
  

Керівникам  та керівникам  бухгалтерських  та фінансово-економічних підрозділів,                                                                                            
керівникам та  іншим членам тендерних  комітетів,  ученим секретарям наукових установ 

та організацій  Національної академії наук України 
 

Запрошуємо Вас  взяти участь в роботі  наради: 
“ Управління фінансами та фінансова безпека підприємства”. Податкові новації 2018 . 
Найголовніші зміни та їхні наслідки. Огляд змін щодо ведення бухгалтерського обліку.  
Нововведення  до Закону України “Про  публічні  закупівлі . 

 
нарада відбудеться 21-25 вересня 2018 року у м. Одеса 

 
В роботі наради візьмуть участь представники  

Державної фіскальної служби  України; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 
Державної  фінансовї  інспекції  України; Експерти з команди  ProZorro; 
 Національної академії наук України. 
 

ПРОГРАМА: 
“Управління фінансами та фінансова безпека підприємства ” 
Перевірка ДФСУ даних бухгалтерського обліку.  
Аналіз Закону України від 20.05.2010 № 2275-1У “Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів”Що  потрібно знати завчасно про практику ефективного захисту при перевірках. 
Права і обов’язки посадових осіб і працівників  на підприємства. Умови допуску до перевірки і 
повноваження перевіряючих. Типові помилки персоналу і посадових осіб  в установах при проведені 
перевірок.Оформлення результатів  перевірок. Ознайомлення з Актом.  
  Податкові новації 2018 . Найголовніші зміни та їхні наслідки. 
Єдиний соціальний внесок 
Зміни в Інструкці про порядок нарахування і сплати ЄСВ. Особливості нарахування ЄСВ на  заробітну 
плату та інші виплати найманим працівникам.Максимальний  розмір зарплати, на яку нараховується  
ЄСВ.Мінімальний страховий внесок ЄСВ.Понижуючий коеффіциент в 2018 році. 
  ПДФО 
Особливості заповнення  податкового розрахунку форма 1 ДФ у 2018 році. Податкова соціальна пільга, 
матеріальна допомога, подарунки та призи, представницькі витрати.Нові види   доходів які не 
оподатковуються.Податкова соціальна пільга.Пасивні доходи: уточнена термінологія, нова ставка. 
Виняток з оподаткування дивідендів платниками податку на прибуток.  
 Податок на додану вартість 
 Реєстрація платником: нові умови для відмови в реєстрації. 
 Електронне адміністрування: новий період введення, умови роботи в перехідному періоді, правило 
використання від'ємного значення, заявленого бюджетного відшкодування, зміни в сумі ліміту, працюємо 
без перевірок. Жорсткі штрафи за порушення терміну реєстрації податкових накладних. 
 Поставка нижче собівартості власної готової продукції (послуг) прирівняна до загальних правил для 
таких операцій. Зменшено термін на право відображення податкової накладної у складі податкового 
кредиту.   Період відображення податкової накладної зареєстрованої в наступному місяці. Оформлення 
операції зі зміни призначення використання активу з невиробничого у виробничий. Врегульоване 
виправлення помилково заповнених податкових накладних. Процедура автоматичного бюджетного 
відшкодування ПДВ: спрощення критеріїв не збільшить число користувачів. 
 Бухгалтерський  облік  ПДВ (обновлена Інструкція). 
 Податок на прибуток 
Повністю новий  механізм розрахунку бази оподаткування. Рівняння на фінансову звітність. Особливості 
формування виробничої і повної собівартості в податковому і фінансовому обліку 
  Визначення річного доходу і можливість спростити облік. 
Облік різниць, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) на підприємстві. Операції, які 
зменшують і збільшують фінансовий результат для оподаткування. Резерв сумнівних боргів і 
відображення сумнівної дебіторської заборгованості. 
Податок на нерухомість та інші зміни. 
    Реєстрація прав на нерухомість (землю) в 2018 р: нові правила.  
  Реєстрація обмежень (похідних прав) на земельні ділянки в 2018 р. (сервітуту, суперфіцію, емфітевзісу).  
  Укрдержреєстр та Державний земельний кадастр (ДЗК) в 2018 р: взаємодія та функції.  
Для суб’єктів господарювання державного сектору економіки підприємств  та  організацій: 
бухгалтерський облік у 2018 році; основні акценти й аналіз впливу змін. 



  

Зміни до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 
 -Огляд змін щодо ведення бухгалтерського обліку бюджетними установами. 
 
      Практика здійснення закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти 
Нововведення Законодавство України про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. 
Конкурсні торги. Особливості участі. Огляд змін нормативно-правової бази у сфері державних  
закупівель. Огляд електроних торгів в системі PROZRRO. Оскарження процедури закупівлі. 
Антиконкурентні погодження дії учасників процедури закупівлі. 
Державне регулювання та контроль у сфері закупівель. Втручання органів, які уповноважені на 
здійснення контролю у сфері закупівель, у проведення процедур закупівель. Орган оскарження. Функції 
та повноваження органів Державної казначейської служби України (обслуговуючих банків). Порядок 
проведення перевірок питань державних закупівель Державною фінансовою інспекцією України та її 
територіальними органами. Громадський контроль у сфері державних закупівель. Уповноважений орган: 
функції, повноваження, моніторинг. Використання рішень органу оскарження та висновків 
уповноваженого органу щодо моніторингу у діяльності комітету з конкурсних торгів. Договір про 
закупівлю. Нові строки укладення договору про закупівлю. Можливість застосування попередньої оплати. 
Нові умови, при яких можлива зміна істотних умов договору. Недійсність договору про закупівлю. 
Продовження дії договорів на наступний рік. Оприлюднення інформації про внесення змін до договору та 
звіту про виконання договору.  
Відповідальність за порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.  
 
Презентація:  ”Оптимізація функції закупівель наукової установи” 

• Місце закупівельників в організаційній структурі установи; 
• Заходи щодо поліпшення процесу планування закупівель та підготовки до їх проведення; 
• Новітні практики та інструменти здійснення закупівель. 

Презентація відбудеться в рамках заходів щодо професіоналізації закупівель Центру вдосконалення 
закупівель Київської школи Економіки 
 
Адміністративна та кримінальна відповідальність. Типові порушення, яких слід уникати. 
Юридичне забезпечення установ, організацій та підприємств.  
УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ. Порядок. Помилки. Пропозиція та згода (оферта та акцепт). 
Повноваження. Спори, що виникають з договірних відносин. Укладення договорів з метою подальшого 
невиконання зобов’язань.Істотні зміни джерел регулювання договірних відносин. 
 
Річне планування роботи ученого секретаря як запорука ефективної роботи наукової установи. 
 
Вартість  участі в нараді  6605 ,00 (Шість тисяч шістсот п’ять) грн. без ПДВ.  
В рахунок  вказаної суми входить плата за: лекції і консультації; ексклюзивний альбом нормативної 
літератури; ділові аксесуари; проживання та харчування.              
Реквізити: ТОВ “Консультант” Код ЄДРПОУ 31361528, р/р 26001151633 в Оболонському відділені  в 
ПАТ Райффайзен Банк “Аваль”, МФО 380805. 
Телефони для довідок: (044)426-25-03,  412-74-68, 067-230-23-84. 
          Місце проведення  семінару:  м. Одеса,Рибальська балка,3 . Санаторій”Одеський”. 
 Проїзд: від з/д вокзалу  м. Одеса  маршрутне таксі 223, 215 до зупинки 16-та станція Великого фонтану. 
  Реєстрація учасників 21 вересня  2018 року о 15 годині в актовому залі  санаторію  при наявності 
оформленого договору-акта. 
 День від’їзду 26.09.18 до 08.00 годин  ранку. 
  Для участі в нараді необхідно заповнити реєстраційну картку та відправити на e-mail: 
 
Katerina140888@ gmail.com  
 

Реєстраційна картка учасника наради 
Назва установи__________________________      Адреса 
установи_____________________________ 
Призвіще, Ім’я та по 
батькові__________________________посада______________________ 
Телефон робочий та мобільний________________________E-
mail_____________________________ 
 

 


