
ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією адвокатів Донецької області 

21 грудня 2019 року 
Голова Ради адвокатів Донецької області

К О Ш Т О Р И С
КДК адвокатури Донецької області 

на 2020 рік

Керанчук Л.Л.

№ Статті доходів та витрат Період Затверджений розмір Затверджена 
прогнозована сума 
(гри.) на один рік

НАДХОДЖЕННЯ

1 Плата за складання кваліфікаційного іспиту

В межах фактичних надходжень
(розмір плат и за складання кваліф ікаційного  

іспиту становить 80% від Зх прож итковій: 
мінімумів для працездатних осіб встановленого на 1 
січня поточного року)

1200000

2
Плата за організаційно-технічне забезпечення 

розгляду скарг
-

В межах фактичних надходжень
(розмір т а т и  за організаційно-технічне  

забезпечення розгляду скарг становить 1 
прож итковий м інімум для працездатних осіб  
встановленого на 1 січня поточного року)

110000

3
Перерозподіл коштів від Ради адвокатів 

Донецької області на адвокатське самоврядування

з 01.01. по 31.12.
відповідного року

20 % від фактичних надходжень щорічних 
адвокатських внесків (ст аном на 01.12.2019  
кількіст ь адвокат ів складає 2800 осіб)',
(розм ір щ орічного адвокатського внеска до РА 
становить 70% від розм іру прож иткового м інім ум у  
для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 
поточного ро ку  )

800000

4 Інші, не заборонені законом джерела, в т.ч. 
пасивні доходи

В межах фактичних надходжень (за період 
з 01 січня по 31 грудня відповідного року)

500000

Всього
2 610000



ВИДАТКИ

Затверджена сума 
максимально 
можливих витрат 
(грн.) на один рік

1

Організація і проведення заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів (в т.ч. орендна приміщень, 
послуги лекторів, транспортні витрати, 
поліграфічні послуги, послуги ЗМІ, тощо)

з 01.01. по 31.12.
відповідного року

По фактично понесеним та документально 
підтвердженим витратам до 
31.12.відповідного року

20000

2

Відшкодування витрат на відрядження, в тому 
числі відшкодування витрат іногороднім членам 
КДКА Донецької області щодо їх участі в 
засіданнях

з 01.01. по 31.12.
відповідного року

В розмірах та порядку встановленому 
чинним законодавством та Положенням про 
відрядження, затвердженим 
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури Донецької області.

200000

3
Банківські послуги (розрахунково-касове 

обслуговування)
з 01.01. по 31.12.
відповідного року

Відповідно до умов договору 3 
банківською установою

7000

4
Орендна плата та комунальні послуги,послуги 

зв’язку, Інтернет, послуги охорони
На підставі 

виставлених рахунків Згідно виставлених рахунків 120000

5 Поліграфічні послуги По мірі потреби до
3 1". 12. відповідного року

По фактично понесеним витратам 20000

6 Витрати на забезпечення роботи програмного 
забезпечення

з 01.01. по 31.12.
відповідного року

Відповідно до умов договору 
обслуговуючої компанії 9000

7
Поштові витрати, в тому числі кур’єрська 

доставка
По мірі потреби до

31.12. відповідного року
По фактично понесеним витратам 15000

8
Передплата періодичних видань та придбання 

юридичної літератури, в тому числі електронних 
програм права

По мірі потреби до
31.12. відповідного року

По фактично понесеним витратам

15000

9
Придбання офісної техніки, меблів, комп’ютерів 

( в тому числі на виконання рішень РАУ щодо 
організації складення кваліфікаційного іспиту)

По мірі потреби до
31.12. відповідного року

По фактично понесеним витратам

70000



10
Ремонт і обслуговування офісної техніки (в т.ч. 

витратні матеріали для оргтехніки)
По мірі потреби до

31.12. в ід п о в ід н о г о  р о к у
По фактично понесеним витратам

10000

11
Придбання канцелярських товарів, витратних 

матеріалів та витрат на утримання офісу та ін.
По мірі потреби Д О  

31.12. в ід п о в ід н о г о  р о к у
По фактично понесеним витратам 15000

12
Фонд оплати праці найманих працівників або 

спеціалістів залучених за ЦПД та нарахування 
ЄСВ, премії, матеріальна допомога працівникам

бухгалтер, секрет ар-консульт , т ехнічний  
секрет ар

Щомісячно Згідно штатного розпису

320000

13
Фонд виплати винагороди згідно п.9 ст.50 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» з врахуванням ЄСВ

Щомісячно, у 
розмірі,що не 
перевищує суми, 
затверджені Штатним 
розписом на 2020 рік

Згідно штатного розпису

2213000

14 Інші непередбачувані витрати, в т.ч. господарчі 
витрати За рішенням КДКА По фактично понесеним витратам

10000

Всього -
3 044000

У разі обґрунтованої необхідності збільшення витрат по окремих статтях витрат, законодавчих змін розміру мінімальної заробітної плати надати 
КДКА Донецької області право на їх збільшення виключно за рахунок економії коштів по інших статтях витрат (перерозподіл коштів)

Голова Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури Донецької області Коростеліна Т.Ю.


