду? 3 29
Чи отримає одноразову допомогу не-
працевлаштований випускник навчаль-
ного закладу із числа дітей-сиріт? 3 30
Як налагодити безперервну роботу 
тендерного комітету? 4 26

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Як у бухобліку відобразити кошти, 
отримані від військкомату? 4 28
Чи виплачується надбавка за склад-
ність і напруженість у разі роботи за 
сумісництвом? 4 29
Чи можна відмовити працівникові 
у зміні назви його посади? 5 32
Інженер з охорони праці закладу осві-
ти має години педнавантаження: як 
нараховувати відпусткові? 5 26
Як оплатити вихователю тимчасове 
заступництво директора ЗДО? 5 28
Чи можливо виплатити компенсацію 
за невикористані дні відпустки? 5 30
Чи можна оформити сумісника в штат 
шляхом переведення? 5 30
Чи треба завантажувати додаткові 
угоди до ЕСЗ? 6 31
Чи правомірно провести допорогову 
закупівлю в разі нагальної потреби за 
умови блокування основної закупівлі? 6 30
Чи мав право замовник провести за-
купівлю в минулому році для забез-
печення потреб наступного? 7 31
Чи треба повідомляти контролюючі 
органи про зміну рахунків за стандар-
том ІВАN? 7 26
Чи змінилися нормативи наповнюва-
ності груп дітьми в дошкільному під-
розділі НВК? 7 27
Як у бухобліку відобразити благо-
дійну допомогу у вигляді ремонтно-
будівельних робіт? 7 28
Чи можна закупити ту саму послугу, 
але за різними типами закупівлі? 7 30
Як діяти замовнику в разі неможли-
вості виконати рішення АМКУ в пов-
ному обсязі? 8 29
Чи застосовувати фемінітиви в кадро-
вій документації? 10 31
Як розрахувати компенсацію за не ви-
користані колишнім працівником від-
пустки і що буде в разі ї ї невиплати? 10 25
Чи можна піти у щорічну відпустку, 
пропрацювавши в установі менше ніж 
пів року? 10 27
Чи можна прописати в проєкті дого-
вору право на одностороннє розірван-
ня договору? 10 29
Як у звіті з ЄСВ відобразити лікарня-
ні та компенсацію працівникові, який 
звільнився минулого місяця? 10 30
Як у бухобліку закрити дебіторську 
заборгованість за комунальні послу-
ги, не відшкодовані орендарем мину-
лого року? 11 26
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Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Чи впливає на ознаку неприбутковості 
КНП урахування рентабельності в та-
рифах на послуги? 11 27
Чи впливає кількість учнів на розмір 
доплати за перевірку зошитів? 11 29
Чи підлягає оподаткуванню грошова 
винагорода переможця дитячого кон-
курсу? 11 30
Переговорні процедури з тим самим 
учасником: чи варто вимагати квалі-
фікаційні документи? 11 32
Як змінити в договорі порядок оплати 
з післяплати на авансові платежі? 12 30
У складі тендерної пропозиції не по-
дано установчі документи: відхиляти 
чи погодити? 12 32
Чи включається в суму для нарахуван-
ня відпусткових винагорода за сум-
лінну працю? 13 30
Якими документами підтверджується 
знання державної мови претендентом 
на посаду держслужби? 13 31

ДІЛОВОДСТВО
Консультаційний блок

Кадрова документація: оформлення 
та збереження 1-2 54
Похідні слова до посад і як їх вико-
ристовувати 5 23
Електронний документообіг: вимоги 
до захисту інформації 7 23

КНП МЕДИЧНІ
Консультаційний блок

Річна амортизація: показуємо в бух-
обліку 1-2 16
Усе, що треба знати про страховий 
стаж 1-2 27
Визначено умови оплати праці держ-
службовців, зарахованих за штат 1-2 31
Професійне навчання держслужбов-
ців у сучасних умовах 1-2 34
Умови праці та трудові відносини 1-2 36
Оплачуємо роботу кухаря в закладі 
загальної середньої освіти 1-2 41
Упорядковано вимоги до деяких по-
сад лікарів 1-2 44
Облікова політика в КНП 3 19
Облік надходження та витрачання 
грошових коштів у касі КНП 4 14
Звільнені операції КНП: оформлення 
ПН та відображення у звітності 13 17

Е-СЕРВІСИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Консультаційний блок

Залиште відгуки в DoZorro 8 22

Найменування публікації 
або короткий зміст

№ 
вид.

№ 
стор.

Оприлюднення інформації розпоряд-
никами бюджетних коштів 11 24
Електронний обмін документами із 
ФСС 13 25

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Графіки консультаційної лінії

Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї  ВКК «Баланс-К луб» 
з 8 по 11, з 13 по 17, з 30 по 24 та 
з 27 по 31 січня 2020 року 1-2 2
Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї  ВКК «Баланс-К луб» 
з 3 по 7, з 10 по 14, з 17 до 21 та 
з 24 до 28 лютого 2020 року 4 2
Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї  ВКК «Баланс-К луб» 
з 3 до 7, з 10 до 14, з 17 до 21 та 
з 24 до 28 лютого 2020 року 5 2
Тематичний график роботи консуль-
таційної ліні ї  ВКК «Баланс-К луб» 
з 2 до 6, з 10 до 13, з 16 до 20, з 23 до 
27 та з 30 до 31 березня 2020 року 8 3
Тематичний графік роботи консуль-
таційної ліні ї  ВКК «Баланс-К луб» 
з 2 до 6, з 10 до 13, з 16 до 20, з 23 до 
27 та з 30 до 31 березня 2020 року 10 3

Інша інформація
Індекс інфляції у грудні 2019 року 3 2
Роз’яснення Мінсоцполітики. ЄТС на 
2020–2022 роки 3 2
Унесено зміни до порядку деклару-
вання. Визначено коефіцієнт індексації 
нормативної грошової оцінки за 2019 
рік. Відображення декретних у фор-
мі № 1ДФ 4 3
Матеріальна допомога з міського бю-
джету: обкладення ПДФО та відобра-
ження у формі № 1ДФ 5 3
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