Шановні читачі! Запрошуємо ознайомитись з журналами, які надійшли до
бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини у січні 2022 року. Пропонуємо до
перегляду короткий огляд номерів періодики, адже на Вас чекає багато цікавої
і корисної інформації.

Бюджетна Бухгалтерія. 2022. №1.
В журналі висвітлюються такі статті: новий
закупівельний рік: з чого почати?; головні цифри
– 2022: мінзарплата та прожитмінімум; оклади за
ЄТС-2022: кому і чого очікувати? В цьому
номері ви отримаєте відповіді на запитання про
відпускні - 2022: кількість днів у розрахунку та
про штрафи за дискримінацію в оголошеннях
про вакансію.
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/

Бюджетна Бухгалтерія. 2022. №2.
У журналі можна прочитати про обов’язкову
COVID-вакцинацію:
чергове
розширення
переліку; індексуємо зарплату в січні 2022 року.
З нового року зросли розміри стипендій. Хто
скільки отримає та на що впливає підвищення?
Розповімо про це детально. Мінекономіки
затвердило нові розміри окладів для робітників
держорганів. Усе б нічого, але застосовуються
вони заднім числом. Про всі зміни розповімо в
цій статті. У цьому матеріалі наведемо
розраховані коефіцієнти індексації для січня
2022 року та готові суми поточної індексації для
повністю відпрацьованого місяця.
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/

Бюджетна Бухгалтерія. 2022. №3.
Бюджетні
установи мають можливість
закуповувати певні товари через електронний
каталог Prozorro Market. Один із таких товарів
– це електрична енергія. Пояснимо, в яких
випадках це можна робити та які особливості
проведення такої закупівлі. Експерт з
фінансових питань надасть відповідь «Крушні»
штрафи: кому і чого остерігатись? Експерт з
питань оплати праці розповіла про трудові
штрафи: розміри для 2022 року. Про ці та інші
новин ви дізнаєтеся з запропонованого номеру.
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/

Головбух: Бюджет. 2022. №1.
У новому номері журналу розповідається про
розмір мінімалки в 2022-му: як обчислити
лікарняні; на що звернуть увагу ревізори в
оборотних та необоротних активах; нові
рахунки для сплати податків, зборів, платежів
та ЄСВ. Ще ви дізнаєтесь як скласти оновлену
форму №5-дс. У рубриці запитання-відповідь
ви
дізнаєтесь
чи
можна
звільнити
невакцинованого працівника та чи можна
збільшити зарплату секретарю селищної ради,
що тимчасово виконує обов’язки голови.

https://shop.mcfr.ua/catalog/bukhgalteriya/golovbukh-byudzhet/

Головбух: Бюджет. 2022. №2.
У цьому номері: хто вестиме військовий
облік: доплата vs додаткова штатна одиниця;
облікова політика на відмінно: що, як, коли;
податкова реформа – 2022: вісім змін для
бюджетників. Ще у номері ви дізнаєтесь як
Кабмін
змінив розміри
витрат
на
відрядження; чи можна змінювати умови
оплати праці через карантин; як оформити
відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами
сумісниці та багато інших цікавих тем.

https://shop.mcfr.ua/catalog/bukhgalteriya/golovbukh-byudzhet/

Головбух: праця та зарплата. 2022. №1.
В новому номері журналу висвітлюються
наступні статті. Базові показники для
розрахунку зарплати, податків і лікарняних
із 1 січня. Аванс за січень 2022 року: як не
переплатити через свята. Як вихідні та
святкові дні впливають на виплати
працівникам. Шість ситуацій, коли маєте
видати працівникові довідку про доходи.
Базові показники для розрахунку зарплати,
податків і лікарняних із 1 січня. У першому
кварталі 2022 року діятиме адаптивний
карантин. Хто потрапить під обов’язкову
вакцинацію в 2022 році.
https://ezarplata.mcfr.ua/943920

Довідник спеціаліста з охорони праці.
2022. № 1.
З журналом «Довідник спеціаліста з охорони
праці» Ви отримуєте відповіді на
найскладніші питання з охорони праці
простою і зрозумілою мовою. Завдяки статті
«Наряд-допуск на роботи підвищеної
небезпеки: оформлюємо правильно» ви
зможете вибрати відповідну для вашого
підприємства форму наряду-допуску. А ще –
проконтролюйте,
чи
правильно
організовують та виконують роботи
підвищеної
небезпеки
на
вашому
підприємстві. У матеріалі «У яких випадках
Держпраці накладає санкції на суб’єкта
господарювання» дізнаєтеся, коли орган
контролю має право зупинити виконання
робіт або експлуатацію машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки. Також стануть у пригоді й інші статті
номера та відповіді експертів. https://esop.mcfr.ua/

Заступник директора школи. 2022. №1.
Журнал «Заступник директора школи»
стане у пригоді для організації освітнього
процесу в закладах загальної середньої
освіти. Спільна риса всіх публікацій
журналу ― ПРАКТИЧНІСТЬ. Методичні
рекомендації чи опис інноваційних методик
навчання
й
виховання,
роз’яснення
експертів чи зразки документів ― усе
підкріплено педагогічним досвідом та
практичними порадами авторів. Журнал
виходить за інформаційної підтримки МОН
із серпня 2011 року. У цьому номері
говоримо про головне: За якою програмою
працювати завучу в ІІ півріччі 2021/2022
навчального року. Плануємо роботу: - Що
зробити в лютому: 14 акцентів для завуча; Як підготувати учнів «групи ризику» до ДПА. Вас чекає багато іншої корисної
інформації в січневому номері журналу. https://ezavuch.mcfr.ua/

Кадровик-01. 2022. №1.
У програмі випуску: - Зміни в кадровій
справі у 2022 році – огляд змін та практичні
рішення; - Як приймати на роботу у 2022
році – оновлений алгоритм, що враховує
законодавчі зміни; - Новий фокус перевірок
з праці – контроль за оголошенням про
вакансії; Відпустка з вагітності та пологів на
підставі е-лікарняного – оформлюємо
інакше; - Як запровадити військовий облік
жінок за новим наказом Міноборони
керівництво
для
кадровика
і
відповідального за військовий облік. Бути в
курсі усіх фахових новацій – обов’язок
кожного професіонала.
https://www.kadrovik01.com.ua/

Оплата праці. 2022. №1.
У цьому номері розглядається вакцинація
від COVID-19: кого підтримують суди.
Проаналізовано виплати допомоги по
тимчасовій непрацездатності за період
відсторонення працівника від роботи.
Актуальна інформація про зміни в оплаті
лікарняного листа за період відсторонення
від роботи. Як грім серед ясного неба в
кінці грудня прогриміла новина — жінок
більшості спеціальностей і професій
візьмуть на військовий облік. Ким та коли
було прийнято таке рішення і чи треба вже
бігти у військкомат — усе розповімо в
статті. Кожен рік працівники бюджетної
сфери чекають на підвищення окладів. Це
вже традиція така… чекати. Сьогодні
розглянемо, кому все ж таки пощастило, а кому — ні. Отже, розбираємося з
посадовими
окладами
бюджетників
у
2022
році.
https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/articles/

Практика управління закладом освіти.
2022. №1.
Перша стаття-практикум
- про статут.
Вчитимемося складати перший його розділ
«Загальні положення». Зі сторінок січневого
номера також дізнаєтеся: - які розміри
мінімальної
зарплати,
прожиткового
мінімуму та інших основних показників Уряд
заклав у держбюджет на 2022 рік; - як
оформити перенесення робочих днів у 2022
році; - які зміни внести у штатний розпис та
як його оформити з урахуванням ДСТУ
4163:2020; - як скласти інструкцію з
діловодства закладу освіти. Це лише
частинка відповідей на запитання, які можуть
виникнути в січні. Решта – на сторінках цього
номера. https://edirshkoly.mcfr.ua/

Стена. 2022. №1.
Всеукраїнський молодіжний інформаційноаналітичний журнал «Стіна» запрошує вас
ознайомитись з працями поетів, прозаїків,
естетів. "Стена" - это не только журнал, это
целое движение творчества и человека...".
Ексклюзив номеру: - Театр – дом покаяния,
дом отпущения грехов. Римас Туминас о
премьере спектакля «Война и мир». Команда
журналу «Стіна» організувала великий
міжнарордний конкурс творчих людей під
назвою "Зимова казка". На сторінках журналу
вже за доброю традицією надруковані роботи
переможців
літературного
слова.
http://stina.kiev.ua/

Підготував інформаційно-бібліографічний відділ
бібліотеки УДПУ

