
Затверджено Конференцією  

адвокатів Хмельницької області 

15 листопада 2014 року 

 

ВИСНОВОК №2 

перевірки фінансово-господарської діяльності  

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області  

за період з 20.09.2013 року по 31.10.2014 року. 

 

 10  листопада 2014р.                                                                 м.Хмельницький 

 

Перевірка фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області діючої каденції за період з 20.09.2013 року по 31.10.2014 року 

проводилась на підставі рішень ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області – протокол №7 

від 27 червня 2014 року, протокол №10 від 30 вересня 2014року; протокол №11 від 31.10.2014р. 

Ідентифікаційний код КДКА Хмельницької області: 25835007 

Місцезнаходження КДКА Хмельницької області: 29000 м. Хмельницький, вул. 

Зарічанська, 5/3. 

В користуванні КДКА Хмельницької області на умовах оренди перебуває нежитлове 

офісне  приміщення  площею 25,0 м.кв. (у платному одноособовому користуванні) та 108,5 м.кв. (у 

платному спільному користуванні з Радою адвокатів Хмельницької області) за адресою: м. 

Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, офіс 801 на підставі договору оренди від 13 лютого 2014р.  

 

Керівники, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність КДКА 

Хмельницької області, за період, що перевірявся: 

Голова КДКА    Прядун Володимир Борисович 

Бухгалтер          Дрозюк  Ірина Аркадіївна 

 

23.11.2013 року на конференції адвокатів Хмельницької  області був затверджений кошторис 

КДКА Хмельницької області на період з 24.11.2013р. по 31.12.2014р. 

 В КДКА Хмельницької області згідно наявної інформації були наявні наступні діючі 

банківські рахунки: 

Поточний рахунок №26007010925283 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 (відкритий згідно 

договору від 13.05.2013р.) 

Поточний рахунок №26005135494001 в ПАТ «Імексбанк» (відкритий згідно договору від 

09.07.2013р.) 

Поточний рахунок  №26007091169001 в  ПАТ “Банк Національний Кредит” (відкритий згідно 

договору від 19.12.2013р.) 

та депозитний рахунок в ПАТ  “Банк Національний Кредит” 

Метою здійснення перевірки було надання висновків щодо дотримання Положення про ревізійну 

комісію адвокатів регіону та ст. 51 ЗУ “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та вимог 

законодавства України про ведення фінансово-господарської діяльності за період з 20.09.2013р. по 

31.10.2014р. 

 

Уповноважені члени РКА Хмельницької області для проведення виїзної стадії перевірки: 

- Сівак Тетяна Олександрівна (свідоцтво №304, видано КДКА Хмельницької області 29.04.2003р.) 

- Костенко Костянтин Володимирович (свідоцтво №331, видано КДКА Хмельницької області 

11.05.2004р.) 

 

суб’єкт перевірки: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

Хмельницької області 

дата та документ, яким призначено перевірку та 

затверджено її план: 

протокол №7 від 27 червня 2014 року, протокол №10 

від 30 вересня 2014року; протокол №11 від 31  

жовтня 2014р. 

 

дата початку та закінчення  виїзної  фази перевірки 11.09.2014р.- 26.09.2014р., 03.11.2014р – 07.11.2014р. 

чи підтверджено достовірність даних, що містяться у так 



звітах та інших фінансових документах суб’єкта 

перевірки: 

чи встановлено в ході перевірки факти порушення 

порядку ведення бухгалтерського обліку та надання 

фінансової звітності: 

ні 

чи виявлено порушення вимог чинного 

законодавства, установчих документів, рішень 

конференції адвокатів регіону 

 

Виявлено порушення рішення конференції адвокатів 

Хмельницької області від 23.11.2013р., кошторису 

КДКА   на 2013-2014р.р., Рішення РАУ №8 від 

28.02.2014р. 

чи виявлено порушення вимог внутрішніх 

документів, положень та інструкцій суб’єкта 

перевірки:  

 

так 

чи наявні всі первинні документи бухгалтерського 

обліку щодо предмету перевірки  

так 

перелік  дій суб’єкта перевірки, які потрібно 

виправити  

-Вжити заходів до повного виконання вимог по п.3  

висновків РК Хмельницької області затверджених 

рішенням конференції адвокатів Хмельницької 

області 23.11.2014р.; 

- внести зміни до кошторису КДКА на період 

24.11.2013р. – 31.12.2014р.р. в частині придбання 

основних засобів у вигляді ремонту орендованого 

приміщення в сумі 207307,72 грн.; 120000грн. 

поворотної позики РАХО 

- виконувати вимоги рішень РАУ щодо порядку та 

строків сплати 10% відрахувань до ВКДКА 

перелік додатків до висновку на момент 

затвердження РК: 

-аналіз доходів 

-аналіз основних засобів, 

-аналіз коштів, 

-аналіз заборгованості, 

-аналіз витрат, 

-договори  

 

 

Документи  

Перелік документів та інформації щодо предмету перевірки  

№ Назва документа Надані  

1. Установчі документи  

1.1 Положення про КДК так 

1.2 Виписка з ЄДР юр. осіб так 

1.3 Витяг з ЄДР юр. осіб так 

1.4 Довідка з Держ. служби статистики України (ЄДРПОУ)  так 

1.5 Рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ і організацій (з 

ДПІ) 

так 

2. Протокол конференції адвокатів регіону від 23.11.2014р. згідно якого 

затверджено: 

так 

2.1 Кошторис так 

3. Первинні документи бухгалтерського обліку:  

3.1 Виписки по поточним рахункам за вересень 2013р. – жовтень 2014р. так 

3.2 Оборотно-сальдові відомості по рах.311 за вересень 2013р. – жовтень 2014р. так 

3.3 Баланс станом на 31.10.2014р.  так 

4. Інші   

4.1. Наказ про  облікову політику так 

4.2. Наказ про надання права підпису фінансових та інших документів так 

4.3. Наказ про покладення обов’язків касира, створення комісії по списанню 

ТМЦ  

так 

4.4. Штатний розпис так 

4.5. Договір про матеріальну відповідальність касира так 

4.6. Звіт про виконання кошторису КДКА за період з 24.11.2013-31.10.2014р.  

так 



 

    Документи надані в оригіналах, РК адвокатів Хмельницької області передані електроні копії, які 

зберігаються у РК. 

    23.11.2013 року із затвердженням кошторису КДКА  Хмельницької області на 2013 – 2014 р.р., 

висновку №1 РК адвокатів Хмельницької області, КДКА Хмельницької області було розпочато 

ведення бухгалтерського обліку та прийнято  облікову політику на вказаний період. 

 З 23.11.2013 року зберігання документів здійснюється  відповідно до наказу Головного архівного 

управління при КМУ від 20.07.1998р. №41 “Про затвердження переліку типових документів”. 

 Перевірка відбувалась в приміщенні, яке КДКА Хмельницької області орендує, згідно договору 

користування частиною офісного приміщення  від 13 лютого 2014 р. В цьому приміщенні КДКА 

Хмельницької області проводить свою основну діяльність, згідно з “Положенням про КДКА 

Хмельницької області”. 

Всього у КДКА Хмельницької області наявно коштів згідно  довідки ПАТ «Імексбанк» станом на 

20.09.2013р. (на початок періоду, що перевірявся) – 983974,27грн. 

Станом на 24.11.2013р. (після проведення конференції 23.11.2013р.) у КДКА наявні 

кошти в сумі 1006071,50  грн., з них: 

- на поточному рахунку в ПАТ “Укрсоцбанк” – 100 грн 

- на поточному рахунку в АТ  “Імексбанк” – 53526,06 грн. 

- на картковому рахунку ПАТ “Укрсоцбанк” – 158,01 грн. 

- на депозитному рахунку в  ПАТ “Імексбанк” (закритий в січні 2014р.) - 952287,43 грн. 

За  період з 24.11.2013 р по 31.10.2014р. загальні надходження КДКА Хмельницької 

області складають    151307,38 грн. (пасивні доходи і плата за іспити) 

Залишок коштів на рахунках станом на 31.10.2014р. (закінчення періоду, який перевірявся) 

становить – 120039,95 грн., в тому числі:  

- на поточному рахунку в АТ  “Імексбанк” – 708,18 грн., 

- на поточному рахунку в ПАТ “Банк національний кредит”- 1033,76 грн. 

- на поточному рахунку в ПАТ “Укрсоцбанк” – 100 грн. 

- на депозитному рахунку в  ПАТ “Банк національний кредит”- 118040,00 грн. 

- на картковому рахунку ПАТ “Укрсоцбанк” – 158,01 грн. 

            Аналіз видатків наведений в довідці до даного висновку. 

 

 28.01.2014р. КДКА Хмельницької області було перераховано ВКДКА України 3810,30 грн. 

28.02.2014р. КДКА Хмельницької області було перераховано ВКДКА України 2002,10 грн., всього 

5812,40 грн., заборгованості за 2013 рік. 

     Кредиторська заборгованість  КДКА Хмельницької області перед ВКДКА України  станом на 

31.10.2014 року відсутня. 

      Придбання основних засобів на суму 207307,72 грн. (ремонт офісного приміщення)  та  

120000 грн. (поворотна позика РАХО) не враховано в кошторисі КДКА затвердженому 

конференцією адвокатів Хмельницької області 23.11.2014р. 

        В КДКА Хмельницької області відповідно до ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці, 

заробітна плата виплачується працівникам регулярно, два рази на місяць через проміжок часу, що 

не перевищує 16 календарних днів. Індексація заробітної плати відповідно до Закону України 

«Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-XII від 03.07.1991 р. та Порядку 

проведення індексації грошових доходів населення, який затверджений Постановою КМУ №1078 

від 17.07.2003 р. (далі Порядок № 1078). 

       Касові документи, оформлені з дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 15.12.2004р. № 637 із змінами і доповненнями, уся готівка, що надходить до каси,  

своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковується.  

           Згідно наказу про облікову політику від 02 грудня 2013р., інвентаризація проводиться в 

період з 01.12.2014р. по 15.12.2014 р. перед складанням  річного фінансового звіту. В зв’язку з 

тим, що перевірка проводиться до визначеного періоду, результати інвентаризації будуть 

викладені у наступному висновку за результатами перевірки за 2014-2015р.р. 

           Відрахування 10 % коштів, що надходять як плата за складання кваліфікаційного іспиту до 

КДКА відбувається на підставі Положення про встановлення розміру та порядку сплати щорічних 

внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затвердженого 



Рішенням РАУ №24 від 17.12.2012р., але без врахування вимог Рішення РАУ №8 від 28.02.2014р. 

“Про деякі питання обліку розрахунків між органами адвокатського самоврядування. ” 

           Звітність, в тому числі податкова, подавалась вчасно, в прядку передбаченому чинним 

законодавством.  

 

Під час перевірки були присутні. 

1. Голова КДКА – В.Б. Прядун 

2. Помічник голови КДКА – В. Оніщук 

3. Бухгалтер - І.А.Дрозюк  

З результатами перевірки ознайомлені:     

1. Голова КДКА – В.Б. Прядун 

2. Помічник голови КДКА – В. Оніщук 

3. Бухгалтер - І.А. Дрозюк  

 

Голова РК адвокатів Хмельницької області 

 

Лебідь Олександра Павлівна                                                    (підпис) 

 

 Підписи членів РК адвокатів Хмельницької області: 

П.І.Б. Підписи 

1. Дем’янов Ігор Юрійович (підпис) 

 

2. Кізаєва Оксана Миколаївна  

(підпис) 

3. Костенко Костянтин Володимирович  

(підпис) 

4. Сівак Тетяна Олександрівна  

(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

                                                                         ДОВІДКА 

до Висновку  за результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької 

області фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  

адвокатури Хмельницької області 

 

         10  листопада 2014року                                                                            м. Хмельницький 

 

1. ДОХОДИ 

Дані, які відображені у первинних документах  за період, що перевірявся, і дані, встановлені 

перевіркою, відображені в порівняльній таблиці: 

 

2013 рік. 

Доход Основна діяльність Неосновна діяльність (пасивні доходи) 

За даними суб’єкта 

перевірки 

За даними перевірки За даними суб’єкта 

перевірки 

За даними перевірки 

Оплата за іспити 58784 грн. 58784 грн. 67306,68 грн. 67306,68 грн. 

Всього за 2013 р.      58784 грн. 58784 грн. 67306,68 грн. 67306,68 грн. 

 

*В таблицях наведенні данні починаючи з 01.01.2013р. Неосновна діяльність являє собою пасивні 

доходи від коштів, що перебували на дипозитних рахунках у вказаний період.   

 

 2014 рік.  

Доход Основна діяльність Неосновна діяльність (пасивні доходи) 

За даними суб’єкта 

перевірки 

За даними перевірки За даними суб’єкта 

перевірки 

За даними перевірки 

Оплата за іспити (на 

31.10.2014р.) 

62130 грн. 62130 грн. 49219,13 грн. 49219,13 грн. 

Всього за 2014 р.       62130 грн.  62130 грн. 49219,13 грн.  49219,13грн. 

 

2013рік 

Період 

(місяць) 

Оплата за іспити 

(надходження по банку) 

10% від 

надход. 

Перерахування до ВКДКА 

України 

Розбіжності 

За даними 

суб’єкта 

перевірки 

За даними 

перевірки 

За даними 

суб’єкта 

перевірки 

За даними 

перевірки 

01.01.2013 -

21.01.2013р. 

 

20000 грн. 

 

20000 грн. 

 

2000 грн. 

 

0 грн 

 

0 грн. 

 

2000 грн 

01.02.2013 – 

28.02.2013р. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

2000 грн. 

01.03.2013р.- 

31.03.2013р. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

2000 грн. 

01.04.2013 -

30.04.2013р. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

2000 грн. 

01.05.2013 – 

31.05.2013р. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

2000грн. 

01.06.2013- 

30.06.2013р. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

2000 грн. 

01.07.2013 – 

31.07.2013р. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

2000 грн. 

01.08.2013- 

31.08.2013р. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

2000 грн. 

01.09.2013- 

30.09.2013р. 

 

6963 грн. 

 

6963 грн. 

 

696,30 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

2696,30 грн 

01.10.2013 – 

31.10.2013р. 

 

3441 грн. 

 

3441 грн. 

 

344,10 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

3040,40 грн 



01.11.2013- 

30.11.2013р. 

 

13764 грн. 

 

1376,40 грн 

 

1376,40 грн 

 

0 грн. 

 

0грн. 

 

4416,80 грн 

01.12.2013- 

31.12.2013р. 

 

14616 грн. 

 

14616 грн. 

 

1461,60 грн 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

5878,40 грн 

Всього: 58784 грн. 58784 грн. 5878,40 грн 0 грн. 0 грн. 5878.40 грн 

  

28.01.2014р. КДКА Хмельницької області було перераховано ВКДКА України 3810,30 грн. 

28.02.2014р. КДКА Хмельницької області було перераховано ВКДКА України 2002,10 грн. 

заборгованості за 2013 рік. 

 

2014 рік 

Період 

   (місяць) 

Оплата за іспити 

(надходження по банку) 

10% від 

надход. 

Перерахування до ВКДКА 

України 

Розбіжності 

За даними 

суб’єкта 

перевірки 

За даними 

перевірки 

За даними 

суб’єкта 

перевірки 

За даними 

перевірки 

01.01.2014- 

31.01.2014р. 

 

3654 грн. 

 

3654 грн. 

 

365,40 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

365,40 грн. 

01.02.2014- 

28.02.2014р. 

 

10962 грн.- 

- (з них 

повернуто) 

3654 грн. = 7308 

грн.  

 

10962-

3654=7308 

 

730,80 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

1096,20 грн 

01.03.2014- 

31.03.2014р. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

1096,20 грн 

01.04.2014- 

30.04.2014р. 

 

3654 грн. 

 

3654 грн. 

 

365,40грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

1461,40 грн 

01.05.2014- 

31.05.2014р 

 

0грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

1461,60 грн 

(08.05.2014р.) 

 

1461,60 грн 

(08.05.2014р.) 

 

0 грн. 

01.06.2014- 

30.06.2014р 

 

7308 грн. 

 

7308 грн. 

 

730,80 грн. 

 

730,80 грн. 

 

730,80 грн. 

 

0 грн. 

01.07.2014- 

30.07.2014р 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

 

0 грн. 

01.08.2014- 

31.08.2014р 

 

14616 грн. 

 

14616 грн. 

 

 

1461,60грн 

 

1096,20грн 

 

 

1096,20грн 

 

356,40 грн. 

01.09.2014- 

31.09.2014р. 

14616 грн. 14616 грн. 1461,60грн 1461,60грн 1461,60грн 356,40 грн 

01.10.2014- 

31.10.2014р 

10974 грн 10974 грн 1097,40 грн 1462,80грн 1462,80 грн. 0 грн. 

Всього: 62130 грн 62130 грн 6213 грн. 6213 грн 6213 грн. 0 грн. 

 

Кредиторська заборгованість  КДКА Хмельницької області перед ВКДКА України  станом на 

31.10.2014 року відсутня. 

Відрахування 10 % коштів, що надходять як плата за складання кваліфікаційного іспиту до КДКА 

відбувається на підставі Положення про встановлення розміру та порядку сплати щорічних 

внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затвердженого 

Рішенням РАУ №24 від 17.12.2012р. 

При цьому п. 2 Рішення РАУ №8 від 28.02.2014р Про деякі питання обліку розрахунків між 

органами адвокатського самоврядування встановлено, що головам КДКА областей забезпечити 

наявність окремого поточного рахунку для сплати за складання кваліфікаційного іспиту із 

режимом договірного списання коштів у розмірі 10% від надходжень на поточний рахунок Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України на наступний операційний банківський 

день. 

 

Інші доходи від неосновної діяльності (пасивні доходи – фінансові операції по договору 

банківського вкладу) 

 

Період(міс./рік) Сума (грн.) Період Сума (грн.) 

січень 2013 0 січень 2014 26758,54 

лютий 2013 0 лютий 2014 4907,46 



березень 2013 0 березень 2014 4290,50 

квітень 2013 0 квітень 2014 3846,66 

травень 2013 0 травень 2014 1304,84 

червень 2013 0 червень 2014 1764,83 

липень 2013 0 липень 2014 1813,67 

серпень 2013 6464,38  серпень 2014 1560,10 

вересень 2013 16026,61 вересень 2014 1398,60 

жовтень 2013 20508,29 жовтень 2014 1573,93 

листопад 2013 9288,15   

грудень 2013 15019,25   

Всього: 67306,68 Всього: 49219,13 грн. 

 

 

 Аналізуючи  банківські виписки за період з 01.01.2013р. по 31.10.2014р. доходи КДКА 

Хмельницької області складаються з надходжень за іспити. При цьому до серпня 2013 року 

доходи складаються виключно з надходжень за іспити і складають за 2013р. всього 58784 грн., а 

станом на 31.10. 2014р. (за 2014р.) - 62130 грн.  

  З серпня 2013 р. доходи складаються також і із доходів від неосновної діяльності (пасивні 

доходи),  і складають за 2013р. - 67306,68 грн., станом на 31.10.2014 р. пасивні доходи КДКА 

Хмельницької області складають  49219,13 грн.  

 

2. АНАЛІЗ БАЛАНСУ. 

 

Основні засоби. 

На балансі станом на 31.12.2013р. за 2013 р. обліковуються основні засоби за первинною вартістю 

на суму 4980 грн. (ноутбук ASUS X75VC-TY023D 38), згідно оборотно-сальдової відомості по 

рахунку: 104 необоротні активи за 2013р. 

На балансі станом на 31.10.2014р. обліковуються основні засоби за первинною вартістю  згідно 

оборотно-сальдової відомості по рахунку: 10 місця зберігання, необоротні активи за період 

01.01.2014р. – 31.08.2014р.в сумі 228997,72 грн.( ноутбук ASUS X75VC-TY023D 38 (4980 грн.)+ 

HONDA HD-18HR/JA42 (10365,00 грн.)+ ремонт офісного приміщення (207307,72 грн.) + сейф 

ШК-143 (3145,00 грн.) + принтер МФУ Canon i-SENSYS MF 4410 (3200 грн.) 

На балансі станом на 31.10.2014р. обліковуються нематеріальні активи на суму 4061,00 грн. (ПЗ 

MS Windows7 39 (731 грн.)+ программа 1С “Предприятие”40 (3330 грн.) згідно оборотно-

сальдової відомості по рахунку: 12 необоротні активи за 2014р.  

 

Придбання основних засобів на суму 207307,72 грн. (ремонт офісного приміщення) не 

враховано в кошторисі КДКА затвердженому конференцією адвокатів Хмельницької області 

23.11.2014р. 

 

На балансі також обліковуються малозначні необоротні матеріальні активи згідно оборотно-

сальдових відомостей по рахунку 112 необоротні активи за 2013р. та рахунку:11 місця зберігання; 

необоротні активи за 01.01.2014р. – 31.08.2014р., станом на 31.10.2014р. на загальну суму 48131,00 

грн., а саме згідно наступного переліку. 

 

 



 
 

 

 

 



 
3. Дебіторська та кредиторська заборгованість. 

 

Станом на 31.10.2014р. перед  КДКА Хмельницької області рахується дебіторська заборгованість 

в сумі 320882,12 грн. А саме: 

 200000 грн. (контрагент ТДВ “Промбуд-1”);  

120000 грн. (контрагент РА Хмельницької області); 

35,92 грн. (контрагент КП “Спецкомунтранс”);  

846,20 грн. (контрагент УДПП “Укрпошта”). 

            

          120000 грн. поворотної позики РА хмельницької області не включено КДКА до витрат 

кошторису затвердженомк 23.11.2013 року.  

            Примітка* сума 1187,38 грн. помилково перерахована Твердуном М.М. КДКА 14.02.2014р. 

КДКА Хмельницької області перерахована РА Хмельницької області (адвокатський внесок по 

заяві Твердуна М.М.). 

 

           Кредиторська заборгованість КДКА Хмельницької області станом на 31.10.2014р. відсутня. 

 

         Згідно наказу про облікову політику від 02 грудня 2013р., інвентаризація проводиться в 

період з 01.12.2014р. по 15.12.2014 р. перед складанням  річного фінансового звіту. В зв’язку з 

тим, що перевірка проводиться до визначеного періоду, результати інвентаризації будуть 

викладені у наступному висновку за результатами перевірки за 2014-2015р.р. 

 

4.КОШТИ 

2013 р.  

З 20 по 31 грудня 2014 р. було отримано в ПАТ “Банк Національний Кредит” кошти по чекам 

ЛЗ№3184601 на суму 2562 грн. (на виплату заробітної плати (аванс) працівникам КДКА) ; 

ЛЗ№3184602 на суму 10276,32 грн. (поштові витрати та витрати на відрядження за 2013р. по 

авансовим звітам); ЛЗ№3184602 на суму 12850,80 грн. (заробітна плата за другу половину грудня 

2013р. та одноразова річна винагорода членам дисциплінарної палати та голові КДКА). 

 

 



2014р. 

За період з 01.01.2014р по 31.10.2014р було отримано в ПАТ “Банк Національний Кредит” кошти 

по чекам з ЛЗ№318604 по ЛЗ№3184625 (крім ЛЗ№3184612 - зіпсований) в сумі 63493,98 грн., з 

них на виплату заробітної плати в - 54365,18 грн.; на господарські витрати (поштові витрати, 

відрядження, придбання конвертів) – 7028,80 грн.; матеріальна допомога працівникам КДКА – 

2100 грн. 

 

Аналіз статей витрат за період з 20.09.2013 р по 31.10.2014р. 

Стаття витрат Сума (грн.) 

2013р.  

амортизація малозначних необоротних мат. активів 3703 

винагорода членам дисциплінарної палати 12180 

витрати по утриманню приміщення 1117,15 

експлуатаційні витрати 126,16 

зарплата працівникам (ФОП + 36,76% нарахування ЄСВ) 8236,69 (6022,73 + 2213,96) 

відрядження утримання адмінапарату 1111,84 

консулат.,інформац. та ін..послуги 1840 

опалення приміщення 2791,15 

послуги державної реєстраційної служби 78,20 

почтові витрати 228,70 

телекомунікаційні послуги 211,96 

послуги банків 420,43 

Всього за 2013р. 32045,28 

2014р.  

амортизація основних засобів 6570,56 

амортизація малозначних необоротніх матер. активів 378 

амортизація нематеріальних активів 1695 

витрати по утриманню приміщення 3007,30 

відшкодування вартості послуг інтернет (РАХО) 325 

відшкодування послуг охорони (РАХО) 549,41 

експлуатаційні витрати 417,91 

електронний цифровий підпис 240 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

(разовий внесок РАХО) 

500000 

забезпечення діяльності ВКДКА 12091,40 

заправка картриджа 45 

заробітна плата працівникам (ФОП + 36,76% нарахування 

ЄСВ) 

95025,43 (69483,35 + 25542,08) 

канцелярські витрати 2283,20 

відрядження і утримання апарату 3491,84 

консульт., інформац. та ін. послуги 1000 

матеріальна допомога 2100 

нотаріальні послуги 450 

опалення приміщення 8345,34 

оренда офісного приміщення 1 

послуги державної реєстраційної служби 51 

почтові витрати 3467,10 

реєстрація документу та трансфер сайту 300 

реєстрація змін в установчих документах 102 

ремонт основних засобів 3730 

утримання загальногосподарських ОЗ, НМА та ін. 70 

списання бланків 39,90 

судовий збір 1252 

телекомунікаційні послуги 838,83 

послуги банків 1534,55 

Всього за 2014р.: 649401,77 

Всього: 681447,05 

 

В КДКА Хмельницької області відповідно до ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці, 

заробітна плата виплачується працівникам регулярно, два рази на місяць через проміжок часу, що 

не перевищує 16 календарних днів. Індексація заробітної плати відповідно до Закону України 

«Про індексацію грошових доходів населення» № 1282-XII від 03.07.1991 р. та Порядку 

проведення індексації грошових доходів населення, який затверджений Постановою КМУ №1078 

від 17.07.2003 р. (далі Порядок № 1078). 



       Касові документи, оформлені з дотримання вимог Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні. Згідно п.2.6 ст.2 Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 15.12.2004р. № 637 із змінами і доповненнями, уся готівка, що надходить до каси,  

своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковується.  

   Таким чином, залишки грошових коштів на кінець терміну перевірки підтвердженні виписками 

банку, і відповідають залишкам по бухгалтерському обліку. Співставленням оборотів і сальдо за 

банківськими виписками по рахункам розходжень не встановлено. Грошові кошти 

використовувались за призначенням і в обсягах встановлених кошторисом. Залишок коштів на 

рахунках на 31.10.2014р. становить – 120039,95 грн., в тому числі:  

- на поточному рахунку в АТ  “Імексбанк” – 708,18 грн., 

- на поточному рахунку в ПАТ “Банк національний кредит”- 1033,76 грн. 

- на поточному рахунку в ПАТ “Укрсоцбанк” – 100 грн. 

- на депозитному рахунку в  ПАТ “Банк національний кредит”- 118040,00 грн. 

- на картковому рахунку ПАТ “Укрсоцбанк” – 158,01 грн. 

  

5.ДОГОВОРИ 

 

Статті витрат, придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів, малоцінних 

необоротних матеріальних активів, здійсненні на підставі договорів в межах затвердженого 

кошторису за виключенням видатків на придбання основних засобів у вигляді ремонту 

орендованого приміщення та поворотної позики РА Хмельницької області, які не передбачені 

кошторисом.  

 

 

 Голова РК адвокатів Хмельницької області 

 

Лебідь Олександра Павлівна                                                    (підпис) 

 

 

Члени РК Хмельницької області 

 

П.І.Б. Підписи 

5. Дем’янов Ігор Юрійович (підпис) 

 

6. Кізаєва Оксана Миколаївна (підпис) 

 

7. Костенко Костянтин Володимирович (підпис) 

 

8. Сівак Тетяна Олександрівна (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                      РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

29000, м. Хмельницький, вул. Театральна,24, кв.12, тел./факс (0382)652577, е-пошта: lebedax@gmail.com 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ  

За результатами перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької області  

кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії Хмельницької області 

 

10 листопада 2014р.                                                                           м. Хмельницький 

 

Ревізійна  комісія адвокатів Хмельницької області за результатами перевірки кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії  Хмельницької області  

            рекомендує: 

- Внести до кошторису КДКА Хмельницької області на період з 24.11.2013р. по 31.12.2014р. 

доповнення, врахувавши придбання основних засобів на суму 207307,72 грн. (ремонт офісного 

приміщення) та поворотну позику РК Хмельницької області в сумі 120000 грн.;  

- Дотримуватись порядку передбаченому п. 2 Рішення РАУ №8 від 28.02.2014р “Про деякі питання 

обліку розрахунків між органами адвокатського самоврядування”, яким встановлено, що головам 

КДКА областей необхідно забезпечити наявність окремого поточного рахунку для сплати за 

складання кваліфікаційного іспиту із режимом договірного списання коштів у розмірі 10% від 

надходжень на поточний рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

України на наступний операційний банківський день. 

 

            вимагає: 

Виконати в повному обсязі вимоги п.3 висновків РК Хмельницької області №1 затвердженого 

Конференцією адвокатів Хмельницької області 23.11.2013р. щодо вжиття  заходів для повернення 

коштів (нормативно та документально не підтверджених видатків (витрачання коштів) КДКА 

Хмельницької області на суму 507951грн. за період з 13.10.2012 року по 19.09.2013 року) КДКА 

Хмельницької області; у випадку неповернення коштів добровільно, вирішити питання 

повернення коштів згідно вимог чинного законодавства, в судовому порядку, а також вжиття 

заходів для належного оформлення поворотних фінансових допомог та операцій з видачі коштів у 

т.ч. під авансові звіти чи для відшкодування фактично понесених витрат.  

 
 

Голова РК адвокатів Хмельницької області 

 

Лебідь Олександра Павлівна                                                    (підпис) 

 

 

Члени РК Хмельницької області 

 

П.І.Б. Підписи 

9. Дем’янов Ігор Юрійович (підпис) 

 

10. Кізаєва Оксана Миколаївна (підпис) 

 

11. Костенко Костянтин Володимирович (підпис) 

 

12. Сівак Тетяна Олександрівна (підпис) 

 

 

mailto:lebedax@gmail.com

	n667

