
 

РІШЕННЯ № 145 

Про розгляд проекту кошторису Ради адвокатів України, Національної 

асоціації адвокатів України на 2018-2021 роки  

 

«27» травня 2017 року                м. Мукачево 

 

Рада адвокатів України, обговоривши проект кошторису Ради адвокатів 

України, Національної асоціації адвокатів України на 2018-2021 роки, 

заслухавши пояснення заступника Голови Ради адвокатів України         

Гвоздія В.А., що розмір надходжень визначається прогнозованим методом та 

фактично дорівнюватиме сумі фактичних надходжень протягом кожного 

року, а розмір витрат у свою чергу визначається прогнозованим методом та 

фактично дорівнюватиме сумі фактичних витрат на вказані статті витрат 

протягом кожного року, а також пропозицію про делегування З’їздом 

адвокатів України Раді адвокатів України в періодах між з'їздами адвокатів 

України повноваження та права своїм рішенням здійснювати перерозподіл 

коштів за статтями видатків (змінювати статті видатків, додавати нові та ін.) 

в рамках кошторису в залежності від потреб НААУ, врахувавши 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. Рекомендувати Звітно-виборному з’їзду адвокатів України затвердити 

запропонований проект кошторису Ради адвокатів України, 

Національної асоціації адвокатів України на 2018-2021 роки (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  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

З'їздом адвокатів 

України “___” 

__________ 2017р. 

 

КОШТОРИС 

Національної асоціації адвокатів України, РАУ на 2018-2021 роки 

38488439 

(код за ЄДРПОУ та найменування) 

   

   

Найменування Код 

Усього на 

рік, тис. 

грн. 

1 2 3 

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 37 430,00 

Надходження від щорічних внесків адвокатів згідно п.2 ст. 58 ЗУ “Закону про 

адвокатську діяльність” 
582 35 880,00 

Надходження від добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських 

об’єднань 
584 50,00 

Надходження від добровільних внесків фізичних і юридичних осіб 585 500,00 

Надходження від інших не заборонених законом джерел 586 1 000,00 

ВИДАТКИ - усього х 37 430,00 

Заробітна плата 
601 4 000,00 

Преміювання та соціальні виплати 602 500,00 

Нарахування на заробітну плату 602 990,00 

Послуги сторонніх осіб (цивільно-правового характеру) 604 2 000,00 

Нарахування на оплату послуг ЦПХ 
605 440,00 

Оренда приміщення 606 1 700,00 

Витрати, пов'язані з утриманням приміщення 607 700,00 

Канцелярські та господарські витрати 608 700,00 

Оргтехніка 609 400,00 

Витрати, пов'язані з утриманням оргтехніки 610 50,00 

Витрати, пов'язані з організацією конференцій, нарад, круглих столів, засідань, з'їздів 611 3 000,00 

Витрати, пов'язані з організацією підвищення кваліфікації адвокатів 612 1 700,00 

Витрати, пов'язані з виданням електронних та друкованих засобів масової інформації, виданням 

книг, підручників, методичних матеріалів та ін матеріалів. 

613 
3 000,00 

Витрати на міжнародну діяльність НААУ, РАУ (в тому числі, але не обмежуючись: членські 

внески за участь НААУ в міжнародних організаціях, витрати, пов'язані з представництвом НААУ 

на міжнародному рівні та ін.) 

 

2 000,00 

Витрати на інформаційну діяльність (в тому числі, але не обмежуючись: зовнішні зв`язки з 

громадськістю (PR), підтримка будь - яких комунікаційних каналів НААУ, РАУ та ін.) 

 
2 000,00 

Витрати на розробку, підтримку, обслуговування інтернет порталів (сайтів) НААУ, 

запровадження нових сервісів, програмних продуктів для адвокатів та, або органів адвокатського 

самоврядування 

 
3 000,00 

Витрати на ведення Єдиного реєстру адвокатів України, в тому числі на удосконалення та 

обслуговування програмного продукту ЕРАУ 

 
3 000,00 

Витрати на утримання комітетів, секцій, центрів та інших функціональних органів НААУ  50,00 

Інші адміністративні витрати 614 500,00 

Оновлення фонду основних засобів 615 1 000,00 

Обслуговування автопарку та витратні матеріали 616 500,00 

Розподіл щорічних внесків на виконання статутних завдань 617 500,00 



Винагорода (компенсація роботи) членам ВРКА 618 700,00 

Резервний фонд для відпусток, придбання приміщення та інші витрати 619 5 000,00 

   

*Розмір надходжень визначається прогнозованим методом та фактично дорівнюватиме сумі фактичних 

надходжень протягом кожного року. 

**Розмір витрат визначається прогнозованим методом та фактично дорівнюватиме сумі фактичних витрат на 

вказані статті витрат протягом кожного року. 

***З'їзд адвокатів України делегує Раді адвокатів України в періодах між з'їздами адвокатів України 

повноваження та право своїм рішенням здійснювати перерозподіл коштів за статтями видатків (змінювати 

статті видатків, додавати нові та ін.) в рамках кошторису в залежності від потреб НААУ. З’їзд також делегує 

повноваження (право) Раді адвокатів України в періодах між з'їздами адвокатів України з урахуванням 

інтересів Національної асоціації адвокатів України в цілому приймати рішення про перерозподіл коштів, в 

тому числі щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, серед органів 

адвокатського самоврядування в Україні, в залежності від їх потреб; 

****За рахунок економії по інших статтях витрат Кошторису в межах затвердженої річної суми витрат на 

утримання можливе збільшення статей витрат Кошторису без рішення Ради адвокатів України; 

*****Статті витрат збільшуються без Рішення Ради адвокатів України у випадку росту ринкових цін, в тому 

числі в зв’язку з валютними курсовими коливаннями, та/або рівнем індексу інфляції; 

 

 


