
ВІКТОРІЯ ВЕЛИЧКО - незалежний практикуючий консультант з економічних питань, сертифікований 

тренер бізнес-програм. Спеціаліст із фінансового та податкового планування, автор значної кількості 
друкованих робіт, кандидат економічних наук 

 

 

Розглянемо 01 червня: Розглянемо 02 червня: 

1. Організація роботи працівників у військовий 

час: на що звернути увагу? 

2. Відсутність працівників на підприємстві Як 

оформити? 

3. Призупинення трудових відносин. 

4. Дистанційна та надомна робота. 

5. Обов’язкові кадрові документи на 

підприємстві. Що робити коли вони знищені? 

6. Електронні трудові книжки.  

7. Звільнення працівника. 

8. Штрафні санкції за порушення трудових 

відносин: чи будуть штрафи у військовий час. 

1. Заробітна плата: нюанси нарахування у 

військовий період. 

2. Заробітна плата та облік робочого часу: на що 

звернути увагу. 

3. Лікарняні: розбираємо на прикладах. 

4. Об’єднана звітність: заповнення та наслідки 

помилок. 

5. Штрафні санкції за порушення у нарахуванні 

та звітуванні. 

 

Вартість участі до 27 травня 2022 

680,00 
895,00 

680,00 
895,00 

1200,00 
1600,00 

Кожен учасник отримає: Регламент: 

 Презентацію; 

 Роздатковий матеріал; 

 Запис онлайн-семінару; 

 Чек-лист «Популярні запитання»; 

 Добірку кадрових документів; 

 Відповіді на запитання за темою семінару. 

 

Початок о 14:00 
Тривалість 3 години 
 
13:30 - 14:00 - реєстрація, налаштування 
14:00 - 15:30 - I частина 
15:30 - 15:45 - перерва 
15:45 - 17:15 - II частина та відповіді на запитання 

 

ПОВНІ ПРОГРАМИ: 

ГАРЯЧІ КАДРОВІ ПИТАННЯ-2022 - 01 червня 2022 року 

1. Організації роботи працівників у військовий час. На що звернути увагу? 

2. Відсутність працівників на підприємстві. Як оформити?  

- Простої: хто є ініціатором.  

- Відсутність на робочому місці з поважних причин.  



- Відсутність на робочому місці з нез’ясованих причин. 

3. Призупинення трудових відносин: нюанси правильного оформлення. 

4. Дистанційна та надомна робота: організація у військовий період. 

- Правильне оформлення та наслідки помилок. 

- Основні умови Договору. 

5. Обов’язкові кадрові документи на підприємстві. Що робити коли вони знищені? 

- Формуємо повний перелік кадрових документів. 

- Типові помилки в кадрових документах: розберемо на прикладах. 

- Сучасний сервіс із Класифікатором професій: як спростити собі кадрове життя. 

6. Електронні трудові книжки. Що робити при втраті паперової трудової, яка не перенесена в 

електронну? 

- Аналізуємо досвід роботи з електронними трудовим. 

- Типові помилки, які виявляє Пенсійний фонд. 

7. Звільнення працівника без негативних наслідків для сторін трудового договору. 

8. Штрафні санкції за порушення трудових відносин: чи будуть штрафи у військовий період? 

 
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ДОХОДИ ПРАЦІВНИКІВ - 02 червня 2022 року 

1. Заробітна плата: нюанси нарахування у військовий період. 

- Нарахування заробітної плати за час простоїв з різних причин. 

- Нарахування заробітної плати за час призупинення трудових відносин. 

- Нарахування мобілізованим працівникам. 

- Нарахування працівникам при дистанційній роботи з нетиповими умовами. 

- Нарахування заробітної плати в нетипових ситуаціях. 

- Як нарахувати заробітну плату при вільному графіку роботи? 

- Новий порядок розрахунку середньої заробітної плати для оплати лікарняних, відпусток та 

відряджень: нетипові ситуації. 

- Виконання соціальних стандартів при нарахування заробітної плати. 

- Нарахування та облік перехідних виплат. 

- Нарахування виплат при звільненні працівників. 

- Розрахунки та оподаткування виплат працівникам: фінансова допомога, оплата переїзду, оплата 

житла, лікування та інше. 

2. Заробітна плата та облік робочого часу: на що звернути увагу? 

- Ведення табелю робочого часу . 

- Як правильно проставити ознаку без негативних наслідків для працівника та роботодавця? 

3. Лікарняні: розбираємо на прикладах. 

- Е-лікарняні: як з ними працювати у військовий час. 

- Розгляд електронних лікарняних: ділимось досвідом відмов ФСС. 

- Лікарняний у період відсторонення від роботи. 

- Е-лікарняний з помилками: що робити. 

- Е-лікарняний не відображається в кабінеті, але є роздруківка з ПФУ: чи можна оплачувати. 

- Чи можна не оплачувати е-лікарняний? 

4. Об’єднана звітність: заповнення та наслідки помилок. 

- Відображення заробітної плати та інших виплат у 4ДФ. 

- Виправлення нетипових помилок в Д1 та Д5. 

- Наслідки помилок у звітності. 

5. Штрафні санкції за порушення у нарахуванні та звітуванні. 


