
 

 

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                      Конференцією адвокатів  

                                                                                                                      Хмельницької області 

                                                                                                                             15 листопада 2014 року 

 

 

К О Ш Т О Р И С 
КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ  

АДВОКАТУРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

на період з 01.01.2015 р. по 31.12. 2015 р. 

 

№ Статті доходів та витрат Період Затверджений розмір  Затверджена 

сума (грн.) 

 НАДХОДЖЕННЯ   В межах фактичних 

надходжень 
 

1 Плата за складання кваліфікаційного іспиту  В межах фактичних 

залишків коштів  

 

2 Плата за складання кваліфікаційного іспиту  В межах фактичних 

надходжень 

 

3 

 

 

Інші не заборонені законом джерела, в т.ч. 

пасивні доходи 

 

 В межах фактичних 

надходжень 

 

4.  

 

Повернення Радою адвокатів Хмельницької 

області поворотної фінансової допомоги 

 В межах фактичних 

надходжень 

120 000 

 ВИДАТКИ   В межах фактичних, 

документально 

підтверджених  витрат  

Затверджена 

сума 

максимально 

можливих 

витрат (грн.) 

1 Відрахування на забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури  

По мірі 

надходження 

коштів 

В розмірі 10% від плати 

за складання 

кваліфікаційного іспиту 

 

2 Витрати організаційного характеру (реєстрація,  

ЗМІ, організація засідань та інші) 

До 31.12.2015 р. По фактично понесеним 

та документально 

підтвердженим  витратам 

до  31.12.2015 року 

5000  

3 Відшкодування витрат на відрядження  До 31.12.2015 р. В розмірах та порядку 

встановленому чинним 

законодавством.  

10000 

4 Банківські послуги (розрахунково-касове 

обслуговування) 

До 31.12.2015 р. Відповідно до умов 

договору з банківською 

установою 

3000 

5 Комунальні послуги, в т.ч. послуги зв’язку, 

Інтернет, послуги охорони   

Щомісячно Згідно виставлених 

рахунків  

2000 

6 Поліграфічні послуги  По мірі потреби 

до 31.12.2015 р. 

По фактично понесеним 

витратам 

1000 

10 Витрати на забезпечення роботи веб-сайту По мірі потреби 

до 31.12.2015 р. 

По фактично понесеним 

витратам 

1000 

11 Поштові витрати ( в т.ч. кур’єрська доставка) По мірі потреби 

до 31.12.2015 р. 

По фактично понесеним  

витратам 

5000 

12 Передплата періодичних видань та придбання 

юридичної літератури 

По мірі потреби 

до 31.12.2015 р. 

По фактично понесеним  

витратам  

3000 

13 Придбання офісної техніки та програмного 

забезпечення, меблів,  інвентарю  

По мірі потреби 

до 31.12.2015 р. 

По фактично понесеним  

витратам   

20000 

 

 

14 Ремонт і обслуговування офісної техніки та 

програмного забезпечення (в т.ч. витратні 

матеріали для оргтехніки)  

По мірі потреби 

до 31.12.2015 р. 

По фактично понесеним  

витратам   

3000 

15 Придбання канцелярських товарів, витратних 

матеріалів  та витрат на утримання офісу та ін. 

По мірі потреби 

до 31.12.2015 р. 

По фактично понесеним  

витратам   

6000 

 



 

 

 

16 Фонд оплати праці найманих працівників або 

спеціалістів залучених за ЦПД та нарахування 

ЄСВ 

- помічник голови, головний бухгалтер, 

прибиральниця  

Щомісячно 

  

До 6,5 мінімальних 

заробітних плат в місяць, 

+ нарахування 

 

 

12226 

 

17 Фонд виплати винагороди згідно п.9 ст.50 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» з врахуванням  ЄСВ 

 

Одноразово,  

за 2015 рік, за 

рішенням КДКА 

Хмельницької 

області 

До 30 мінімальних 

заробітних плат + 

нарахування 

50000 

18 Інші непередбачувані витрати, в т.ч. судовий 

збір  

За рішенням 

КДКА 

 

По фактично понесеним  

витратам   

25000 

19 

 

 

Внесок на рахунок Ради адвокатів 

Хмельницької області на забезпечення 

діяльності органу адвокатського 

самоврядування  

За рішенням 

Конференції 

адвокатів 

Хмельницької 

області 

Разовий внесок за 

рішенням Конференції 

адвокатів Хмельницької 

області  

50000 

20 

 

Залишок для забезпечення діяльності на 

наступний період (2016р.)  

Запланована 

економія 

Не менше 30000, 00грн.  

 

       У разі обґрунтованої необхідності  збільшення витрат по окремих  статтях витрат,  надати КДКА 

Хмельницької області  право на їх збільшення  виключно за рахунок економії коштів по інших статтях витрат 

(перерозподіл коштів). При цьому, не може бути зменшений мінімально запланований статтею 20 цього 

Кошторису залишок для забезпечення діяльності на наступний період (2016 р.) – Фонд розвитку.       

 

 

   Голова КДКА Хмельницької області          /підпис/                                 Прядун В.Б. 


