Соціально-просвітницький захід

Програма
Навчально-практичного семінару для громадських, волонтерських
організацій, благодійних фондів та інших неприбуткових організацій
30-31 липня 2015 р.
Дніпропетровська міська рада
(м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса 75, 7 поверх, кім. 724)

30 липня
Час
09.30 -09.40

09.40-11.45

Тема
Відкриття, вітальні слова

- Реєстрація неприбуткових організацій,
внесення змін в реєстраційні документи в
умовах змін в законодавстві
- Особливості підготовки документів для
реєстрації об’єднань та внесення змін
- Порядок подання документів для здійснення
щорічного підтвердження відомостей, що
містяться у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
- Подання відомостей стосовно бенефіціарів

11.45 - 12.00

Перерва

12.00 -14.00

- Нормативно-правове регулювання діяльності
неприбуткових організацій, вибір
організаційно-правової форми залежно від
напрямів діяльності організації (громадської,
благодійної та інші)

Спікер
В. о. Дніпропетровського міського
голови
Булавка Галина Іллівна
Щогла Діана Ігорівна, головний
спеціаліст реєстраційної служби
Дніпропетровського міського
управління юстиції
Федик Ольга Василівна, державний
реєстратор юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців
реєстраційної служби
Дніпропетровського міського
управління юстиції

Дон Володимир Йосипович,
академік, керівник Дніпропетровської
обласної організації “Союз юристів
України”
Остапенко Петро Валерійович,
юрист, член громадської Ради при
ГУ ДФС у Дніпропетровській області

14.00-14.30

Обмін досвідом,
запитання -відповіді

Усі учасники

31 липня
Час
09.30 - 11.00

11.00-12.00

Тема
- Актуальність та новації в податковому
законодавстві для громадських організацій,
благодійних фондів та інших неприбуткових
організацій
- Вимоги до статуту, календар звітності з податку
на прибуток для неприбуткових організацій
- Порядок реєстрації суб’єктів, які здійснюють
громадську, благодійну, волонтерську діяльність,
ведення Реєстрів таких суб’єктів
- Порядок відкриття банківських рахунків для
зазначених суб’єктів
- Перерахунок податку у зв’язку з отриманням
підприємством бюджетних компенсацій щодо
мобілізованих працівників
- Оподаткування матеріальної допомоги, наданої
підприємством своїм працівникам
- Роз’яснення щодо отримання благодійної
допомоги, наданої благодійниками на користь
платників податків та переселенців із інших зон
АТО
- Організація перевірок неприбуткових
організацій з урахуванням вимог дії мораторію на
перевірки, згідно п. 3 розділу II Прикінцевих
положень Закону України від 28.12.2014 №71-VIII
“Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України
щодо податкової реформи”

Спікер
Мироненко Віталій Миколайович,
заступник начальника управління
оподаткування юридичних осіб ГУ
ДФС у Дніпропетровській області

- Організація надання безоплатної правової
допомоги у місті Дніпропетровську
- Надання вторинної безоплатної правової
допомоги соціально незахищеним верствам
населення

Пивовар Євген Валерійович,
директор другого
Дніпропетровського місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

Судніков Євген Миколайович,
головний державний інспектор
відділу реєстрації та обліку
платників і звітності Управління
реєстрації платників та електронних
сервісів ГУ ДФС у
Дніпропетровській області
Воробйова Лариса Петрівна,
головний державний ревізорінспектор відділу адміністрування
податків і зборів з фізичних осіб
управління доходів і зборів з
фізичних осіб ГУ ДФС у
Дніпропетровській області
Сіданченко Вікторія Юріївна,
начальник відділу аудиту фінансових
установ та валютного контролю
управління податкового та митного
аудиту ГУ ДФС у Дніпропетровській
області

Шакіна Марія Володимирівна,
начальник відділу взаємодії з
суб’єктами первинної правової
допомоги другого
Дніпропетровського місцевого
центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
12.00-12.30

Перерва

12.30-14.00

- Особливості ведення бухгалтерського обліку
неприбуткової організації
- Облік бюджетних коштів, благодійних внесків,
грантів

14.00 - 14.30
14.30 - 14.45

Обмін досвідом,
запитання -відповіді
Підведення підсумків,
закриття семінару

Крапивко Михайло Леонідович,
виконавчий директор аудиторської
фірми “Бухгалтер”

Усі учасники
В. о. Дніпропетровського міського
голови
Булавка Галина Іллівна

