
 

СПІКЕР - 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-ЗАЛ ОТЕЛЯ GAGARINN, ГАГАРІНСЬКЕ ПЛАТО, 5-Б, 4 ПОВЕРХ 

 10:00-16:30 

Електронна трудова книжка 

Страховий стаж: порядок підтвердження за новими правилами 

Зміни в нарахуванні та виплаті лікарняних 

Електронні лікарняні: правила та процедури; Єдиний реєстр 

Розрахунок лікарняних і декретних: розбираємо на прикладах 

Оподаткування лікарняних і декретних 

Відображення лікарняних і декретних у об’єднаній звітності 

Нарахування та відображення ПДФО, ВЗ, ЄСВ при затримках виплати 

з ФСС  

Відпустка «на дітей»: новації 2021 року  

Об’єднаний звіт - розбираємо помилки  

Перевірки Держпраці-2021 

КОНФЕРЕНЦ-СЕРВІС: 

★ практикум в залі; 

★ мала група учасників; 

★ роздатковий матеріал; 

★ смачний обід; 

★ канцелярія; 

★ розіграш призів; 

★ відповіді на запитання; 

★ мова - російська. 

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО: БЕЗПЕЧНУ ВІДСТАНЬ МІЖ УЧАСНИКАМИ, ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРИНІНГ, 
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАЙЗЕРИ 

 
ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

1. Електронна трудова книжка: 

- правила переходу на електронну трудову книжку; 

- перевірка інформації в трудових книжках; 

- виправлення помилок перед скануванням; 

- процедура подання скан-копій до ПФУ роботодавцем і працівником; 

- згода на обробку персональних даних: коли є обов’язковою; 

- розрахунок страхового стажу; 

- повернення трудової книжки працівникові. 

2. Страховий стаж: порядок підтвердження за новими правилами. 

3. Зміни в нарахуванні та виплаті лікарняних: аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування 

України». 

4. Електронні лікарняні: правила та процедури. 

5. Єдиний реєстр електронних лікарняних. 



6. Розрахунок лікарняних і декретних: розбираємо на прикладах. 

7. Оподаткування лікарняних і декретних: основні правила та проблеми оподаткування при 

затримці фінансування ФСС. 

8. Відображення лікарняних і декретних у об’єднаній звітності. 

9. Нарахування та відображення ПДФО, ВЗ, ЄСВ при затримках виплати з ФСС. 

10.  Відпустка «на дітей»: новації 2021 року. 

11. Об’єднаний звіт - розбираємо помилки: 

- види звітів - особливості подання та терміни подання; 

- як правильно та в яких випадках подати Звітний Довідковий; 

- заповнення заголовної частини = реквізити та нумерація; 

- подання звіту за структурні підрозділи; 

- Додаток 1 та 4-ДФ при перехідних виплатах; 

- типові помилки при складанні Додатків 1, 4ДФ,  5,  6; 

- виправлення помилок попередніх періодів. 

12. Перевірки Держпраці-2021. 

 
 

м. Одеса 
Конференц-зал Готеля Gagarinn 

вул. Гагарінське Плато, 5Б, 4 поверх 

 


