
ЗВІТ

про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області

за 2016 рік

Статті доходів та витрат Затверджений розмір Затвердж. 

сума

Сума

ЗАЛИШОК коштів на 01.01.2016р. (очікуваний) 150000 151059

НАДХОДЖЕННЯ - всього (з 1 січня по 31 грудня 2016 року) В межах фактичних 

надходжень 350000 953441

1 Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування (70% від встановленого розміру мінімальної з/п на 

1 січня, орієнтовно 390 адвокатів ) (до 31.01.2016р.)

В межах фактичних надходжень

350000

щорічні внески

417107 417107

2 Внески на організаційне забезпечення проходження стажування В межах фактичних надходжень внесок на організаційне 

забезпечення проходження 

стажування 434986 434986

3 Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських 

об'єднань

В межах фактичних надходжень Юридична фірма "Гвоздій та 

Оберкович" 5000 5000

4 Добровільні внески фізичних та юридичних осіб В межах фактичних надходжень

оплата за доповнення бази 

ЄРАУ 11474

оплата за ордерні книжки 1041

оплата за посвідчення 6027

проценти банку 54362

оренда та відшкодування 

вартості експлуатаційних 

витрат 23444

ВИДАТКИ - усього (з 1 січня по 31 грудня 2016 року) В межах фактичних, 

документально підтверджених 

витрат 503000 534048

ПАТ "Хмельницькобленерго" 8658

ТОВ "Заріччя-2008" 29122

ТОВ "X-City" 1560

Кому сплачено

5 Інші не заборонені законом джерела В межах фактичних надходжень

Фактично

Підстава

96348

За кошторисом№

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

1 Комунальні та інші експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням 

приміщення (щомісячно)

Згідно встановлених тарифів, 

договорів 30000 37781



ТОВ "Глобальні технології 

України" 1060

ПАТ ХФ "Укртелеком" 1211

3 Послуги охорони (щомісячно) Згідно розцінок / тарифів ДСО 4500 УДСО при УМВСУ 4748 4748

4 Банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування) 

(щомісячно)

Відповідно до умов договору з 

банківською установою 3000
ПАТКБ "ПриватБанк", ПАТ 

"Кредобанк" 2861 2861

ФОП Загоруйко О.Ю. 

(проектор) 18530

ФОП Киданов О.А. (комп'ютер, 

БФП) 33891

ЗАТ "Мікросистема" 545

ФОП Бондарчук А.І. 2260

ФОП Томусяк Ю.В. 

(комплектуючі) 233

ТОВ "ОН-ЛАЙН" (домене ім'я)
345

ФОП Сухарев В.А. (хостинг) 729

ФОП Томусяк В.В. 

(канцтовари) 2051

ФОП Томусяк В.В. (миючі 

засоби) 347

ФОП Колесник Ю.В. 

(канцтовари) 100

ТОВ "Стиль Д" (миючі засоби)
448

ФОП Трубай В.В. (канцтовари)
1150

ФОП Трубай В.В. (миючі 

засоби) 204

ФОП Столярчук Л.М. 

(канцтовари) 1089

ФОП Захаренко К.П. 

(канцтовари) 944

ФОП Волох А.В. (канцтовари) 1531

ТОВ "Корвет" (канцтовари) 53

ТОВ "Епіцентр К" (швабра) 80

ФОП Гонта А.С. 4520

6 Ремонт та обслуговування офісної  техніки та програмного 

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

потреби)

До 5000,00 грн. на рік

3000 4112

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

3000 3831

7 Придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів на 

утримання офісу (по мірі потреби)

До 19000 грн. на рік

5 Придбання офісної техніки, програмного забезпечення, меблів, 

інвентарю тощо (по мірі потреби)

До 50000,00 грн.

40000 52421



ФОП Семчук С.М. 

(канцтовари) 3308

ФОП Семчук С.М. (миючі 

засоби) 304

ТОВ "РУШ" (миючі засоби) 42

"Нова Пошта" 106

ХД УДППЗ "Укрпошта" 2174

ТОВ "Ем Джи Принт" 6358

ДП ПК "Зоря" 3600

ФОП Гонта А.С. 6600

ТОВ "Герольдмайстер" 

(значки) 6780

Хмельницька ОССТ (оренда 

приміщення) 3100

ХУУП (проживання) 1008

ТОВ "Метро Кеш Енд Кері 

Україна" (посуд) 709

м-н "Пармезан" (продукти 

харчування) 92

ТОВ "Дует ЛТД" (продукти 

харчування) 1071

ПАТ "Готель "Поділля" 

(конференцзал) 2000

ТОВ "Кафе "Театральне" 

(харчування) 6000

ПрАТ Фірма "Бакалія" 

(продукти харчування) 1068

ФОП Колесник Ю.В. 

(роздаткові матеріали) 160

ПП "Таврія ПЛЮС" (продукти 

харчування) 373

ДП "Рітейл Центр" (продукти 

харчування" 419

Зейкан Я.П. 4098

Бережний С.Д. 2273

Ботвина Н.В. 1516

Єсюнін С.М. 33540

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області в межах 

фактичних витрат

10 Проведення заходів з питань підвищення кваліфікації адвокатів, 

або участь в таких заходах (в т.ч. оренда приміщень, обладнання, 

послуги лекторів, транспортні витрати, поліграфічні послуги, 

послуги ЗМІ, послуги закладів громадського харчування тощо)

7 Придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів на 

утримання офісу (по мірі потреби)

До 19000 грн. на рік

15000 16171

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

ордерних книжок, бланків, дипломів тощо) (по мірі потреби)

В межах фактичних витрат

15000 23338

8 Поштові витрати (в т.ч. кур'єрська доставка) (по мірі потреби) В межах фактичних витрат

3000 2280



Ващук Д.П. 11180

Василик І.Б. 7578

ТОВ "Тревел Консалт Груп" 3450

ФОП Баворовський М.Є. 

(транспортні послуги) 17500

ПФ КВ "РИА" (проживання) 550

ФОП Мартинов М.В. 

(транспортні послуги) 3710

ТОВ "ТД "Аванта" (продукти 

харчування) 148

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,

Відшкодування витрат 

пального на відрядження членів 

комітету (Дембіцький В.О., 

Федоров В.Б.) 4459

РА "Подільські Вісті" 

(оголошення) 3120

ХУУП (приміщння) 2000

ФОП Вишневська Л.Г. 

(харчування) 2830

ФОП Грига О.В. (друк) 2025

ПП "Еванс М" (продукти 

харчування) 190

ТОВ "ТД Аванта" (продукти 

харчування) 333

ТОВ "Сільпо-Фуд" (продукти 

харчування) 356

ПП "Таврія ПЛЮС" (продукти 

харчування) 104

ФОП Мартинчук Л.С. (квіти) 1760

Витрати на відрядження 

(17.12.16р.) 4184

Підприємство "Профі-спорт" 

(спортзал) 2000

ФОП Ремез К.Є. (форма, 

спорттовари) 9700

ТОВ "Емальзбутпроект" 

(рамка, вивіска) 7516

12 В межах фактичних витрат, але 

не більше 35000 грн.

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)

70000

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області в межах 

фактичних витрат

10

11 В межах фактичних витрат

10000

Проведення заходів з питань підвищення кваліфікації адвокатів, 

або участь в таких заходах (в т.ч. оренда приміщень, обладнання, 

послуги лекторів, транспортні витрати, поліграфічні послуги, 

послуги ЗМІ, послуги закладів громадського харчування тощо)

послуги закладів громадського харчування тощо) (Конференція не 

рідше 1 разу в рік; Інши заходи - по мірі потреби)

101543

21361



ТОВ "Комп'ютерно-

видавничий, інформаційний 

центр" (плакати) 2518

Хмельницький академічний 

обласний театр ляльок 4680

37359

ТОВ "Парк-готель "Київ" 1803

Витрати на оплату праці штатних працівників та/або спеціалістів, 

залучених за ЦПД, з урахуванням передбачених чинним 

законодавством податків, зборів, інших обов'язкових платежів (ця 

стаття Кошторису передбачає витрати на виконання функцій, 

робіт, послуг:

Басіста Н.Ю., Кушнірук Д.В., 

Шмаль В.М.

138985

помічника голови Ради адвокатів регіону - юристконсульта; 

спеціаліста з обслуговування, адміністрування бази даних ЄРАУ, 

сайту, комп"ютерів, програм тощо; бухгалтера; прибиральниці) 

(згідно КЗпП або умов ЦПД)

ФОП Бондарчук А.І.

24000

Басіста Н.Ю. 7084

Кушнірук Д.В.

3400

Сівак Т.О. 4458

Дем'янова О.В.

7076

17 Податкові зобов'язання, не пов'язані з виплатою зарплати або 

оплатою послуг за ЦПД (у строк, встановлений законодавством)

Згідно чинного законодавства

5000

Податок на нерухоме майно

652 652

ФОП Бондар О.Г. 

(маршрутизатор) 395

ФОП Трубай В.В. (тумба, 

шафа) 5134

ФОП Томусяк В.В. (стільці) 6840

19 Придбання юридичної літератури (по мірі потреби) До 3000 грн. на рік 2000

18 Обладнання кімнати для адвокатів в апеляційному суді 

Хмельницької області (меблі, копіювальна техніка тощо) (з дати 

затвердження кошторису до 15.01.2016р.)

В межах фактичних витрат, але 

не більше 20000 грн.

15000 12369

14 До 9 мінімальних заробітних 

плат в місяць та сума 

передбачених законом 

нарахувань на заробітну плату

203532

12 В межах фактичних витрат, але 

не більше 35000 грн.

25000

13 Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі 150 грн. за добу, 

витрати на пальне тощо) (по мірі потреби)

В межах фактичних витрат

25000

поліграфічні послуги, послуги ЗМІ, транспортні послуги тощо) 

(згідно рішення Ради адвокатів Хмельницької області)

162985

26414

39162

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

Хмельницької області 15968 0

16 Витрати на виплату винагороди (гонорару) 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

11534

15 Фонд преміювання, виплата нецільової благодійної допомоги (за 

рішенням голови Ради адвокатів регіону)

Згідно наказу голови Ради 

адвокатів Хмельницької області, 

в межах затвердженої суми

15000 10484



ЗАЛИШОК коштів на 01.01.2017р. 570452

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А.

бухгалтер Ради адвокатів Кушнірук Д.В.


