ЗВІТ
про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області
з січня по жовтень 2014 року включно
За кошторисом

№
Статті доходів та витрат
НАДХОДЖЕННЯ - усього

1 70 % від щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування, що були сплачені адвокатами
Хмельницької області на рахунок НААУ (орієнтовно 165
адвокатів) (за 14 днів 2012 року, 2013 рік)70 % від щорічних
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування, що були сплачені адвокатами Хмельницької
області на рахунок НААУ (орієнтовно 165 адвокатів) (за 14 днів
2012 року, 2013 рік)70 % від щорічних внесків адвокатів на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, що були
сплачені адвокатами Хмельницької області на рахунок НААУ
(орієнтовно 165 адвокатів) (за 14 днів 2012 року, 2013 рік)70 %
від щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування, що були сплачені адвокатами
Хмельницької області на рахунок НААУ (орієнтовно 165
адвокатів) (за 14 днів 2012 року, 2013 рік)70 % від щорічних
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування, що були сплачені адвокатами Хмельницької
області на рахунок НААУ (орієнтовно 165 адвокатів) (за 14 днів
2012 року, 2013 рік)

Фактично
Затверджений розмір
В межах фактичних
надходжень
В межах фактичних надходжень
від НААУ

Затвердж.
сума

1667793

137098

Сума

1558019

Підстава
70 % від щорічних внесків

212407

212407

2 Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації
В межах фактичних надходжень
адвокатського самоврядування (орієнтовно 345 адвокатів) (за 14 (в розмірі та порядку,
днів 2012 року, 2013 рік)Щорічні внески адвокатів на забезпечення встановленому РАУ)
реалізації адвокатського самоврядування (орієнтовно 345
адвокатів) (за 14 днів 2012 року, 2013 рік)Щорічні внески
адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування (орієнтовно 345 адвокатів) (за 14 днів 2012 року,
2013 рік)Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування (орієнтовно 345 адвокатів) (за 14
днів 2012 року, 2013 рік)Щорічні внески адвокатів на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування (орієнтовно 345
адвокатів) (за 14 днів 2012 року, 2013 рік)
3 Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації
В межах фактичних надходжень
адвокатського самоврядування (орієнтовно 510 адвокатів) (за 2014 (в розмірі та порядку,
рік)
встановленому РАУ)
4 Разовий внесок КДКА Хмельницької області
5 Внесок на організаційне забезпечення проходження стажування

В межах фактичних надходжень
В межах фактичних надходжень

6 Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських
об'єднань
7 Добровільні внески фізичних та юридичних осіб
8 Інші не заборонені законом джерела

В межах фактичних надходжень

ВИДАТКИ - усього

щорічні внески

409515
щорічні внески
внески за доповнення даних
621180 ЄРАУ
500000 разовий внесок
внесок на організаційне
забезпечення проходження
стажування

139471

1827
500000

456807
500000

107166

107166
0
0

В межах фактичних надходжень
В межах фактичних надходжень

В межах фактичних,
документально підтверджених
витрат

139471
454980

оплата за ордерні книжки
оплата за посвідчення
проценти банку
поворотня фінансова допомога
КДКА
відшкодування вартості
експлуатаційних витрат
Кому сплачено

1669293

2072
7305
8967
120000
3824

142168

1422587

1 Відрахування на утримання органів адвокатського самоврядування Згідно рішення з'їзду адвокатів
(за 14 днів 2012 року, 2013 рік, 2014 рік)Відрахування на
України
утримання органів адвокатського самоврядування (за 14 днів
2012 року, 2013 рік, 2014 рік)Відрахування на утримання органів
адвокатського самоврядування (за 14 днів 2012 року, 2013 рік,
2014 рік)Відрахування на утримання органів адвокатського
самоврядування (за 14 днів 2012 року, 2013 рік, 2014 рік)
2 Витрати, пов'язані з державною реєстрацією та початком
діяльності юридичної особи (одноразово / по мірі
потреби)Витрати, пов'язані з державною реєстрацією та
початком діяльності юридичної особи (одноразово / по мірі
потреби)Витрати, пов'язані з державною реєстрацією та
початком діяльності юридичної особи (одноразово / по мірі
потреби)Витрати, пов'язані з державною реєстрацією та
3 Придбання офісного приміщення (одноразово)Придбання
офісного приміщення (одноразово)Придбання офісного
приміщення (одноразово)Придбання офісного приміщення
(одноразово)

Згідно існуючих розцінок та
тарифів

Договірна вартість

4 Витрати на облаштування приміщення (в т.ч. ремонт) (по мірі
Згідно фактичних витрат
потреби)Витрати на облаштування приміщення (в т.ч. ремонт)
(по мірі потреби)Витрати на облаштування приміщення (в т.ч.
ремонт) (по мірі потреби)Витрати на облаштування приміщення
(в т.ч. ремонт) (по мірі потреби)
5 Комунальні послуги (щомісячно)Комунальні послуги
(щомісячно)Комунальні послуги (щомісячно)Комунальні послуги
(щомісячно)

Згідно встановлених тарифів

6 Послуги зв'язку, Інтернет (щомісячно)Послуги зв'язку, Інтернет
(щомісячно)Послуги зв'язку, Інтернет (щомісячно)

Відповідно до умов договору

7 Створення та/або обслуговування веб-сайту (одноразово / по мірі До 5000 грн.
потреби)Створення та/або обслуговування веб-сайту (одноразово
/ по мірі потреби)Створення та/або обслуговування веб-сайту
8 Банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування)
Відповідно до умов договору з
(щомісячно)Банківські послуги (розрахунково-касове
банківською установою
обслуговування) (щомісячно)Банківські послуги (розрахунковокасове обслуговування) (щомісячно)

НААУ

169193
Приватний нотаріус Пірха І.С.
450
Державний реєстратор
170
ФОП Романішіна Т.І.
1000
Приватний нотаріус Бережна
220
Л.П.
450
1500 Приватний нотаріус Пірха І.С.
ТОВ "Заріччя-2008"
833333
ПФУ
8333
Приватний нотаріус Бережна
8333
Л.П.
476
850000 ПВКП "Буд-контур"
ПП "Наша Справа"
10365
ТОВ "Будівельний Альянс Груп"
102886
ФОП Єрмолаєв В.Л.
1320
ТОВ
"Епіцентр
К"
656
100000
ТОВ "Заріччя-2008"
6634
Хмельницький МРЕМ
237
1480
12000 ПАТ "Хмельницькобленерго"
ТОВ "X-City"
1280
551
2400 ПАТ "Укртелеком" ХФ
ФОП Варшавський Р.В.
125
224
5000 ФОП Скурихін Н.В.
Хмельницька ф-я ПАТКБ
"ПриватБанк"

169193

1265

1265

309209

5000

2290

850475

115227

8351
1831
349

9 Робоча станція (комп'ютер) адміністратора бази даних ЄРАУ
(одноразово)Робоча станція (комп'ютер) адміністратора бази
даних ЄРАУ (одноразово)Робоча станція (комп'ютер)
адміністратора бази даних ЄРАУ (одноразово)
10 Система контролю доступу сторонніх осіб (обладнання та монтаж
охоронної сигналізації) (одноразово)Система контролю доступу
сторонніх осіб (обладнання та монтаж охоронної сигналізації)
(одноразово)Система
контролю доступу
сторонніх осіб
11 Послуги
охорони (щомісячно)Послуги
охорони
(щомісячно)Послуги охорони (щомісячно)

До 6000 грн.

12 Придбання офісної техніки та програмного забезпечення, меблів,
інвентарю (по мірі потреби)Придбання офісної техніки та
програмного забезпечення, меблів, інвентарю (по мірі
потреби)Придбання офісної техніки та програмного
13 Оплата за монтаж та налаштування комп'ютерної мережі
(одноразово)Оплата за монтаж та налаштування комп'ютерної
мережі (одноразово)Оплата за монтаж та налаштування
комп'ютерної мережі (одноразово)
14 Ремонт та обслуговування офісної техніки та програмного
забезпечення (в т.ч. витратні матеріали для оргтехніки) (по мірі
потреби)Ремонт та обслуговування офісної техніки та
забезпечення (в
т.ч. витратні
матеріали
для на
15 програмного
Придбання канцелярських
товарів
та витратних
матеріалів

До 40000 грн.

утримання офісу (по мірі потреби)Придбання канцелярських
товарів та витратних матеріалів на утримання офісу (по мірі
потреби)
16 Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі 150 грн. за добу) (по
мірі потреби)Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі 150
грн. за добу) (по мірі потреби)
17 Поштові витрати (в т.ч. кур'єрська доставка) (по мірі
потреби)Поштові витрати (в т.ч. кур'єрська доставка) (по мірі
потреби)
18 Поліграфічні послуги (в т.ч. виготовлення свідоцтв, посвідчень,
ордерних книжок, бланків тощо) (по мірі потреби)Поліграфічні
послуги (в т.ч. виготовлення свідоцтв, посвідчень, ордерних
книжок, бланків тощо) (по мірі потреби)

6000
До 4000 грн.

(350 грн. в місяць) згідно
розцінок / тарифів державної СО

0

ФОП Крайдуба О.М.
ПП "Сучасні Технології
4000 Безпеки"
ДП "Легіон Комплекс"
4200 ВДСО при УМВСУ
ФОП Гутник І.В.
ТОВ "Корвет"
40000 ТОВ "Епіцентр К"

3225
1157
2000
1696
11690
14064
2573

4382
3696

28327

До 1000 грн.
1000
До 4000 грн. на рік

0
ЗАТ "Мікросистема"
ФОП Грабовський А.М.

4000
10000 грн. на рік

В розмірах та порядку,
встановленому чинним
законодавством
По фактично понесених
витратах
По фактично понесених
витратах

250
1470

1720

6157
1167

7324

16071

16071

3029
733
367
1770
100
6171
1874
484
3263

3029

ТОВ "Корвет"
10000 ТОВ "Епіцентр К"
Оплата залізничних квитків та
добові витрати
30000
УДППЗ ХД "Укрпошта"
6000
ФОП Ковальський В.В.
ПМП "ВІС"
ФОП Федоченко С.О.
ФОП Мельник А.А.
ТОВ "Ем Джи Принт"
НААУ
ТОВ "Поліекспрес"
10000 ДП Поліграфкомбінат "Зоря"

14762

19 Передплата періодичних видань та придбання юридичної
літератури (по мірі потреби)Передплата періодичних видань та
придбання юридичної літератури (по мірі потреби)
20 Послуги ЗМІ (по мірі потреби)Послуги ЗМІ (по мірі потреби)

До 4000 грн. на рік
4000
До 5000 грн. на рік

21 Організація і проведення заходів з питань підвищення кваліфікації Згідно бюджету заходу,
адвокатів (в т.ч. оренда приміщень, послуги лекторів, транспортні затвердженого Радою адвокатів
витрати, поліграфічні послуги, послуги ЗМІ тощо)
Хмельницької області в межах
фактично понесених витрат
(у визначений РАР термін, але не менше 10 годин сертифікованих
РАУ навчальних заходів)
22 Витрати на проведення урочистостей до Дня адвокатури або Дня
юриста України (в т.ч. оренда приміщень, концертні та інші
культурно-розважальні послуги, послуги закладів громадського
харчування, поліграфічні послуги, послуги ЗМІ тощо) (1 раз в рік)

23 Фонд оплати праці найманих працівників або спеціалістів,
До 8 мінімальних заробітних
залучених за ЦПД, та нарахування ЄСВ: адміністратор бази даних плат в місяць + нарахування
ЄРАУ; юристконсульт - помічник голови; бухгалтер (щомісячно /
у визначений законодавством термін)
24 Фонд виплати винагороди згідно п.6 ст.48, п.3 ст.49 Закону
України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та
нарахування ЄСВ (голова Рради адвокатів, заступник голови Ради
адвокатів, секретар Ради адвокатів Хмельницької області)
(за рішенням Ради адвокатів Хмельницької області)
25 Виплата (гонорар) за керівництво стажуванням (за рішенням Ради
адвокатів Хмельницької області)

3960
482
490
7000
2000

4932

3763
40000

Згідно бюджету заходу,
затвердженого Радою адвокатів
Хмельницької області в межах
фактично понесених витрат

0

РА "Подільські Вісті"
ХОДТРК "Поділля-центр"
За оголошення про проведення
4000 конкурсу адвокатів з БПД
ХУУП
КВ ПФ "РИА"
ПАТ "Готель "Поділля"
ФОП Гонта А.С.

4962

20000

17725

0
Заробітна плата
Єдиний соціальний внесок
(нарахування, 36,76 %)

97035

35670

159911

132705

До 20 мінімальних заробітних
плат в рік + нарахування
33315
В розмірі, встановленому Радою
адвокатів Хмельницької області

26 Інші непередбачувані витрати (Резервний фонд) (по мірі потреби) До 7758 грн.

7758

0
Винагорода за ЦПД
Єдиний соціальний внесок
(нарахування, 34,7 %)
Підпр. "Профі-Спорт"

28014
9721

37735

1200

1200

Голова
Н.А. Вагіна
Бухгалтер
Д.В. Кушнірук

