


Науково-консультаційний центр  

«Підготовка фахівців з обліку, фінансів та оподаткування за 

підтримки сучасних інформаційних технологій» 

Звіт роботи 2021 року 

Дата 

проведення 
Теми практичних зустрічей 

П.І.Б. викладача 

відповідального за 

проведення занять 

 

21 вересня 

2021 року 

 

Зустріч із Заступником Департаменту акцизного 

регулювання при Головному управлінні ДПС у 

Полтавській області - державним аудитором 

Горскіним Русланом Леонідовичем. 

Особливості декларування та адміністрування 

Акцизного податку та акцизних накладних в 

Електронний реєстр державного сервісу. 

Левченко З. М., 

Дугар Т. Є., 

Пилипенко К. А., 

Мац Т. П. 

12 жовтня 

2021 року 

 

Презентації програмного продукту для ведення 

обліку суб’єктами господарювання «Універсал 

7.0» – Бондаренко Олег Михайлович, директор 

ТОВ «Інфосвіт ІТ сервіс». 

Вивчення модулів програми «Універсал 7» для 

різних суб’єктів господарювання. 

Левченко З. М., 

Дугар Т. Є., 

Пилипенко К. А., 

Мац Т. П 

25 

листопада 

2021 року 

Компанія ТОВ «ФІРМА «ЕСТ» - керівник 

організації є Кіблицька Марія Захарівна. 

Нові правила застосування РРО/ПРРО при 

розрахунках готівкою та іншими 

господарськими операціями. 

Левченко З. М., 

Дугар Т. Є., 

Пилипенко К. А., 

Мац Т. П 



21 вересня 2021 року 

Обговорення питань щодо спільних послуг та ознайомлень із 

сервісами, які надаються Центром обслуговування платників при ДПС 

м. Полтава: 
1. Приймання кореспонденції щодо отримання адміністративних послуг. 

2. Приймання податкової та іншої звітностей. 

3. Облік платників: 

3.1. взяття на облік платників податків, платників єдиного внеску, 

об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; 

3.2. надання витягів з реєстру платників податку на додану вартість; 

3.3. надання витягів з реєстру платників акцизного податку з реалізації 

пального або спирту етилового; 

3.4. видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки 

платника податків. 

4. Проведення звірки за письмовою заявою платників податку на майно 

з фізичних осіб (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

транспортного податку та плати за землю (у т. ч. заява для застосування 

пільги)). 

5. Погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу 

коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску. 

6. Надання платникам безкоштовного програмного забезпечення для 

формування та подання податкової, фінансової та іншої звітностей платників 

в електронному вигляді. 

7. Надання консультацій з питань: 

7.1. електронних сервісів; 

7.2. податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС. 

8. Надання електронних довірчих послуг. 

9. Приймання звернень громадян та запитів на отримання публічної 

інформації в межах Законів України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР 

«Про звернення громадян» (зі змінами) та від 13 січня 2011 року № 2939-VI 

«Про доступ до публічної інформації» (зі змінами). 

 
12 жовтня 2021 року 

ПК Універсал 7 потужне багаторівневе рішення класу ERP для 

автоматизації бізнес-процесів середнього та великого бізнесу. 

Однією з найбільш складних завдань, що вирішуються при 

впровадженні комплексних обліково-аналітичних систем на сучасних 

підприємствах, є організація єдиного інформаційного простору, що охоплює 

абсолютно різнорідні служби, аспекти господарської діяльності. 

«Універсал» забезпечує комплексну автоматизацію різних бізнес-

процесів, робить їх прозорими і легко керованими.  

Розглянуто підрозділи програми:  

- Бухгалтерія. 



- Склади. 

- Зарплата і кадри 

- Ціни. 

- Фінанси. 

 

25 листопада 2021 року 

Державна податкова служба та фірма «ЕСТ» надала оновлені навчальні 

модулі з роз’ясненнями для суб’єктів господарювання та громадян чинних 

норм законодавства щодо застосування РРО (ПРРО). Вони дозволяють 

користувачам уникнути помилок при застосуванні РРО (ПРРО) та невірного 

тлумачення законодавчих норм. 

У модулях висвітлені відповіді на питання: 

 Хто застосовує РРО? 

 Хто НЕ застосовує РРО з 01.01.2022? 

 Хто НЕ застосовує РРО відповідно до Постанови КМУ № 1336 та 

Податкового кодексу України? 

 Хто застосовує РРО у ФОП? 

 Коли застосовується РРО у ФОП? 

 Як проводяться розрахунки? 

 Особливості торгівлі через Інтернет. 

 Яка відповідальність за порушення при застосуванні РРО з 

01.01.2022? 

 Які переваги застосування РРО? 
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