
ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

1. ДСТУ 4163:2020 щодо оформлення документів: 

- склад і зміст постійної інформації реквізитів для організаційно-розпорядчих документів; 

- сфера застосування ДСТУ 4163:2020; 

- зміна складу реквізитів; 

- деталізація складу довідкових даних про юридичну особу; 

- реєстраційний індекс документів; 

- вимоги до виготовлення документів. 

2. Розрахунок середньої заробітної плати: 

- зміна Порядку 100: визначення періоду нарахування заробітної плати та інших доходів, 

розрахунок премій і вплив на відпускні та оплату за дні відрядження - розбираємо на прикладах; 

- перерахунок відпускних та оплати за дні відрядження за Постановою 917; 

- лікарняні: основні правила та типові помилки. 

3. Електронні лікарняні: 

- порядок створення та отримання лікарняного; 

- чи обов’язково оплачувати е-лікарняний; 

- причини відмови оплати лікарняного; 

- загальний вигляд і зміст електронного лікарняного; 

- робота з паперовими лікарняними після запровадження е-лікарняних; 

- визначення статусу е-лікарняного: первинний чи продовження; 

- розрахунок лікарняних на прикладах; 

- протокол комісії та подання заявки до ФСС; 

- оплата лікарняних за рахунок роботодавця та ФСС, податкові наслідки. 

4. Електронні трудові книжки: 

- порядок подання скан-копій та оцифровування даних із трудової книжки; 

- прийом на роботу працівників із паперовою та електронною трудовою книжкою; 

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. 

РЕГЛАМЕНТ: КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ: 

10:00 - 12:00 - I частина 
12:00 - 12:30 - перерва 
12:30 - 14:30 - II частина  
14:30 - 14:45 - перерва 
14:45 - 15:45 - III частина та відповіді на 
запитання 

 презентацію;  
 роздатковий матеріал; 
 запис вебінару; 
 чек-лист «Популярні запитання»; 
 відповіді на запитання за темою вебінару. 



- ведення трудової книжки пенсіонерів; 

- звільнення працівників із паперовою та електронною трудовою книжкою. 

5. Звітування про доходи фізичних осіб: 

- основні помилки при заповненні податкового розрахунку та їх виправлення; 

- подання «додаткового» розрахунку та наслідки неподання для працівників; 

- загальні правила виправлення сумових та несумових помилок; 

- 4ДФ за структурний підрозділ подано невірно: як виправити та зняти податкові недоїмки; 

- Д1: доплати до МЗП, відпустка без збереження заробітної плати та її наслідки, перехідні виплати, 

лікарняні (зокрема виплачені із запізненням), допомога по вагітності та пологах, ЦПХ та інші 

виплати; 

- 4ДФ: заробітна плата та інші доходи працівника, додаткове благо, використання власного майна 

у виробничих потребах – розбираємо на прикладах; 

- Д5: прийом на роботу працівника та звільнення, відображення договорів ЦПД, переведення на 

іншу посаду або переміщення до іншого структурного підрозділу; відображення відпустки у 

зв’язку з вагітністю та пологами або відпустки для догляду за дитиною до 3 чи 6 років; 

- виправлення помилок попередніх періодів до 01.01.2021 року. 

6. Перевірки Держпраці: законні підстави, правила проведення та штрафні санкції. 

 

Вартість участі - 1250,00 грн 

 

 


