
ЗВІТ
про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області

за рік 2021 рік
№ За кошторисом Фактично

Статті доходів та витрат Затверджений розмір Затвердж. 
сума

Сума

ЗАЛИШОК коштів на 01.01.2020р. 1150000 1303903
НАДХОДЖЕННЯ - всього В межах фактичних надходжень

960000 Підстава 1292163
1 Щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування (450 адвокатів х 70% від встановленого на 1 січня 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
орієнтовно)

В межах фактичних надходжень 
(розмір щорічного внеску кожного 
адвоката становить 70% 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого 
на 1 січня поточного року)

810000

щорічні внески на забезпечення 
реалізації адвокатського 
самоврядування

980217 980217
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

39750 39750
3 Внески на організаційне забезпечення проходження стажування В межах фактичних надходжень 

(розмір внеску одного стажиста 
за 6 місяців стажування 
становить 20% від 3-х 
мінімальних заробітних плат на 
день подання особою заявки про 
призначення стажування)

внески на організаційне 
забезпечення проходження 
стажування

54600 54600
4 Добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських 
об'єднань

В межах фактичних надходжень
0

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

6 Інші не заборонені законом джерела В межах фактичних надходжень оплата за ордерні книжки 160
оплата за посвідчення 6569
проценти банку 98981
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150000

оренда та відшкодування вартості 
експлуатаційних витрат 64702

217596

внески за доповнення даних ЄРАУ 
відомостями про  стажиста 45500
лікарняні від ФСС

1684
ВИДАТКИ - усього В межах фактичних, 

документально підтверджених 
витрат 1701900

Кому сплачено

1397591
1 Комунальні та інші експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням 
приміщення

Згідно встановлених тарифів, 
договорів

65000

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

51295
2 Послуги зв'язку та Інтернет Відповідно до умов договору

6000
Послуги зв'язку та Інтернет

5960
3 Послуги охорони Згідно розцінок / тарифів ДСО

7000
Управління поліції (послуги охорони)

5437
4 Банківські послуги (розрахунково-касове обслуговування) Відповідно до умов договору з 

банківською установою 3500
Банківські послуги (розрахунково-касове 
обслуговування) 5728

5 Ремонт приміщення, комунікацій (работа, обладнання, матеріали 
тощо)

В межах фактичних, 
документально підтверджених 
витрат 10000

Ремонт приміщення, комунікацій (работа, 
обладнання, матеріали тощо)

1680
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 

(офісна техніка, меблі, інвентар, програмного забезпечення тощо)
До 50000,00 грн.

50000

Придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування (офісна 
техніка, меблі, інвентар, програмного 
забезпечення тощо)

43615
7 Ремонт та обслуговування офісної  техніки та програмного 
забезпечення (в т.ч. витратні матеріали для оргтехніки)

В межах фактичних витрат

12000

Ремонт та обслуговування офісної  техніки 
та програмного забезпечення (в т.ч. витратні 
матеріали для оргтехніки)

9223

2



8 Витрати на забезпечення роботи веб-сайту В межах фактичних витрат, згідно 
договору

60000

Витрати на забезпечення роботи веб-сайту

19787
9 Поштові витрати (в т.ч. кур'єрська доставка) В межах фактичних витрат

7000

Поштові витрати (в т.ч. кур'єрська доставка)

8709
10 Придбання канцелярських товарів та витратних матеріалів на 

утримання офісу
До 15000 грн. на рік

25000

Придбання канцелярських товарів та 
витратних матеріалів на утримання офісу

18089
11 Поліграфічні послуги, друкована продукція (в т.ч. виготовлення 

свідоцтв, посвідчень, ордерних книжок, бланків, дипломів, 
монографій, досліджень, підручників тощо)

В межах фактичних витрат

60000

Поліграфічні послуги, друкована продукція 
(в т.ч. виготовлення свідоцтв, посвідчень, 
ордерних книжок, бланків, дипломів, 
монографій, досліджень, підручників тощо)

54711
12 Придбання юридичної літератури, періодичні видання До 10000 грн. на рік

5000

Придбання юридичної літератури, 
періодичні видання

400
13 Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі 300 грн. за добу, 

витрати на пальне тощо)
В межах фактичних витрат

70000

Витрати на відрядження (в т.ч. добові в сумі 
300 грн. за добу, витрати на пальне тощо)

58853
14 Проведення/організація заходів з підвищення кваліфікації 

адвокатів, або участь в таких заходах (в т.ч. оренда приміщень, 
обладнання, послуги лекторів, консультантів, авторська винагорода, 
транспортні витрати, поліграфічні, видавничі послуги, друкована 
продукція, послуги закладів громадського харчування тощо)

В межах фактичних витрат, але не 
більше прогнозованої суми

120000

Проведення/організація заходів з 
підвищення кваліфікації адвокатів, або 
участь в таких заходах (в т.ч. оренда 
приміщень, обладнання, послуги лекторів, 
консультантів, авторська винагорода, 
транспортні витрати, поліграфічні, 
видавничі послуги, друкована продукція, 
послуги закладів громадського харчування 
тощо)

67611
15 Проведення/організація зборів та Конференцій, діяльність комісій, 

комітетів, сформованих Конференцією або радою адвокатів регіону 
(в т.ч. оренда приміщень, обладнання, витрати на відрядження, 
транспортні витрати, поліграфічні послуги, послуги ЗМІ, послуги 

В межах фактичних витрат, але не 
більше прогнозованої суми

Проведення/організація зборів та 
Конференцій, діяльність комісій, комітетів, 
сформованих Конференцією або радою 
адвокатів регіону (в т.ч. оренда приміщень, 
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транспортні витрати, поліграфічні послуги, послуги ЗМІ, послуги 
закладів громадського харчування тощо)

75000

адвокатів регіону (в т.ч. оренда приміщень, 
обладнання, витрати на відрядження, 
транспортні витрати, поліграфічні послуги, 
послуги ЗМІ, послуги закладів громадського 
харчування тощо)

31717
16 Проведення науково-практичних, презентаційних, спортивних, 

культурних, святкових та інших 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)

В межах фактичних витрат, але не 
більше прогнозованої суми

75000

Проведення науково-практичних, 
презентаційних, спортивних, культурних, 
святкових та інших 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)

74358
17 Щомісячна винагорода / оплата праці голови та/або заступника 

голови та/або секретаря Ради адвокатів регіону
Щомісячний фонд - 3.5 
мінімальної зарплати на 1 січня 
кожного року 252000

Вагіна Н.А.

238639
18 Оплату праці найманих працівників та/або оплата послуг 

спеціалістів, залучених за цивільно-правовими договорами (юрист - 
помічник голови ради адвокатів, бухгалтер / бухгалтерські послуги, 
адміністратор ЄРАУ, робота/послуги спеціаліста з інформаційних 
технологій і комп'ютерних систем, прибиральник / послуги з 

Щомісячний фонд - 6.5 
мінімальної зарплати на 1 січня 
кожного року

468000

Басіста Н.Ю.,  Шевчук О.С., Мазур Л.Д.

457738
19 Фонд преміювання, виплата нецільової благодійної допомоги Згідно наказу голови Ради 

адвокатів Хмельницької області, в 
межах 10% річного фонду оплати 
праці

72000

Фонд преміювання, виплата нецільової 
благодійної допомоги

70300
20 Нарахування на оплату праці В розмірі передбаченому чинним 

законодавством 158400 Нарахування на оплату праці 157016
21 Податкові зобов'язання, не пов'язані з виплатою зарплати або 

оплатою послуг за цивільно-правовими договорами, інші платежі
Згідно чинного законодавства

3000
податок на нерухоме майно

1189
22 Перерахування НААУ частини внесків за доповнення даних ЄРАУ 

про помічника та/або стажиста
Згідно рішень РАУ (30% від 
внеску)

35000

Перерахування НААУ частини внесків за 
доповнення даних ЄРАУ про помічника та/
або стажиста

14976
23 Витрати на архівування документів та переведення зберігання і 

ведення особових справ адвокатів в електронному вигляді
В межах фактичних витрат

15000

Витрати на архівування документів та 
переведення зберігання і ведення особових 
справ адвокатів в електронному вигляді

0
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24 Інші витрати (Резервний фонд) Згідно рішення Ради адвокатів 
Хмельницької області, але не 
більше 5% загальної суми 
надходжень за статтями доходів

48000

Публікація в газеті "Голос України"

560

ЗАЛИШОК коштів на 01.01.2022р. 1198475

Голова Ради адвокатів Вагіна Н.А.

бухгалтер Ради адвокатів Шевчук О.С.
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