
ЗВІТ

про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області

за 3 квартали 2017 року

Статті доходів та витрат Затверджений розмір Затвердж. 

сума

Сума

ЗАЛИШОК коштів на 01.01.2017р. (очікуваний) 35000 567908

НАДХОДЖЕННЯ - всього В межах фактичних 

надходжень 470000 769144

1 Щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування (70% від встановленого розміру, орієнтовно 420 

адвокатів )

В межах фактичних надходжень

470000

щорічні внески

535395 535395

2 Внески за доповнення даних ЄРАУ відомостями про помічника 

адвоката

В межах фактичних надходжень 

(розмір внеску за доповнення 

даних про одного помічника 

становить 70% від половини 

мінімальної заробітної плати, 

встановленої на день сплати 

внеску )

внески за доповнення даних 

ЄРАУ відомостями про 

помічника адвоката

14445 14445

2 Внески на організаційне забезпечення проходження стажування В межах фактичних надходжень 

(розмір внеску одного 

стажиста за 6 місяців 

стажування становить 12 

мінімальних заробітних плат, 

встановленої на день сплати 

внеску )

внески на організаційне 

забезпечення проходження 

стажування

117696 117696

3 Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських 

об'єднань

В межах фактичних надходжень
6720 6720

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

оплата за ордерні книжки 1425

оплата за посвідчення 4403

проценти банку 70571

№ Фактично

Підстава

За кошторисом

5 Інші не заборонені законом джерела В межах фактичних надходжень



оренда та відшкодування 

вартості експлуатаційних витрат
18489

ВИДАТКИ - усього В межах фактичних, 

документально підтверджених 

витрат 813254 784072

ПАТ "Хмельницькобленерго" 9612

ТОВ "Заріччя-2008" 32558

ФОП Куш Я.Б. (сантехніка) 730

ФОП Ткачук О.М. (сантехніка)
3490

ТОВ "X-City" 2060

ТОВ "Глобальні технології 

України" 1200

ПАТ ХФ "Укртелеком" 1014

3 Послуги охорони Згідно розцінок / тарифів ДСО 5000 УДСО при УМВСУ 4370 4370

ПАТКБ "ПриватБанк" 2307

ПАТ "КредоБанк" 403

ФОП Вагіна Н.А. 6329

ХОГ ОА "Агенція захисту" 19712

ФОП Жуков М.О. (печатка) 430

ТОВ "Корвет" (сейф) 4899

ФОП Бондарчук А.І. 1640

ПП "Наша Справа" (т/о 

кондиціонерів) 1860

ФОП Сухарев В.А. (хостинг) 758

ТОВ "ОН-ЛАЙН" (домене ім'я)
818

ФОП Семчук С.М. (канцтовари)
7057

ФОП Грига О.В. (канцтовари) 1257

ФОП Грига О.В. (миючі засоби)
242

ТОВ "Епіцентр К" (миючі 

засоби) 528

ТОВ "Корвет" (канцтовари) 3054

2 Послуги зв'язку та Інтернет Відповідно до умов договору

4000

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

приміщення

Згідно встановлених тарифів, 

договорів 40000

2 Проведення ремонту приміщення, комунікацій, придбання 

обладнання, матеріалів тощо

В межах фактичних, 

документально підтверджених 

витрат 10000

94888

Кому сплачено

5 Інші не заборонені законом джерела В межах фактичних надходжень

4274

42170

7 Придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів на 

утримання офісу

До 15000 грн. на рік

5

2710

До 50000,00 грн.

50000 31370

До 5000,00 грн. на рік

5000 5076

4 Банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування) Відповідно до умов договору з 

банківською установою 3000

Придбання офісної техніки, програмного забезпечення, меблів, 

інвентарю тощо

6 Ремонт та обслуговування офісної  техніки та програмного 

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

4220



ФОП Томусяк В.В. (канцтовари)
2806

ФОП Колеснік Ю.В. 

(канцтовари) 217

ТОВ "Корвет" (миючі засоби) 369

ХД УДППЗ "Укрпошта" 2742

ТОВ "Нова Пошта" 323

ТОВ "Ем Джи Принт" 22431

ДП ПК "Зоря" 8940

ФОП Ковальський В.В. 670

ФОП Гонта А.С. 4005

ТОВ "Емальзбутпроект" 510

ФОП Баворовський М.Є. 

(транспортні послуги) 7000

ХУУП (проживання) 3500

ФОП Никитюк С.В. (транспортні 

послуги) 12500

ПАФ "Світлана-аудит" 

(викладання) 550

Гловацький А.В. (авторська 

винагорода) 11180

ПФ КВ "РИА" (проживання) 500

Барилюк О.А. (викладання) 6100

Чулкова Н.К. (викладання) 6100

Юровська Г.В. (викладання) 15128

Кравчук В.М. (викладання) 6100

ТОВ "Сільпо-Фуд" (продукти 

харчування) 972

Стороженко Ю.В. (відрядження)
275

ФОП Місяць А.П. (викладання)
1500

ТОВ "Хмельницька 

облспоживспілка" (приміщення)
4500

ФОП Вишневська Л.Г. (продукти 

харчування) 3126

7 Придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів на 

утримання офісу

До 15000 грн. на рік

15000 15531

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області, в межах 

фактичних витрат

В межах фактичних витрат

40000 36556

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)

9 Поліграфічні послуги, друкована продукція (в т.ч. виготовлення 

свідоцтв, посвідчень, ордерних книжок, бланків, дипломів, 

монографій, досліджень, підручників тощо)

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

3000 3064



ТОВ "ТД "Аванта" (продукти 

харчування) 7508

Єсюнін С.М. (авторська 

винагорода) 11180

ПСК "Господарник" (продукти 

харчування) 6091

ФОП Опришко Л.В. 

(викладання) 9191

м-н "Колібріс" (продукти 

харчування) 617

Хорошенюк О.В. (викладання) 1220

ТОВ "Таврія ПЛЮС" (продукти 

харчування) 32

ТОВ "Сейт Оіл" (продукти 

харчування) 316

ТОВ "Дует Лтд" (продукти 

харчування) 1095

ХУУП (оренда приміщення) 1500

ФОП Усков К.Ю. (викладання) 1800

Фраймович Л.В. (викладання) 1586

ХУУП (оренда приміщення) 6000

РА "Подільські Вісті" 

(оголошення) 2340

відрядження (Комарницький 

А.А., Пілінський С.І.) 4067

відрядження (конференція 

22.04.) 4400

НААУ (проведення з'їзду)
6720

ТОВ "Ті.Ес.Ті. груп" 

(проживання) 7680

ПП "Профі-Спорт" (оренда 

спортзалу) 2250

ФОП Тараско І.О. (спорттовари)
5316

Хмельницька ДЮСШ № № 

(Оренда спортзалу) 900

відрядження (м.Одеса) 1000

121167

23527

110000

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області, в межах 

фактичних витрат

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області, в межах 

фактичних витрат

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)

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)

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) 

В межах фактичних витрат

25000



ФОП Ремез К.Є. (спорттовари) 226

Хмельницька обласна 

філармонія (проведення заходу)
6000

ТОВ "Корвет" (щотижневики) 1631

ТОВ "Продюсерський центр 

"Ексклюзив" (рекл.-інформ. 

послуги) 3000

ТОВ "Кьюб Онлайн Сервісез 

Юа" (фотографування) 2500

ФОП Мартинюк Л.С. (квіти) 3000

15824

ДП Готель "Україна" 13259

ФОП Гаврон А.І. (проживання)
4323

Вагіна Н.А., Басіста Н.Ю., 

Кушнірук Д.В., Шмаль В.М. 337176

ФОП Бондарчук А.І.
33000

Басіста Н.Ю. (премія) 7320

Басіста Н.Ю., Кушнірук Д.В. 

(допомога) 10000

Дем'янова О.В. 5978

Німий С.О. 10614

Стасишин А.Л. 11712

податок на нерухоме майно 612

судовий збір 4544

18 Увіковічнення пам'яті видатних адвокатів Хмельниччини (Поділля) 

(витрати, пов'язані з встановленням меморіальних дошок, 

присвоєння закладу освіти імені адвоката Григорія Степури, 

облаштування кабінету історії адвокатури, дослідження тощо )

В межах фактичних витрат, але 

не більше 20000 грн.

10000 0

19 Придбання юридичної літератури До 5000 грн. на рік
3000

ФОП Колесник Л.А. (брошура)
1652 1652

20 Інші витрати (Резервний фонд) Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області, але не 

більше 5% загальної суми 

УК у м.Хмельницький 

(реєстрація установчих 

документів) 520 520

15 Фонд преміювання, виплата нецільової благодійної допомоги Згідно наказу голови Ради 

адвокатів Хмельницької області, 

в межах 10% річного фонду 37470 17320

33502

13 Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі 200 грн. за добу, 

витрати на пальне тощо)

В межах фактичних витрат

40000 33406

370176

До 16 мінімальних заробітних 

плат на 01.12.2016р. в місяць та 

сума передбачених законом 

нарахувань на заробітну плату 374784

Згідно рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області, в межах 

фактичних витрат

35000

14

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)

28304

16 Витрати на виплату винагороди за керівництво стажуванням з 

урахуванням передбачених чинним законодавством податків, 

зборів, інших обов'язкових платежів

В розмірі, визначеному Радою 

адвокатів Хмельницької області

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

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

оплатою послуг за цивільно-правовими договорами

Згідно чинного законодавства

3000 5156



ЗАЛИШОК коштів на 31.12.2017р. 552980

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А.

бухгалтер Ради адвокатів Кушнірук Д.В.


