
ЗВІТ
про виконання кош торису КДКА Хмельницької області 
за період з 01.01.2015 р. по 31.10.2015 р.

За кошторисом Фактично

№ Статті доход ів період затверджений
розмір

затверджена 
сума, грн

доходи сума
грн

НАДХОДЖЕННЯ - УСЬОГО НАДХОДЖЕННЯ - УСЬОГО 376583,77
1 плата за складання кваліфікаційного іспиту за період 

3 01.01.15 
по 30.11.2015

в межах фактичних 
надходжень

плата за складання кваліф ікаційного іспиту с 01.01.2015 р. по 30.11.2015 110292,00

2 інші не заборонені законом джерела, в.ч. в межах фактичних % від розміщення депозитних вкладов с 01.01.2015 по 31.11.2015 9913,77
пасивні доходи надходжень плата за складання кваліф ікаційного іспиту без подочі заяви 5000,00

повернення судового збору 1378,00
поверенення ТДВ "ПРОМБУД-1” 200000,00

3 Повернення Радою адвокатів Хмельніцької 
області поворотної фінансової позики

в межах фактичних 
надходжень

120000,00 Повернення Радою адвокатів Хмельніцької області 
поворотної фінансової позики 50000,00

№ витрати період затверджений
розмір

затверджена 
сума, грн

витрати сума
грн

ВИДАТКИ -УСЬОГО ВИДАТКИ -УСЬОГО 225062,19

1 Відрахування на забезпечення діяльності 
В КДКА

по мірі надходження 

коштів
Відрахування на забезпечення діяльності ВКДКА с 01.01.2015 р.по 31.10.15 р. 11760,00

2 Витрати організаційного характеру( реєстрація, 
ЗМІ, організації засідань та інші)

до 31.12.2015 р. По фактично поне- 
сенним та докумен
тально підтвердже
ними витратами

5000,00 Оплата нотаріальних послуг - засвідчення підписов 100,00

3 Відшкодування витрат на відрядження 
представників РАУ, ВКДКА

до 31.12.2015 р. В розмірах та по
рядку встановлено
му чинним законо
давством

10000,00 Відшкодування витрат на відрядження 647,86

4 Банківські послуги (розрахунково -касове ослуговування) до 31.12.2015 р. Відповідно до 
умов договору 3 

банківською 
установою

3000,00 Банківські послуги (розрахунково -касове ослуговування) с 01.01.2015 по 30.11.2015 2830,14

5 комунальні послуги, в т.ч.послуги зв"язку, 
інтернет, послуги охорони

ЩОМІСЯЧНО згідно виставлених 
рахунків

2000,00 Відшкодування комунальних послуг, в т.ч. інтернет,послуги охорони 
Раді адвокатів Хмельницької області 14761,69
ХФ "УКРТЕЛЕКОМ" - за телекомунікаційні послуги 1008,00

6 Поліграфічні послуги По мірі потреби 
до 31.12.2015 р.

по фактично 
понесеним витратам

1000,00 ФОП Омельянчук В.П. -придбання бланків 734,00

10 Витрати на забезпечення роботи веб-сайту

Голова

По мірі потреби 
до 31.12.2015 р.

по фактично 
понесеним витратам

1000,00 ФОП Строгуш В.В. - оплата витрат на забеспечення роботи веб-сайту 670,00



11 Почтові витрати (в т.ч. кур"єрська доставка) По мірі потреби 
до 31.12.2015 р.

по фактично 
понесеним витратам

5000,00 УДППЗ "УКРПОШТА" - поштові витрати 3767,83

1 2 Переплата періодичних видань та придбання 
юридичної літератури

По мірі потреби 
до 31.12.2015 р.

по фактично понесе
ним витратам

3000,00

13 Придбання Офісної техніки та програмного 
забезпечення , меблів, інвентарю

По мірі потреби 
до 31.12.2015 р.

по фактично понесе
ним витратам

20000,00

14 Ремонт та обслуговування офісної техніки та 
програмного забеспечення

По мірі потреби 
до 31.12.2015 р.

по фактично понесе
ним витратам

3000,00 ТОВ "Система для бізнесу2" -
ТОВ "Центр сертифікації ключів" - придбання ЕПЦ
ФОП Бондарчук А.І. - заправка катриджа

1136,00
288,00
370,00

15 Придбання канцелярських товарів, витратних 
матеріалів та витрат на утримання офісу та ін.

По мірі потреби 
до 31.12.2015 р.

по фактично понесе
ним витратам

6000,00 ТОВ "Епіцентр" - господарські товари
ТОВ "Корвет" - канцелярські витрати
ФОП Захаренко Катерина Петровна
ФОП Кісілевска Наталія Олесандрівна - канцтовари

457,33
945,00
764,90

1158,64

16 Фонд оплати праці найманих працівників та 
нарахування ЕСВ( помічник голови, бухгалтер, 
прибиральник

ЩОМІСЯЧНО До ,5 мінімальних 
заробітних плат в 
місяць, + нарахуван
ня

12226,00 заробітна плата працівників КДКА за період 01.01.2015 р. по 31.10.2015 р. 
ЄСВ 36,76% на ФОП за період 01.01.2015 по 30.10.2015 р.

92727,70
34457,10

17 Фонд виплати винагороди згідно п. 9 ст. 50 
ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльность"

Одноразово 
за 2015 рік 
за рішенням КДКА 
Хмельніцької 
області

До ЗО мінімальних 
заробітних плат

50000,00

18 Інші непередбачувані витрати за рішенням КДКА
Хмельницької
області

по фактично понесе
ним витратам

25000,00 матеріальна допомога працівникам 
судовий збір

5100.00
1378.00

19 Внесок на рахунок Ради адвокатів Хмельницької 
області на забезпеченням діяльності органу 
адвокатського самоврядування

за рішенням
Конференції
адвокатів
Хмельницької
області

Разовий внесок 
за рішенням Конфе
ренції адвокатів 
Хмельницької області

50000,00 Внесок на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області на забезпечення 
д ія л ь н о с т і органу адвокатського самоврядування

50000,00

20 Залишок для забеспечення діяльності на 
наступний період 2015 р.

запланована
економія

30000,00

Голова КДКА Хмельницької області

Головний бухгалтер

В.Б. Прядун

І .А. Дрозюк



Остаток коштів на рахунках на 01.01.2015 р. 87538,2
в т.ч.
на поточном рахунку в АТ "ІМЕКСБАНК" 708,18
на поточном рахунку в ПАТ Банк националтьний кредит" 5572,01
на поточном рахунку ПАТ "УКРСОЦБАНК" 100
на депозитном рахунку в ПАТ'Банк Національний кредит" 81000,00
на карточном рахунку ПАТ УКРСОЦБАНК 158,01

надходження за період 01.01.2015 р. по 30.11.2015 р. 376583,77

витрати за витрати за період з 01.01.2015 р. по 30.11.2015 р. 225062,19

Остаток коштів на рахунках на 01.12.2015 р. " " 239059,78
в т.ч.
на поточном рахунку в АТ "ІМЕКСБАНК" 708,18
на поточном рахунку в ПАТ Банк националтьний кредит" 212,68
на поточном рахунку ПАТ "УКРСОЦБАНК' 100,00
на поточном рахунку ПАТ "ПУМБ" 236880,91
на депозитном рахунку в ПАТ'Банк Національний кредит" 1000,00
на карточном рахунку ПАТ УКРСОЦБАНК 158,01

А


