
КОМПЛЕКСНИЙ
СУПРОВІД
ПІДПРИЄМСТВ ТА
ПРИВАТНИХ ОСІБ



Наші послуги

Юридичні послуги

Фінансовий менеджмент та 1С 

Бухгалтерські послуги

Кадрове діловодство

Підбір персоналу

Корпоративна безпека

Форензік

Впровадження GDPR



Наші переваги

Досвід і професіоналізм

Краще співвідношення ціни і якості,
сертифікат ISO 9001:2015

Індивідуальний підхід

Iнформаційна безпека,
сертифікат ISO 27001:2013

Сервіс 24/7

Страхування професійної відповідальності

Робота на позитивний результат



Наші клієнти



Аутсорсинг заробітної плати
Ціна послуг з аутсорсингу заробітної плати (абонплата)
складає 220 грн. з ПДВ за 1 штатного працівника на місяць

Розрахунок та нарахування  заробітної плати

Розрахунок податків та зборів по заробітній платі

Складання та подання місячних і квартальних звітів (ЕСВ, 1ДФ, 1ПВ та ін.)

Розрахунок і нарахування відпускних, лікарняних та інших виплат співробітнику

Формування відомостей для виплати заробітної плати та виплати податків і
зборів пов’язаних з її нарахуванням

Формування  довідок по заробітній платі

Утримання по виконавчим  листам

Представлення  інтересів клієнта в страхових фондах та ДПІ стосовно
запитів з нарахування заробітної плати

Надання консультації співробітникам з питань нарахування
і виплати заробітної плати 

Пакет послуг з аутсорсингу заробітної плати включає:



Кадровий аудит
Ціна кадрового аудиту - 250 грн. без ПДВ за 1 працівника за 1 звітний рік.
Приклад розрахунку вартості кадрового аудиту підприємства зі штатом 20 працівників
за останні 3 роки: 250х20х3=15 000 грн. без ПДВ

Статутні документи, колективний договір
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Штатний розпис
Особові справи працівників
Особові картки працівників, типова форма № П2
Трудові книжки працівників
Журнал обліку трудових книжок і вкладень до них
Посадові інструкції 
Накази з особового складу
Накази про надання відпусток
Накази з основної діяльності
Журнали реєстрації наказів
Графік відпусток
Табель обліку використання робочого часу
Листки непрацездатності 

Положення про порядок обробки персональних даних у базах персональних
даних, повідомлення працівників про обробку їх персональних даних
Положення «Про службу охорони праці»
Положення «Про оплату праці, преміювання»
Відповідність нормативам робочих місць для інвалідів, наявність довідок МСЕК
про встановлення інвалідності працевлаштованих інвалідів
Аналіз правильності оформлення документів, які підтверджують нарахування
та виплату заробітної плати
Аналіз правильності розрахунків з працівниками при звільнені 
Аналіз правильності нарахування відпусток, лікарняних листків тощо
Аналіз правильності ведення військового обліку
Аналіз звітності

Основні документи підприємства, які перевіряються під час кадрового аудиту:



Кадрове діловодство
Ціна послуг з кадрового адміністрування  (абонплата)
складає 250 грн. з ПДВ за 1 штатного працівника на місяць

Оформлення документів на прийом працівників

Оформлення кадрових документів при зміні умов

трудового договору 

Оформлення кадрових документів при звільненні

Формування та ведення особових справ

Оформлення штатного розкладу, наказів на

його зміну, або введення в дію на підставі

письмових розпоряджень

Оформлення кадрових документів при наданні відпусток

Оформлення довідок та інших документів за

запитом співробітників замовника

Оформлення документів про дисциплінарне стягнення 

Оформлення декретних відпусток

Заповнення лікарняних листів

Підготовка і передача звітності згідно

законодавства України

Пакет послуг з кадрового адміністрування включає:



Підбір персоналу

Ціна послуг з підбору кандидата – 10% річного доходу кандидата
(до утримання податків)
В разі не проходження кандидатом випробувального терміну, 
безоплатно здійснюємо підбір нового кандидата на цю посаду

Мінімальна вартість послуг – 10 тис. грн за підбір одного кандадата

Умови оплати:
25% аванс після підписання договору 

75% оплачується після прийняття кандидата на роботу 



Аналіз стану бухгалтерського
обліку та фінансової звітності
підприємства
Ціна послуги від 20000 грн. з ПДВ

Проведення аналізу первинної документації, а також способів її обробки
Перевірка коректності виконання розрахунку податкових відрахувань і своєчасності їх проведення
Перевірка дотримання затвердженої облікової політики організації
Перевірка господарських операцій в бухгалтерському обліку на предмет відповідності їх вимогам закону
Аналіз податкового обліку на предмет ризиків
Надання переліку рекомендацій з метою мінімізації податкового обліку
Складання і надання замовнику детального звіту за результатами аналізу

Аналіз стану бухгалтерського обліку на підприємстві

Збір і підготовка вихідних даних (фінансова звітність минулих періодів, статистичні звітів, інтерв'ювання тощо)
Аналітична обробка отриманих вихідних даних
Інтерпретація отриманих результатів аналізу
Вироблення варіантів управлінських рішень за підсумками аналізу

Аналіз стану фінансової звітності



Бухгалтерський супровід

У вартість пакету (згідно вибраної системи оподаткування) входить:

Бухгалтерське обслуговування

Проведення платежів в системі "Клієнт-банк"

Облік в 1С первинних документів* 

Складання і здача щомісячної/квартальної/річної звітності

Консультаційна підтримка по діяльності підприємства 

 *     Первинні документи, які відображені в 1С (акт, прибуткова накладна, видаткова накладна,
оплата, податкова накладна, банківська виписка, рахунок і ін.)

Зовнішньоекономічна діяльність збільшує вартість послуги
в місяць на 12%

Документи понад тарифний пакет оплачуються
додатково за вартістю 100 грн за один документ.
При перевищенні документів
за пакет оговорюється додатково

понад 200 шт. ціна

У вартість запропонованих пакетів не входять
кадровий облік, нарахування та виплата 
заробітної плати 

Ціна – 18 000 грн з ПДВ у місяць за пакет до 30 документів



GDPR 

Види послуг:

Послуги надаються сертифікованими спеціалістами із захисту
персональних даних 

Ціна 1 години послуг експерта з GDPR складає еквівалент 150$ з ПДВ
Загальна вартість послуг залежить від обсягу персональних даних та структури бізнесу
Вартість аудиту з питань GDPR в середньому складає 25000 грн. з ПДВ

Консультації та аудит з питань GDPR (аналіз діяльності компанії на предмет
відповідності та необхідності впровадження GDPR, аналіз персональних даних,
аналіз ризиків і рекомендації)

Підготовка для компанії пакету документів з метою відповідності GDPR

компанії замовника
Проведення семінарів/вебінарів з питань впровадження GDPR 
Розробка і впровадження організаційних та технічних заходів,
встановлених GDPR



Юридичний супровід
Ціна юридичних послуг в середньому складає еквівалент 100$/година
Абонентське юридичне обслуговування від 10 000 грн. з ПДВ на місяць

Юридичний аудит підприємства
Договірна робота: правовий аналіз і розроблення договорів, додаткових угод і додатків до них
Ведення всієї документації підприємства, розробка статутів, установчих договорів, акціонерних угод, внутрішніх
нормативних документів і положень, внесення змін до установчих документів
Консультації в галузі господарського, цивільного, адміністративного, корпоративного, трудового, податкового права
Юридичних супровід взаємодії з контролюючими і правоохоронними органами (відповіді на запити, перевірки тощо) 
Отримання ліцензій, іншої дозвільної документації підприємства
Юридичний супровід процесів придбання і відчуження корпоративних прав, акцій, нерухомого майна, Due Diligence
Консультування з усіх питань корпоративного управління, побудови вигодоодержувача структури груп
Юридичний супровід реєстрації, відчуження, придбання і  захисту об’єктів інтелектуальної власності
Робота з антимонопольним правом: подача заявок та отримання дозволів в АМКУ, 
Юридичний супровід процедур оскарження в сфері державних закупівель
Юридичний супровід  процедур створення, реорганізації, ліквідації підприємств, банкрутство
Юридична допомога у всіх видах кредитування та факторингу
Супровід операцій з відкриття, закриття банківських рахунків, у тому числі інвестиційних для нерезидентних структур
Представництво інтересів замовника в судах всіх інстанцій
Зберігання документів клієнта
Супровід клієнта на переговорах
Організація правової допомоги адвоката, в тому числі під час обшуку та допиту в рамках
кримінального провадження



Послуги 1C
Ціна послуг спеціаліста 1С складає 900 грн./година

Разроблення готових рішень для бізнесу на базі 1С
Автоматизація управлінської звітності
Інтеграція рішень на платформі 1С з іншими системами, в т.ч. СRM
Впровадження, налаштування, оновлення системи 1С
Супровід рішень на платформі 1С



Перевірка надiйностi 
контрагентів

Перевірка ділової
репутації кандидата

ПАКЕТ 1: БАЗОВА ПЕРЕВІРКА
Cтрок виконання - від 2 до 5 годин, ціна - 1200 грн.

«МІНІМУМ» – строк виконання 1 день, ціна - 600 грн.

«ОПТИМУМ» – строк виконання до 2 днів, ціна - 1200 грн.

«МАКСИМУМ» – строк виконання до 3 днів, ціна - 2500 грн.

ПАКЕТ 2: ДЕТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
Строк виконання - від 1 до 4 днів, ціна - 3600 грн.



Контакти

 

+38 044 585-66-03
+38 067 937-06-10
залишайте заявку на сайті
notagroup.com.ua
НАША АДРЕСА:
вул. Смоленська, 31-33,
Київ, 03005



Провідна аутсорсингова
компанія України
50+ експертів 100+ клієнтів

Оберігаємо вашу
бізнес-мрію від

повсякденних турбот!


