
ЗВІТ

про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області

з січня по листопад 2015 року

Статті доходів та витрат Затверджений розмір Затвердж. 

сума

Сума

ЗАЛИШОК коштів на 01.01.2015р. 44446

НАДХОДЖЕННЯ - усього В межах фактичних 

надходжень 365462 611725

1 Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування за 2015 рік (70% від встановленого розміру 

мінімальної з/п на 01.01.15р. (орієнтовно 370 адвокатів )) (до 

31.01.2015р.)

В межах фактичних надходжень

315462

щорічні внески

341724 341724

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 щорічні внески

11058 11058

3 Внесок на організаційне забезпечення проходження стажування В межах фактичних надходжень внесок на організаційне 

забезпечення проходження 

стажування 152361 152361

4 Разовий внесок КДКА Хмельницької області (до 15.01.2015р.) В розмірі, встановленому 

Конференцією адвокатів 

Хмельницької області 50000

разовий внесок

50000 50000

5 Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських 

об'єднань

В межах фактичних надходжень
0

6 Добровільні внески фізичних та юридичних осіб В межах фактичних надходжень
0

оплата за ордерні книжки 601

оплата за посвідчення 8389

проценти банку 32831

оренда та відшкодування 

вартості експлуатаційних витрат
14762

ВИДАТКИ - усього В межах фактичних, 

документально підтверджених 

витрат 365462 437214

Кому сплачено

7 Інші не заборонені законом джерела В межах фактичних надходжень

Фактично

Підстава

56582

За кошторисом№



ПАТ "Хмельницькобленерго" 5464

ТОВ "Заріччя-2008" 19146

ХФ ПАТ "Укртелеком" 1062

ТОВ "X-City" 1430

3 Послуги охорони (щомісячно) (350 грн. в місяць) згідно 

розцінок / тарифів ДСО 4200
УДСО при УМВСУ

3640 3640

4 Банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування) 

(щомісячно)

Відповідно до умов договору з 

банківською установою 2000
ПАТКБ "ПриватБанк"

2225 2225

ФОП Вінярська І.О. (телевізор) 19299

ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" 

(клавіатура) 1000

ТОВ "Корвет" (диван) 2909

ТОВ "ПоліЕкспрес" (стенд) 1828

ТОВ "Р Груп ЛТД" (прапор) 1450

ТОВ "Епіцентр К" (драбина) 1089

ФОП Ночніченко І.Ю. 

(кипятильник) 4029

ЗАТ "Мікросистема" 260

ПП "КомпАС" 310

ТОВ "ОН-ЛАЙН" (сайт) 330

ФОП Сухарев В.А. (сайт) 673

ТОВ "Корвет" 2553

ФОП Осадчук О.Ю. 5169

ФОП Качеровська Т.М. 650

ФОП Столярчук Л.М. 490

ТОВ "ДЦ Україна" (миючі 

засоби) 30

ТОВ "Фоззі-Фуд" (миючі засоби)
37

ТОВ "Стиль Д" (миючі засоби) 79

ТОВ "Суматра-лтд" (миючі 

засоби) 24

ПП "Таврія Плюс" (миючі 

засоби) 18

м-н "Триде-07" (миючі засоби)
51

1573

31604

1 Комунальні та інші послуги, пов'язані з утриманням приміщення 

(щомісячно)

Згідно встановлених тарифів

25000 24609

2 Послуги зв'язку та Інтернет (щомісячно) Відповідно до умов договору

1800 2492

3000

7 Придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів на 

утримання офісу (по мірі потреби)

10000 грн. на рік

5 Придбання офісної техніки, програмного забезпечення, меблів, 

інвентарю тощо (по мірі потреби)

До 40000 грн.

35000

6 Ремонт та обслуговування офісної  техніки та програмного 

забезпечення (в т.ч. витратні матеріали для оргтехніки) (по мірі 

потреби)

До 4000 грн. на рік



ФОП Суконік Л.Ю. (канцтовари) 1518

УДППЗ "Укрпошта" ХД 1721

ФОП Дацюк О.В. (Нова Пошта)
60

ТОВ "ЕМ ДЖИ ПРИНТ" 6358

ТОВ "ПоліЕкспрес" (дипломи, 

грамоти) 430

ФОП Гонта А.С. (сертифікати, 

роздаткові матеріали) 5414

ФОП Захаренко К.П. (роздаткові 

матеріали) 2361

ФОП Ковальський В.В. 

(поліграфічні послуги) 240

ТОВ "Український Рекламний 

Дім" (сертифікати) 649

ФОП Колесник Л.А. (роздаткові 

матеріали) 1380

ПАТ "Готель "Поділля" 

(приміщення та харчування) 3750

ТОВ НКЦ "Профессіонал" 

(лектор) 2500

ХУУП (приміщення) 3000

ФОП Пенкаль О.І. (харчування) 6050

ПП "Таврія Плюс" (продукти 

харчування) 708

Винагорода лекторам за ЦПД 9841

Єдиний соціальний внесок 

(нарахування, 34,7 %) 3415

ПФ КВ "РИА" (проживання 

лектора, конференцзал, 

харчування) 5350

ФОП Веремчук С.С. 

(харчування) 1360

ДП "Рітейл Центр" (продукти 

харчування) 1038

ТОВ "Судова незалежна 

експертиза України" (навчання)
3000

9 Поліграфічні послуги (в т.ч. виготовлення свідоцтв, посвідчень, 

ордерних книжок, бланків тощо) (по мірі потреби)

По фактично понесених витратах

8000 16833

1781

10619

7 Придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів на 

утримання офісу (по мірі потреби)

10000 грн. на рік

10000

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області в межах 

фактично понесених витрат

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)

8 Поштові витрати (в т.ч. кур'єрська доставка) (по мірі потреби) По фактично понесених витратах

5000



ТОВ "Фоззі-Фуд" (продукти 

харчування) 541

Оплата залізничних квитків та 

добові витрати 14730

ДП "Готель "Україна" 8555

РА "Подільські Вісті" 

(оголошення) 3120

(по мірі потреби, але не рідше 1 разу в рік) ХУУП (приміщення) 1200

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,

ФОП Ковальський В.В. 

(поліграфічні послуги для 

футбольного турніру)
575

ПП "Профі-Спорт" (футбольний 

турнір) 1500

ФОП Ремез К.Є. (реквізит для 

футбольного турніру) 3828

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

Оплата залізничних квитків та 

добові витрати
17135 17135

Заробітна плата 94617

Єдиний соціальний внесок 

(нарахування, 36,76 %) 35427

ФОП Бондарчук А.І. (з 

11.04.15р.) 13238

15 Фонд преміювання найманих працівників (за рішенням голови 

Ради адвокатів регіону)

Згідно наказу голови Ради 

адвокатів Хмельницької області 15000
Нецільова благодійна допомога 

(Басіста Н.Ю.) 4400 4400

Винагорода керівгикам 20706

Єдиний соціальний внесок 

(нарахування, 34,7 %) 7185

ІІ Всеукраїнський дебатний 

турнір 1002

ПН Бережна Л.П. (засвідчення 

підпису) 120

адміністративний збір (з 

комісією банку) 71

ФОП Пивовар О.М. (витрати на 

поховання) 940

16 Виплата (гонорар) за керівництво стажуванням (згідно договорів з 

керівниками стажування)

В розмірі, встановленому Радою 

адвокатів

27891

17 Інші непередбачувані витрати (Резервний фонд) (по мірі потреби) Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області

16551 2133

14 Фонд оплати праці найманих працівників або спеціалістів, 

залучених за ЦПД, та нарахування ЄСВ: адміністратор бази даних 

ЄРАУ; помічник голови-юристконсульт; бухгалтер (щомісячно, у 

визначений законодавством термін)

До 8 мінімальних заробітних 

плат в місяць + нарахування

159911

Проведення зборів, Конференцій, з'їздів (в т.ч. оренда приміщень, 

обладнання, витрати на відрядження, транспортні витрати, 

поліграфічні послуги, послуги ЗМІ, послуги закладів громадського 

харчування тощо)

40554

143283

27605

5903

12

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

11 Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області в межах 

фактично понесених витрат

10000

30000

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області в межах 

фактично понесених витрат

10

(не менше 10 годин сертифікованих навчальних заходів)



повернення фінансової допомоги 

КДКА 70000 70000

податок на прибуток за 2014 р. 2210 2210

податок на нерухоме майно за 

2015 р. 725 725

ЗАЛИШОК коштів на 01.12.2015р. 218958

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А.

Бухгалтер Ради адвокатів Кушнірук Д.В.


