
                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                      Конференцією адвокатів  

                                                                                                                     Хмельницької області 

                                                                                                                         15 листопада 2014 року 

 

К О Ш Т О Р И С 
РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

на 2015 рік* 
 

№ Статті доходів та витрат Період Затверджений розмір Затверджена 

сума** 

 НАДХОДЖЕННЯ - всього  В межах фактичних 

надходжень 

365462 

1 Щорічні внески адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування  за 

2015 рік (70% від встановленого розміру 

мінімальної з/п на 1.01.2015р. (орієнтовно 370 

адвокатів)) 

 

До 31.01.2015р. 
 

В межах фактичних 

надходжень 

 

315462 

2 Щорічні внески адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування  за 

минулі роки  (70% від встановленого розміру 

мінімальної з/п на 1 січня року, за який 

сплачується внесок) 

 

 
 

В межах фактичних 

надходжень 

 

3 Внесок на організаційне забезпечення 

проходження стажування  

 В межах фактичних 

надходжень  

 

4 Разовий внесок КДКА Хмельницької області До 15.01.2015р. В розмірі, встановленому 

Конференцією адвокатів 

Хмельницької області 

50000 

5 Добровільні внески адвокатів, адвокатських 

бюро, адвокатських об’єднань  

 В межах фактичних 

надходжень 

 

6 Добровільні внески фізичних та юридичних 

осіб 

 В межах фактичних 

надходжень 

 

7 Інші не заборонені законом джерела  В межах фактичних 

надходжень 

 

 ВИДАТКИ – всього  В межах фактичних, 

документально 

підтверджених  витрат 

365462 

1 Комунальні та інші послуги пов’язані з 

утриманням приміщення 

Щомісячно Згідно встановлених 

тарифів  

25000 

2 Послуги зв’язку та Інтернет Щомісячно Відповідно до умов 

договору  

1800 

3 Послуги охорони  Щомісячно  (350грн. в місяць) Згідно 

розцінок /тарифів ДСО  

4200 

4 Банківські послуги (розрахунково-касове 

обслуговування) 

Щомісячно Відповідно до умов 

договору з банківською 

установою 

2000  

5 Придбання офісної техніки, програмного 

забезпечення, меблів,  інвентарю, тощо  

По мірі потреби До 40000,00грн. 35000 

6 Ремонт та обслуговування офісної техніки та 

програмного забезпечення (в т.ч. витратні 

матеріали для оргтехніки) 

По мірі потреби До 4000,00 на рік 3000 

7 Придбання канцелярських товарів та витратних 

матеріалів на утримання офісу 

По мірі потреби 10000грн. на рік 10000 

8 Поштові витрати ( в т.ч. кур’єрська доставка) По мірі потреби По фактично понесеним  

витратам 

5000  

9 Поліграфічні послуги (в т.ч. виготовлення 

свідоцтв, посвідчень, ордерних книжок, 

бланків, тощо) 

По мірі потреби По фактично понесеним 

витратам 

8000 

10 Проведення заходів з питань підвищення 

кваліфікації адвокатів (в т.ч. оренда приміщень, 

обладнання, послуги лекторів, транспортні 

витрати,  поліграфічні послуги, послуги ЗМІ, 

послуги закладів громадського харчування, 

тощо) 

Не менше 10 

годин 

сертифікованих   

навчальних 

заходів  

Згідно рішення Ради 

адвокатів Хмельницької 

області в межах 

фактично понесених 

витрат 

30000 

11 Проведення зборів, Конференцій, з’їздів (в т.ч. 

оренда приміщень, обладнання, витрати на 

По мірі потреби, 

але не рідше 1 

Згідно рішення Ради 

адвокатів Хмельницької 

10000 



відрядження, транспортні витрати,  

поліграфічні послуги, послуги ЗМІ, послуги 

закладів громадського харчування, тощо) 

раз в рік області в межах 

фактично понесених 

витрат 

12 Проведення спортивних, культурних, святкових 

та  інших масових заходів для адвокатів області 

Згідно рішення Ради адвокатів Хмельницької 

області (в т.ч. оренда приміщень, концертні та 

інші культурно-розважальні послуги,  послуги 

закладів громадського харчування, поліграфічні 

послуги, послуги ЗМІ, транспортні 

послуги,тощо) 

Згідно рішення 

Ради адвокатів 

Хмельницької 

області 

Згідно рішення Ради 

адвокатів Хмельницької 

області в межах 

фактично понесених 

витрат 

15000 

13 Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі 150 

грн. за добу) 

По мірі потреби В розмірах та порядку 

встановленому чинним 

законодавством  

25000 

14 Фонд оплати праці найманих працівників або 

спеціалістів залучених за ЦПД та нарахування 

ЄСВ  

- адміністратор бази даних ЄРАУ(або інша за 

назвою але аналогічна за змістом посада); 

- помічник голови-юрисконсульт(або інша за 

назвою але аналогічна за змістом посада); 

 - бухгалтер  

Щомісячно, у 

визначений 

законодавством 

термін 

 

До 8 мінімальних 

заробітних плат в місяць 

+ нарахування 

 

 

 

159911  

(116928 +42983)  

 

 

15 Фонд преміювання найманих працівників За рішенням 

голови Ради 

адвокатів 

регіону 

Згідно наказу голови 

Ради адвокатів 

Хмельницької області 

15000 

16 Виплата (гонорар) за керівництво стажуванням Згідно договорів 

з керівниками 

стажування 

В розмірі встановленому 

Радою адвокатів  

 

17 Інші непередбачувані витрати (Резервний 

фонд)*** 

По мірі потреби Згідно рішення Ради 

адвокатів Хмельницької 

області*** 

16551 

 

      * Кошторис на 2015 рік,  в частині затвердженого розміру статей  доходів і витрат, продовжує діяти  до 

затвердження Конференцією адвокатів Хмельницької області Кошторису на наступний рік.   

      ** У разі обгрунтованої необхідності  збільшення передбачених Кошторисом сум  по окремих  статтях 

витрат, Рада адвокатів Хмельницької області має право  їх збільшити за рахунок економії коштів по інших 

статтях витрат (перерозподіл коштів), або за рахунок коштів, що надійшли в більшому розмірі ніж 

затверджена сума статтями доходів Кошторису. 

      *** Кошти резервного фонду можуть витрачатися на витрати не передбачені Кошторисом, у разі 

обгрунтованої необхідності та на підставі рішення Ради адвокатів Хмельницької області, прийнятим не менше 

2/3 голосів членів Ради адвокатів Хмельницької області. 

 
Проект кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2015 рік запропоновано Радою адвокатів 

Хмельницької області для  розгляду та затвердження Конференцією адвокатів Хмельницької області 

(протокол №21 від 12.11.2014р.). 

 

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області              /підпис/                                                       Н.А. Вагіна 

 
        
 


