
Додаток до протоколу Конференції 
адвокатів Рівненської області від 
26.01.2019 р. ' / у М І  0

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШ ТОРИСУ^  
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області

за 2018 рік

Таблиця надходжень

Надходження
пов’язані з основною діяльністю

Заплановано
по
кошторису 
на 2018 рік

Одиниця 
виміру (грн.)

( по
фактичних

надходженнях)

Внесок за організаційно-технічне забезпечення 
діяльності

По фактичних 
надходженнях

1 822 139.60

Пасивні доходи (відсотки банку) За умовами 
договору банківського обслуговування

По фактичних 
надходженнях

77 157.17

Надходження за розгляд скарг( відповідно до п.З 
Кошторису розділу надходжень)

По фактичних 
надходженнях

1 762.00

Всього: 1 901 058.77

Таблиця видатків

Видатки
на організаційно-технічне забезпечення 

діяльності КДКА РО

Заплановано по 
кошторису на 
2018 рік

Одиниця 
виміру (грн.) 

по фактичних 
витратах 
в межах 

кошторису
Фонд оплати праці штатних працівників ( винагорода) Згідно штатного 

розпису
648 204.55

Нарахування на ФОП ЄСВ (22%) 142 611.05
Витрати на відрядження членів органів адвокатського 
самоврядування:
-проживання під час відрядження 
-відшкодування відрядних в т.ч компенсація витрат за 
ПММ при використанні власного автомобіля з метою 
службової поїздки

В межах 
фактичних 

витрат
належним чином 

підтверджені

20 026.00 

26 115.18

Винагорода членам КДКА РО (в т.ч. 
оподаткування) відповідно до п. 5.3. Положення про 
КДКА Рівненської області.

За рішенням 
КДКА РО не 

більше одного 
розміру 

мінімальної з/п

77 098.18

Витрати, згідно Рішень КДКА РО 
- матеріальна допомога

20 000.00 
(+5 000.00)

15 000.00

Непередбачувані витрати 
- грошова допомога адвокатам-ветеранам до 

дня Адвокатури в т. ч оподаткування

В межах 
фактичних 
витрат на

26 087.00



( ПДФО військовий збір) підставі рішення 
КДКАРО

- судові витрати 3 171.60

Утримання офісу( відповідно до діючих тарифів та 
умов договорів) в межах кошторису:
- послуги зв’язку
-оплата комунальних послуг: (вода, світло, опалення 

тощо)
- обслуговування пожежної сигналізації
- податок на нерухоме майно( відповідно до ставки )

По фактичних 
витратах 

відповідно до 
умов договорів

6 573.84 
22 222.69

1 351.00 
1 100.14

Господарські витрати 10 000.00 6 871.30

(+  3 128.70)

Обслуговування оргтехніки та програмно-технічне 
забезпечення, оптимізація сайту( в межах кошторису)

По фактичних 
витратах

11 178.00

Придбання матеріальних активів ( картридж) 25 000.00 
(+24 200.00)

800.00

Канцтовари( в межах кошторису) 20 000.00 

(+  3 245.48)

16 754.52

Поліграфічні витрати ( виготовлення свідоцтва про 
складення кваліфікаційного іспиту, програмок)

По фактичних 
витратах

10 864.00

Організація проведення спільного засідання (оренда 
залу)

По фактичних 
витратах

1 225.00

Поштові витрати, в т.ч. на кур’єрські послуги По фактичних 
витратах

10 156.00

Розрахунково-касове обслуговування( відповідно до 
умов договору)

Відповідно до 
умов договору 
банківського 

обслуговування

4 492.19

Всього: 1 051 902.24

Залишок коштів станом на 01.01.2018 року -  594 760.89 грн.
Залишок коштів станом на 01.01.2019 року -972 052.49 грн.
Сума коштів, що зберігаються на депозитному рахунку АТ «Укрексімбанк»- 
500 000.00 грн
04 січня 2019 року на депозитний рахунок АТ «Укрексімбанк» перераховано 
700 000,00 грн.


