
До Конференції адвокатів Хмельницької області                                        

 

ПРОЕКТ: 

К О Ш Т О Р И С РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ на 2017 рік* 
 

№ Статті доходів та витрат Період Затверджений розмір Сума 
/прогно- 

зована/ 

 ЗАЛИШОК коштів на 01.01.2017р.                
                (очікуваний) 

  350000 

 НАДХОДЖЕННЯ - всього З 1 січня по  

31 грудня 2017 року 
В межах фактичних 

надходжень 

470000 

1 Щорічні внески на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування  (70% від 

встановленого розміру мінімальної з/п на 1 

січня, орієнтовно 420 адвокатів) 

 

- до 31.01.2017р.;   

- не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

особою Свідоцтва про 

право на заняття 

адвокатською 

діяльністю, або 

поновлення права на 

заняття адвокатською 

діяльністю 

 

В межах фактичних 

надходжень  

(розмір щорічного внеску 

кожного адвоката 

становить70% мінімальної 

заробітної плати 

встановленої  на 1 січня  

поточного року 

 

470000 

2 Внески  за доповнення даних ЄРАУ 

відомостями про помічника адвоката  

До звернення з заявою 

про внесення даних про 

помічника адвоката до 

ЄРАУ 

В межах фактичних 

надходжень  

(розмір внеску за доповнення 

даних про одного помічника 

становить 70% від половини 

мінімальної заробітної плати, 

встановленої на день сплати 

внеску) 

 

3 Внески на організаційне забезпечення 

проходження стажування  

До початку стажування В межах фактичних 

надходжень 

(розмір внеску одного 

стажиста за 6 місяців 

стажування становить 12 

мінімальних заробітних плат, 

встановленої на день сплати 

внеску) 

 

4 Добровільні внески адвокатів, адвокатських 

бюро, адвокатських об’єднань  

 В межах фактичних 

надходжень 

 

5 Добровільні внески фізичних та юридичних 

осіб 

 В межах фактичних 

надходжень 

 

6 Інші не заборонені законом джерела  В межах фактичних 

надходжень 

 

 ВИДАТКИ – всього З 1 січня по  

31 грудня 2017 року 
В межах фактичних, 

документально 

підтверджених  витрат  

705512** 

1 Комунальні та інші експлуатаційні витрати 

пов’язані з утриманням приміщення  

Щомісячно/ Згідно встановлених тарифів, 

договорів  

40000 

2 Проведення ремонту приміщення, 

комунікацій, придбання обладнання, 

матеріалів, тощо  

По мірі потреби В межах фактичних, 

документально 

підтверджених витрат 

10000 

3 Послуги зв’язку та Інтернет Щомісячно Відповідно до умов договору  4000 

4 Послуги охорони  Щомісячно  Згідно розцінок/ тарифів ДСО  5000 

5 Банківські послуги (розрахунково-касове 

обслуговування) 

Щомісячно Відповідно до умов договору 

з банківською установою 

3000  

6 Придбання офісної техніки, програмного 

забезпечення, меблів,  інвентарю, тощо  

По мірі потреби До 50000,00грн. 50000 

7 Ремонт та обслуговування офісної техніки та 

програмного забезпечення (в т.ч. витратні 

матеріали для оргтехніки) 

По мірі потреби До 5000,00 на рік 5000 

8 Придбання канцелярських товарів та 

витратних матеріалів на утримання офісу 

По мірі потреби До 15000грн. на рік 15000 

9 Поштові витрати (в т.ч. кур’єрська доставка) По мірі потреби В межах фактичних витрат 3000  

 Поліграфічні послуги,  друкована продукція 

(в т.ч. виготовлення свідоцтв, посвідчень, 

По мірі потреби В межах фактичних витрат 40000 



ордерних книжок, бланків,  дипломів, 

монографій, досліджень, підручників, тощо) 

10 Проведення заходів з підвищення 

кваліфікації адвокатів, або участь в таких 

заходах (в т.ч. оренда приміщень, 

обладнання, послуги лекторів, авторська 

винагорода, транспортні витрати,  

поліграфічні, видавничі послуги,  друкована 

продукція, послуги закладів громадського 

харчування, тощо) 

Не менше 10 годин та 

450 осіб  за сукупністю   

заходів за рік 

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької  області, в 

межах фактичних витрат 

110000 

11 Проведення зборів та Конференцій, 

діяльність комісій, комітетів сформованих 

Конференцією чи радою адвокатів регіону (в 

т.ч. оренда приміщень, обладнання, витрати 

на відрядження***, транспортні витрати,  

поліграфічні послуги, послуги ЗМІ, послуги 

закладів громадського харчування, тощо) 

Конференція не рідше 

1 разу в рік ; 

Інші заходи - по мірі 

потреби.  

В межах фактичних витрат 25000 

12 Проведення науково-практичних, 

спортивних, культурних, святкових та інших 

масових заходів, або участь в таких заходах 

(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 фактичних витрат 

35000 

13 Витрати на відрядження*** (в т.ч. добові в 

сумі 200 грн. за добу, витрати на пальне, 

тощо) 

По мірі потреби В межах фактичних витрат 40000 

14 Витрати на оплату праці голови Ради, 

штатних працівників та/або спеціалістів 

залучених за цивільно-правовими 

договорами  з урахуванням передбачених 

чинним законодавством податків, зборів, 

інших обов’язкових платежів****.  

Згідно КЗпП або умов 

цивільно-правовових 

договорів   

До 13 мінімальних заробітних 

плат в місяць  та сума 

передбачених законом  

нарахувань на заробітну плату 

та/або виплати за ЦПД 

 

304512 

/249600+ 

54912/ 

15 Фонд преміювання, виплата нецільової 

благодійної допомоги 

Згідно наказу голови 

Ради адвокатів регіону 

Згідно наказу голови Ради 

адвокатів Хмельницької 

області, в межах 10% річного 

фонду оплати праці  

30450 

16 Витрати на виплату винагороди за 

керівництво стажуванням з урахуванням 

передбачених чинним законодавством 

податків, зборів, інших обов’язкових 

платежів 

Згідно договорів з 

керівниками 

стажування 

В розмірі,  визначеному 

Радою адвокатів  

Хмельницької області 

 

17 Податкові зобов’язання  не пов’язані з 

виплатою зарплати або оплатою послуг за 

цивільно-правовими договорами 

У строк, встановлений 

законодавством 

Згідно чинного законодавства  

3000 

18 Увіковічнення пам’яті видатних адвокатів 

Хмельниччини  (Поділля) (витрати 

пов’язані з встановленням меморіальних 

дошок, присвоєнням закладу освіти імені 

адвоката Григорія Степури, облаштування 

кабінету історії адвокатури,дослідження, 

тощо) 

 В межах фактичних витрат, 

але не більше 20000грн. 

10000 

19 Придбання юридичної літератури По мірі потреби До 5000грн. на рік 3000 

20 Інші витрати (Резервний фонд)***** По мірі потреби Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області, але не 

більше 5%  загальної суми 

надходжень за статтями 

доходів 

 

 

      * Кошторис на 2017 рік  продовжує діяти  до затвердження Конференцією адвокатів Хмельницької області 

Кошторису на наступний рік.   

 

      ** У разі обгрунтованої необхідності,  Рада адвокатів Хмельницької області має право  збільшити суму  

витрат по окремих  статтях  Кошторису. Таке збільшення може бути виключно за рахунок економії коштів за 

іншими статтями витрат (перерозподіл коштів), або за рахунок фактичних надходжень, що перевищують суму 

визначену за статтями доходів Кошторису. 



 

 *** Витрати на відрядження відшкодовуються, відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про 

відрядження затвердженого Радою адвокатів Хмельницької області,  штатним працівникам Ради адвокатів 

Хмельницької області, членам органів адвокатського самоврядування Хмельницької області або України, 

адвокатам які згідно рішення Ради адвокатів Хмельницької області входять до складу комітетів, комісій та 

інших органів Ради адвокатів Хмельницької області або України, адвокатам які обрані делегатами 

Конференції адвокатів Хмельницької області або з’їзду адвокатів України, - при  направлені їх у  відрядження  

головою Ради адвокатів Хмельницької області для вирішення питань, участі у заходах, тощо, які прямо або 

опосередковано пов’язані з  виконанням завдань адвокатського самоврядування.  

          

**** Доручити Раді адвокатів Хмельницької області затвердити Штатний розпис Ради адвокатів Хмельницької 

області на 2017 рік, а також визначити види послуг/робіт  для надання/виконання яких можуть бути укладені 

цивільно-правові договори, відповідно до вимог чинного законодавства та цього Кошторису.  

 

***** Кошти резервного фонду, у разі обгрунтованої необхідності, можуть спрямовуватися на витрати не 

передбачені Кошторисом, на підставі рішення Ради адвокатів Хмельницької області. 

        

Проект кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2017 рік розроблений Радою адвокатів 

Хмельницької області та рекомендований до затвердження Конференцією адвокатів Хмельницької області 

(протокол №14 від 25.11.2016р.). 


