
 

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. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА СТАДІОНУ МЕТАЛІСТ, ВУЛ. ПЛЕХАНІВСЬКА, 65  
10:00-16:30 

★ Актуальні питання: 

- Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум; 
- Правила розрахунку середньої заробітної плати; 
- Розрахунок резерву відпусток та нарахування відпускних 
по-новому; 
- Звітність за формою 1ДФ; 
- Звіт з ЄСВ; 
- Єдиний рахунок для сплати ПДФО, ВЗ, ЄСВ – основні 
правила. 
- Готуємось до нової єдиної звітності; 
- Нові штрафні санкції. 

★ Кращий лектор - Вікторія Величко 

★ практикум в залі; 

★ мала група учасників; 

★ роздатковий матеріал; 

★ кава-пауза (пакет Стандарт); 

★ бізнес-ланч і купон на каву (пакет Преміум); 

★ канцелярське приладдя; 

★ відповіді на запитання; 

★ мова – російська. 

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО:  
ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРИНІНГ, ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАЙЗЕРИ 

 

ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 
 

1. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум: розбираємо виплати, на які вони 
впливають. Виконання мінімальних соціальних гарантій: приклади розрахунків. 

2. Правила розрахунку середньої заробітної плати для різних типів виплат за новими правилами 
(змінений Порядок №100): 

- відпускні (розрахунковий період); 
- відрядження; 
- лікарняні; 
- вихідна допомога; 
- розподіл премій по-новому: річна, квартальна, місячна; 
- які виплати не впливають на розрахунок середньої заробітної плати; 
- як впливають премії на середню заробітну плату. 

3. Розрахунок резерву відпусток та нарахування відпускних по-новому. 

4. Звітність за формою 1ДФ: перевіряємо, уточнюємо до введення нової форми. 

5. Звіт з ЄСВ: перевіряємо, виправляємо помилки до введення нової форми. 

6. Єдиний рахунок для сплати ПДФО, ВЗ, ЄСВ – основні правила. 



7. Готуємось до нової єдиної звітності з ЄСВ, ПДФО та ВЗ: 

- нова форма: склад, термін подання; 
- коли вперше подавати єдиний звіт; 
- квартальна чи місячна звітність; 
- покроковий алгоритм заповнення на прикладах. 

8. Норматив із працевлаштування у 2021 році: 

- пільгові категорії для працевлаштування; 
- розрахунок квоти – нормативу працевлаштування громадян; 
- штрафні санкції за порушення квот. 

9. Нова форма №3-борг «Звіт про заборгованість з оплати праці». Як заповнювати та коли подавати. 

10. План перевірок Держпраці на 2021 рік. 

11. Нові штрафні санкції за порушення норм трудового законодавства  
       з 01 січня 2021 року. 
 

 

 
 

Харків 
Конференц-зала стадіону МЕТАЛІСТ 

вул. Плеханівська,65 

 


