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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Бізнес — відмінна гра: постійне змагання і мінімум правил.
А рахунок у цій грі ведеться в грошах.»
(Біл Гейтс)
Актуально

Молодвіж. Можливості.

Підприємства
Львова

Знай Львівське: Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско

Нормативноправове
регулювання

Збільшення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року
Інвестиційний збиток

Онлайн курси

Нова Пошта Business School

Книга тижня

Scrum: Навчись робити вдвічі більше за менший час

Актуально

Тут буде про бізнес в посткарантинному світі, про нові стратегії СММ і
розмову зі своєю ЦА, про правильну піар-стратегію, свіжий погляд на
брендинг і позиціонування вашого бізнесу у світі, про найману працю,
управління людьми і адаптацію. А ще тут буде гарячий пиріжок нашої
програми - fuckup-історії у бізнесі. Бо кожний з нас - то персонаж чиєїсь
fuckup-історії.
Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/events/898816767308036
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Молодіжний навчальний центр
імені святого Івана Боско

Ділимось наступним інтверв’ю в рамках проекту Львівського радіо – «Знай
Львівське».
Цього разу розповідає отець Андрій Боднар

🎧 SoundCloud
https://soundcloud.com/lvivra
dio/znay-lvvske-profesyniytsentr-sv-bosko
🎧 Apple Podcasts
https://apple.co/34QRT1V
🎧 MixCloud
https://bit.ly/3lLLxXM
Молодіжний Центр Св. Івана
Боско

Підприємства
Львова

🎓Здобути фах і збудувати в собі сильну людину,- з цим кличе
старшокласників на навчання Професійний центр св. І. Боско у Львові.
◾️В цьому «церковному ПТУ» вчать на кухаря, автомеханіка, столяра,
перукаря і швачку. А ще запалюють красою,- каже про місію свого закладу
його керівник о. Андрій Боднар.
◾️Про справу, яка вчить професії і гідного життя, слухайте в цьому епізоді
промо-подкасту «Знай Львівське»
"Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско" - це якісна
професійна освіта поєднана з християнським вихованням.

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com
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Збільшення мінімальної заробітної плати з 1 вересня
2020 року
25 серпня 2020 року прийнято Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»», згідно з яким із 1
вересня мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч грн.

Нормативноправове
регулювання

З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів
України 26 серпня 2020 року ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня
цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.
Додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів
мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного
розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків,
передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу.
Планується, що мінімальну зарплату в найближчі 1,5 року підвищать
тричі: 1 вересня 2020 року – до 5 тисяч грн, з 1 січня 2021 року – до 6 тисяч
грн, з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисячі грн.
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Відсутність інвестиційного прибутку при продажу корпоративних прав не
звільняє фізичну особу від подання декларації

Нормативноправове
регулювання

Отриманий фізичними особами протягом календарного року інвестиційний
дохід (крім сум доходу, які не оподатковуються) підлягає обов’язковому
відображенню в податковій декларації про майновий стан та доходи за звітний
рік з визначенням загального фінансового результату (інвестиційного
прибутку або інвестиційного збитку), навіть якщо продаж інвестиційного активу
здійснено через торговця цінними паперами.
Відповідно до законодавства термін «інвестиційний актив» означає пакет
цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні
папери, формах, випущені одним емітентом. При продажу, обміну, зворотному
викупі інвестиційного активу, поверненні особі коштів або майна, попередньо
внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, громадяни
отримують інвестиційний дохід.
Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами
ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку податковим (звітним)
періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку
зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити
загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний
збиток), отриманий протягом такого податкового (звітного) року (пп. 170.2.1 ст.
170 Кодексу).
Деталі та джерело за посиланням: https://cutt.ly/sfu7aeO
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Онлайн курси
У 2016 році Нова пошта створила школу для підприємців, щоб допомогти
малому і середньому бізнесу України отримати знання, необхідні для розвитку
та росту. Коли бізнес акціонерів компанії Нова пошта, В'ячеслава Климова і
Володимира Поперешнюка перейшов 15-річний рубіж свого існування,
прийшло усвідомлення того, що вже досягнуто того рівня розвитку, коли
з’являється потреба віддавати, потреба ділитися з іншими, щоб допомогти їм
у розвитку.
Детальніше з посиланням: https://cutt.ly/UfyoxKk
Книжка
входить
до
Топ-10
Amazon.com • Автор — розробник
революційної методики Scrum, яка
дозволяє гнучко будувати роботу і
підвищує її якість • За 20 років
методика допомогла в роботі не
тільки фахівцям IT, співробітникам
ФБР, бізнесменам, але й звичайним
людям.
Унікальна методика Scrum руйнує
стереотипи
старої
методики
управління проектами. Її основа —
команда, що має надзвичайне
почуття мети, самоорганізовується
та самоуправляється, а навички її
учасників підсилюють одна одну
навіть без зусиль з їхнього боку. І,
якщо, зробивши крок у нову еру під
назвою Scrum, ви не зробили вдвічі
більше за половину часу, вам
потрібно лише ще раз уважно
перечитати цю книгу!

Книга тижня
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