
 

РІШЕННЯ № 144 

Про розгляд Звіту про виконання кошторису Ради адвокатів України, 

Національної асоціації адвокатів України 

 

«27» травня 2017 року                м. Мукачево 

 

Рада адвокатів України, заслухавши Звіт про виконання кошторису Ради 

адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, а саме, 

фінансові показники статей балансу за 2014 – 2016 роки, а також інформацію 

щодо здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Національної асоціації адвокатів України, врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 

55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ 

Положення про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Затвердити Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів України, 

Національної асоціації адвокатів України для подання його Звітно-

виборному з’їзду адвокатів України 2017 року на розгляд та 

затвердження (додається).   

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

адвокатів та органи адвокатського самоврядування на офіційному        

веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис        Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  підпис             П.М. Гречківський  

 

 

 

 



ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТОРИСУ НААУ 

 

Фінансування органів адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами 

та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями 

адвокатів регіонів та з’їздом адвокатів України (ч. 3 ст. 58 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», далі - Закон). 

Кошторис ННПО Національна асоціація адвокатів України (далі - НААУ) 

відповідно до  п. 7 ч. 7 ст. 54 Закону затверджується З’їздом адвокатів України.  

Згідно положень ч. 3 ст. 56 Закону, Голова РАУ розпоряджається коштами і 

майном НААУ  відповідно до затвердженого кошторису. 

Так, Кошторис витрат НААУ на 2014-2017 роки було затверджено на 

позачерговому З’їзді адвокатів України, який відбувся 26-27.04.2014 року у місті Одеса. 

Згідно статей витрат вказаного Кошторису, зокрема,  передбачено: 

 

№ 

п/п 
Статті витрат Річна сума, у 

млн. грн. 

І. Ведення Єдиного Реєстру Адвокатів України 1,0* 

ІІ. Проведення конференції, засідань та інших заходів 1,0* 

ІІІ. Здійснення інформаційно-методичного забезпечення адвокатів, 

організація підвищення кваліфікації адвокатів 

1,5* 

ІV. Розподіл щорічних внесків на потреби органів адвокатського 

самоврядування 

3,2* 
 

V. Витрати на фінансування видання вісника НААУ (друк та/або 

електронна версія, електронні інформаційні розсилки, партнерські 

інформаційні програми з іншими засобами масової інформації тощо) 

1,0* 

VI. Витрати на розробку та ведення веб-сайту (веб-порталу) НААУ, 

забезпечення інформаційної присутності НААУ в мережі інтернет, в тому 

числі соціальних мережах 

0,8* 

VII. Матеріально-технічне забезпечення 1) придбання основних засобів 

(автомобілі, меблі, оргтехніка, приміщення тощо), проведення 

капітального ремонту приміщень; 2) транспортні витрати, зв`язок (поштові 

витрати, телефон, інтернет тощо), відрядження, банківське 

обслуговування, представницькі витрати, комунальні послуги, ремонт 

оргтехніки та витратні матеріали для неї, канцтовари, копіювання та друк, 

інші послуги 

1,0* 

VIII. Комунально-господарські витрати (оренда приміщення, транспортні 

витрати, комунальні витрати, відрядження, організаційно-представницькі 

витрати, телекомунікаційні витрати, банківські витрати, придбання послуг, 

інші витрати) 

1,0* 

IX. Витрати на оплату працівників 

Заробітна плата штатних працівників 

Преміювання штатних працівників 

4,0* 

3,0 

1,0 
X. Податки та інші обов`язкові платежі: 

-   Податок на доходи фізичних осіб 

-   ЄСВ 

2,2* 

0,6 

1,6 
XI. Витрати на проведення заходів з підвищення іміджу адвокатури, тощо 1,0* 
XII. Витрати на утримання комутетів, центрів та функціональних органів 

НААУ, видавнича діяльність 
1,0* 

XIII.  Інші витрати на виконання статутних завдань НААУ 1,0* 

 Разом витрат: 19,7* 

*  - можливе збільшення статей за рахунок економії по іншим статтям Кошторису та в 

межах затвердженої річної суми витрат на утримання. 
 

Відтак, річна сума витрат згідно кошторису витрат НААУ на 2014-2017 роки 

передбачена у розмірі 19,7 млн. грн.   

Так, у 2014 році фактичні витрати НААУ склали 10 520 586,86 грн., що становить  

53,40 % від суми витрат, передбаченої кошторисом.  



У 2015 році витрати НААУ становлять 9 215 316,83 грн., що складає 46,78 % від 

річної суми витрат кошторису.  

У 2016 році фактично здійснено витрат у розмірі  11 678 639,78 грн., що становить 

59,28 % від суми, встановленої кошторисом.  

Відтак, загальна сума видатків НААУ фактично здійснювалась в межах витрат, 

встановлених кошторисом. 

Зазначені видатки спрямовано на організаційно-технічне забезпечення проведення 

засідань Ради адвокатів України, конференцій, нарад, круглих столів, оплату праці 

штатних працівників, здійснення обов’язкових відрахувань, зокрема, ЄСВ, розрахунки за 

ПДФО, військовим збором, комунально-господарські витрати, тощо.  
 

Нарахування та виплата заробітної плати персоналу, проводились вчасно, в 

повному обсязі і в межах передбаченого кошторисом  розміру витрат. 

Зокрема, у 2014 році фактичні витрати по оплаті праці штатних працівників склали 

1 563 395,74 грн.,  що становить  52,11%  від річного фонду заробітної плати, передбаченої  

кошторисом у розмірі 3 000 000,00 тис. грн. 

У 2015 році фонд оплати праці персоналу НААУ склав 1 852 931,93 грн., що 

складає  61,76% від встановленої на це  кошторисом суми витрат. 

У 2016 році витрати на оплату праці штатних працівників становлять 2 450 949,74 

грн., що  становить 81,70% від запланованої кошторисом суми витрат на заробітну плату. 

Тобто, НААУ фактично працює в режимі економії фінансових коштів. 

 

Відрахування податків та інших обов’язкових платежів проводились вчасно, в 

повному обсязі і в межах розміру витрат, передбачених кошторисом НААУ, і становлять 

зокрема: 

Рік Розрахунки за ПДФО, військовим 

збором, грн. 
Єдиний соціальний внесок, грн.  

2014 394 295,14 944 193,36 

2015 439 171,62 1 051 145,62 

2016 830 932,04 827 056,12 

 

Більш детально фінансові показники надходжень та витрат НААУ за 2014-2016 

року  відображаються у фінансовій звітності НААУ, що оприлюднюється, зокрема,  на 

сайті НААУ, РАУ, є наступними. 

 

Фінансові показники 

статей балансу для оприлюднення для НААУ за 2014 рік  
Таблиця доходів 

Надходження Одиниця виміру, грн. 

Надходження за рахунок перерахування від РАР 30% 

щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування в Україні 

5 629 613,49 

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних 

завдань органів адвокатського самоврядування 
930 856,96 

Пасивні доходи* 464 120,2 

Інші надходження** 55 496,35 

Всього: 7 080 087,00 

Таблиця витрат 

Витрати Одиниця виміру (грн.) 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1 791 517,70 

Фонд оплати праці штатних працівників: 

   - Секретаріат НААУ 
1 563 395,74 
145 744,79 



   - Департамент забезпечення реалізації завдань 

адвокатського самоврядування 

   - Відділ організаційно-правового забезпечення 

підготовки і проведення з`їздів адвокатів України та 

засідань РАУ 

   - Відділ ведення бази даних ЄРАУ 

   - Юридичний департамент 

   - Відділ підготовки та опрацювання рішень з`їздів 

адвокатів України та РАУ 

   - Відділ правової експертизи та законотворчих 

ініціатив 

   - Відділ розгляду звернень фізичних та юридичних 

осіб 

   - Відділ забезпечення представництва інтересів 

НААУ 

   - Відділ публікацій, веб-ресурсів та взаємодії із 

засобами масової інформації 

   - Відділ взаємодії з громадськими об`єднаннями 

   - Відділ підвищення кваліфікації адвокатів 

   - Адміністративний депатамент 

   - Відділ організаційного забезпечення діяльності 

НААУ 

   - Відділ діловодства, документообігу та контролю 

   - Відділ логістики та матеріальної інфраструктури 

   - Відділ організаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності керівництва РАУ 

   - Відділ персоналу 

28 162,04 

 

38 034,73 

 

 

64 190,51 

79 363,71 

91 576,33 

 

29 613,03 

 

78 188,80 

 

34 330,74 

 

45 739,60 

 

66 291,47 

126 266,38 

78 617,77 

104 749,07 

 

133 374,04 

160 799,49 

198 215,87 

 

60 137,37 

Виплачені премії 200 277,70 

Матеріальна допомога 27 844,26 

Обов’язкові відрахування: 1 541 284,34 

ЄСВ (36,76%+3,6%) 898 215,72 

ЄСВ по договорам ЦПХ (34,7%+2,6%) 45 977,64 

Розрахунки за ПДФО із заробітної плати 317 024,64 

Розрахунки за ПДФО із доходів інших ніж заробітна 

плата 
63 288,77 

Військовий збір (1,5%) 13 981,73 

Розрахунки за податком на прибуток - 

Витрати на відрядження 202 795,84 

Утримання офісу: 1 559 132,17 

-орендна плата 297 968,03 

-послуги зв’язку 41 705,85 

-обслуговування автомобіля 281 965,48 

-обслуговування програмно-технічного забезпечення 248 592,75 

Комунальні витрати 91 038,81 

Канцтовари, господарський інвентар 305 692,86 

Послуги охорони 218 352,18 



Прибирання офісу 22 800,00 

Поштові видатки 51 016,21 

Діяльність НААУ, РАУ: 5 628 652,65 

-організаційно-технічне забезпечення проведення 

засідань Ради адвокатів України, конференцій, нарад, 

круглих столів тощо 

1 191 943,23 

-організація заходів з підвищення кваліфікації 

адвокатів України 
230 399,95 

-витрати на виготовлення службових посвідчень 

керівникам органів адвокатського самоврядування; 

посвідчень адвокатів 

4 862,00 

- витрати на придбання ордерних книжок 100,99 

- ведення офіційного Веб-сайту 704 444,83 

- друк вісника НААУ 1 111 284,00 

- витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та 

нотаріальних послуг 
139 600,00 

- витрати на рекламу 1 627,99 

- витрати на розробку символіки та фірмового стилю 3 450,00 

- основні засоби 272 743,26 

- нематеріальні активи 64 730,00 

- розміщення щорічних внесків на забезпечення потреб 

ВКДКА 
1 875 511,19 

Інші витрати* 27 955,21 

Всього: 10 520 586,86 

 

Фінансові показники 

статей балансу для оприлюднення для НААУ за 2015 рік  
Таблиця доходів 

Надходження Одиниця виміру (грн.) 

Надходження за рахунок перерахування від РАР 30% 

щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування в Україні  

1 770 954,81 

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних 

завдань органів адвокатського самоврядування 
6 615 610,87 

Пасивні доходи* 512 554,98 

Інші надходження** 55 000,00 

Всього: 8 954 120,66 

Таблиця витрат 

Витрати Одиниця виміру (грн.) 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1 867 650,47 

Фонд оплати праці штатних працівників: 

   - Секретаріат НААУ 

   - Департамент забезпечення реалізації завдань 

адвокатського самоврядування 

   - Відділ організаційно-правового забезпечення 

1 852 931,93 

175 900,66 

88 247,42 

 

50 973,70 



підготовки і проведення з`їздів адвокатів України та 

засідань РАУ 

   - Відділ ведення бази даних ЄРАУ 

   - Юридичний департамент 

   - Відділ підготовки та опрацювання рішень з`їздів 

адвокатів України та РАУ 

   - Відділ правової експертизи та законотворчих 

ініціатив 

   - Відділ розгляду звернень фізичних та юридичних 

осіб 

   - Відділ забезпечення представництва інтересів 

НААУ 

   - Відділ публікацій, веб-ресурсів та взаємодії із 

засобами масової інформації 

   - Відділ взаємодії з громадськими об`єднаннями 

   - Відділ підвищення кваліфікації адвокатів 

   - Адміністративний депатамент 

   - Відділ організаційного забезпечення діяльності 

НААУ 

   - Відділ діловодства, документообігу та контролю 

   - Відділ логістики та матеріальної інфраструктури 

   - Відділ організаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності керівництва РАУ 

   - Відділ персоналу 

   - Департамент інформації, навчально-методичного 

забезпечення та зовнішніх зв`язків 

 

 

133 579,28 

97 537,92 

136 292,28 

 

138 808,21 

 

56 384,43 

 

86 297,17 

 

77 594,83 

 

77 775,31 

159 406,96 

110 658,03 

78 472,27 

 

26 292,05 

138 072,74 

130 333,55 

 

76 910,25 

13 394,87 

Матеріальна допомога 14 718,54 

Обов’язкові відрахування: 1 490 317,24 

ЄСВ (36,76%+3,6%) 948 347,43 

ЄСВ по договорам ЦПХ (34,7%+2,6%) 102 798,19 

Розрахунки за ПДФО із заробітної плати 344 118,71 

Розрахунки за ПДФО із доходів інших ніж заробітна 

плата 
54 918,59 

Військовий збір (1,5%) 40 134,32 

Утримання офісу: 1 989 566,96 

-орендна плата 709 972,56 

-послуги зв’язку 61 985,28 

-обслуговування автомобіля 399 372,85 

Комунальні витрати 139 920,34 

Канцтовари, господарський інвентар 553 694,59 

Послуги охорони 55 803,41 

Прибирання офісу 43 920,00 

Поштові видатки 24 897,93 

Діяльність НААУ, РАУ:  

-організаційно-технічне забезпечення проведення 

засідань Ради адвокатів України, конференцій, нарад, 

круглих столів тощо 

1 584 994,92 



-організація заходів з підвищення кваліфікації 

адвокатів України 
408 103,12 

-витрати на виготовлення службових посвідчень 

керівникам органів адвокатського самоврядування; 

посвідчень адвокатів 

52 723,00 

- ведення офіційного Веб-сайту 258 881,27 

- друк вісника НААУ 558 560,00 

- витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та 

нотаріальних, архівних та видавничих послуг 
350 149,42 

- основні засоби 204 388,59 

- розміщення щорічних внесків на забезпечення потреб 

ВКДКА 
449 981,84 

Всього: 9 215 316,83 

 
 
 

Фінансові показники 

статей балансу для оприлюднення для НААУ за 2016 рік  
Таблиця доходів 

Надходження Одиниця виміру (грн.) 

Надходження за рахунок перерахування від РАР 30% 

щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування в Україні  

896 250,94 

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних 

завдань органів адвокатського самоврядування 
9 033 451,45 

Пасивні доходи* 350 112,05 

Інші надходження** 1 049 911,48 

Всього: 11 329 725,92 

Таблиця витрат 

Витрати Одиниця виміру (грн.) 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 2 473 123,15 

Фонд оплати праці штатних працівників: 

   - Секретаріат НААУ 

   - Департамент забезпечення реалізації завдань 

адвокатського самоврядування 

   - Відділ організаційно-правового забезпечення 

підготовки і проведення з`їздів адвокатів України та 

засідань РАУ 

   - Відділ ведення бази даних ЄРАУ 

   - Юридичний департамент 

   - Відділ підготовки та опрацювання рішень з`їздів 

адвокатів України та РАУ 

   - Відділ правової експертизи та законотворчих 

ініціатив 

   - Відділ розгляду звернень фізичних та юридичних 

осіб 

   - Відділ забезпечення представництва інтересів 

НААУ 

   - Відділ публікацій, веб-ресурсів та взаємодії із 

2 450 949,74 
325 491,50 

116 205,79 

 

44 094,97 

 

 

138 122,43 

166 895,88 

97 748,53 

 

150 885,78 

 

28 685,82 

 

112 690,75 

 

43 327,77 



засобами масової інформації 

   - Відділ взаємодії з громадськими об`єднаннями 

   - Відділ підвищення кваліфікації адвокатів 

   - Адміністративний депатамент 

   - Відділ організаційного забезпечення діяльності 

НААУ 

   - Відділ діловодства, документообігу та контролю 

   - Відділ логістики та матеріальної інфраструктури 

   - Відділ організаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності керівництва РАУ 

   - Відділ персоналу 

   - Департамент інформації, навчально-методичного 

забезпечення та зовнішніх зв`язків 

   - Відділ підтримки роботи структурних одиниць 

НААУ 

   - Департамент комунікацій 

   - Видавничий відділ 

   - Відділ зв`язків з громадськістю 

 

104 462,81 

152 558,10 

33 503,62 

116 781,13 

 

91 347,15 

148 605,19 

146 455,83 

 

98 203,72 

49 352,80 

 

95 855,07 

 

107 575,20 

35 414,44 

46 685,46 

Матеріальна допомога 22 173,41 

Обов’язкові відрахування: 1 657 988,16 

ЄСВ (36,76%+3,6%) 676 828,27 

ЄСВ по договорам ЦПХ (34,7%+2,6%) 150 227,85 

Розрахунки за ПДФО із заробітної плати 567 078,27 

Розрахунки за ПДФО із доходів інших ніж заробітна 

плата 
199 949,76 

Військовий збір (1,5%) 63 904,01 

Утримання офісу: 2 084 982,61 

-орендна плата 746 514,00 

-послуги зв’язку 67 820,36 

-обслуговування автомобіля 481 567,04 

Комунальні витрати 208 087,02 

Канцтовари, господарський інвентар 435 031,78 

Послуги охорони 24 706,80 

Прибирання офісу 51 480,00 

Поштові видатки 69 775,61 

Діяльність НААУ, РАУ: 5 462 545,86 

-організаційно-технічне забезпечення проведення 

засідань Ради адвокатів України, конференцій, нарад, 

круглих столів тощо 

2 113 464,88 

-організація заходів з підвищення кваліфікації 

адвокатів України 
772 430,81 

-витрати на виготовлення службових посвідчень 

керівникам органів адвокатського самоврядування; 

посвідчень адвокатів 

240 690,04 

- ведення офіційного Веб-сайту 414 982,00 

- друк вісника НААУ 954 316,98 



- витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та 

нотаріальних, архівних та видавничих послуг 
530 619,47 

- основні засоби 245 501,98 

- фінансова допомога 190 539,70 

Всього: 11 678 639,78 

 

Щодо здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю НААУ  

Згідно ч. 1 ст. 53 Закону, для здійснення контролю за фінансово-господарською 

діяльністю НААУ, її органів, рад адвокатів регіонів, РАУ, КДКА, ВКДКА, діяльністю 

ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури, 

далі – ВРКА.        

У ч. 3 ст. 53 Закону зазначається, що за результатами перевірок ВРКА складає 

висновки, які подає на розгляд та затвердження з’їзду адвокатів України. Вища ревізійна 

комісія адвокатури може подавати результати перевірок Раді адвокатів України, Вищій 

кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. 

Так, протягом звітного періоду Вищою ревізійною комісією адвокатури 

здійснювались перевірки фінансово-господарської діяльності НААУ, результати яких в 

подальшому оформлювались відповідними висновками ВРКА.  

 За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності НААУ згідно 

висновків ВРКА, бухгалтерський облік та фінансова звітність проводиться згідно 

положень діючого законодавства України. Фінансово-господарська діяльність 

здійснюється на підставі договорів, всі угоди, укладені НААУ відповідають діючому 

законодавству. 

За результатами перевірки доходів, які не відповідають статутній діяльності не має.  

Витрат, які не відповідають статутній діяльності або свідчать про нецільове 

використання коштів, не має.  

Прострочена кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Витрати 

відповідають цілям звичайної діяльності НААУ. 

Кошторис затверджений відповідним чином, порушень кошторису не виявлено. 
 

 


