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ВИСНОВОК
за результатами перевірки Вищою ревізійною комісією адвокатури (ВРКА) 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано-Франківської
області

м. Івано-Франківськ Затверджено рішенням ВРКА № 6.1
від «23» березня 2018 року

Згідно ст. 53 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і 
пункту 2 Положення про ВРКА Вища ревізійна комісія адвокатури провела перевірку 
господарсько-фінансової діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Івано-Франківської області (КДКА Івано-Франківської області).

КДКА Івано-Франківської області зареєстрована 25.01.2013 року;
ЄДР: 20546114
Місцезнаходження 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, буд. 16 «Б»;
Відповідальними особами фінансово-господарської діяльності за цей період

були:
Голова КДКА Івано-Франківської області -  Попадинець Руслан Дмитрович;
Головний бухгалтер -  Бирич Любов Михайлівна;

Рішенням ВРКА від 26 січня 2017 року № 2.3.2 був встановлений період 
перевірки діяльності КДКА Івано-Франківської області з моменту Реєстрації по 
01 лютого 2018 року.

Перевірка проводилася з 26.02.2018 року по 27.02.2018 року за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, буд.16 Б.

Метою здійснення перевірки було надання висновків щодо дотримання 
пункту 2 Положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури, ст. 53 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» і вимог законодавства України про ведення 
фінансово-господарської діяльності за період з моменту реєстрації по 
01 лютого 2018 року.

Уповноважені члени ВРКА для проведення перевірки:
Відповідальний член ВРКА за проведення перевірки Райко Василь Васильович, 

адреса для листування: Закарпатська область, м. Мукачево, бульвар Юрія Гойди 6/31 
тел. +38(050) 562 81 04; члени ВРКА Приндота Уляна Степанівна та Світличний 
Олександр Юрійович.

Перевіркою встановлено:
Суб’єкт перевірки КДКА Івано-

Франківської
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області
Дата та документ яким призначено перевірку та затверджено її 
план:

Рішення ВРКА 
№2.3.2
від 26.01.2018 року

Чи підтверджено достовірність даних, що містяться у звітах та 
інших фінансових документах суб’єкта перевірки: Так
Чи встановлено в ході перевірки факти порушення порядку 
ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової 
звітності:

Ні

Чи виявлено порушення вимог чинного законодавства, 
установчих документів, рішень з’їзду адвокатів України, актів 
РАУ:

Так

Чи виявлено порушення вимог внутрішніх документів, 
положень та інструкцій суб’єкта перевірки:

Ні

Чи наявні всі первинні документи бухгалтерського обліку щодо 
предмету перевірки:

Так

Документи

Перелік документів та інформації щодо предмету перевірки представлений в 
обсязі, передбаченому п. 5.1.1 положення про ВРКА і включає: ______ _________

Запитуванні документи Документи 
надані / не надані

Вих. б/н від 29.01.2018 р.
Довідка про відкриті банківські рахунки за період, що 
охоплюється перевіркою надана

Виписка (бажано в електронному вигляді) по всім банківським 
рахункам надана

Кошториси КДКА Івано-Франківської області за період перевірки надані
Останній акт перевірки органами Державної фіскальної служби 
України, якщо є не проводилась

Накази (по кадрам підприємства) надані
Штатний розпис наданий
Посадові інструкції працівників надані
Інвентаризаційний опис майна наданий
Звіти неприбуткової організації та баланси за 2014-2017 років надані
Всі договори із банками, в яких відкриті рахунки надані
Наявність чи відсутність доручення на право підпису 
фінансових документів відсутня

Авансові звіти за весь період, що перевіряється надані
Чекова книжка (якщо є) або довідка КДКА Івано-Фраківської 
області про її відсутність надана

Книга (журнал) реєстрації договорів надана
Договори (дебітори, кредитори) надані
Положення «Про КДКА Івано-Франківської області» зі всіма 
змінами і доповненнями надане

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців наданий

Довідка про реєстрацію неприбуткової організації в податковій надана



інспекції по місцю реєстрації
Висновки ревізійної комісії регіону по КДКА надані

Документи надані в оригіналах. Членам ВРКА передані копії, які зберігаються у
ВРКА.

Перевіркою встановлено, що зберігання та розміщення документів КДКА Івано- 
Франківської області здійснюється відповідно до наказу Міністерства юстиції України 
від 12.04.2012 р. № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що 
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого 
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків 
зберігання документів».

Бухгалтерській облік та фінансова звітність проводиться згідно Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Наказом Міністерства фінансів 
України 07.02.2013 року № 73.

Під час перевірки були присутні:
Голова атестаційної палати КДКА
Івано-Франківської області Магас І.В.
Головний бухгалтер Бирич Л.М.

Розділ І. Аналіз балансу

Основні активи знаходяться за адресою: 76010 м. Івано-Франківськ, вул. Короля 
Данила, буд. 16 «Б».

За результатами перевірки не виявлено угод по відчуженню активів, які б 
свідчили про зловживання або порушення закону. Не виявлено витрат на придбання 
активів КДКА, які б не відповідали статутній діяльності.

Розділ II. Аналіз 311 рахунка ( банк)

КДКА Івано-Франківської області, ЄДРПОУ 20546114, має один поточний рахунок 
№ 26003171633 відкритий 10 квітня 2013 року в банку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» 
МФО 380805.

КДКА Івано-Франківської області надало ВРКА банківську виписку в паперовому 
вигляді за весь період перевірки.

2014 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 

періоду
Дохід (Дт) Витрати (Кт)

Сальдо (Дт) 
на кінець 
періоду

01.01.2014-
31.12.2014 38030,51

За складання 
іспиту

124227.00 
Фінансова

допомога РА
35000.00

Всього: 159227,00

146427,61
Перераховано 

В КДКА 
29842,60

Всього: 176270,21

20987,30

2015 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 

періоду
Дохід (Дт) Витрати (Кт)

Сальдо (Дт) 
на кінець 
періоду

01.01.2015-
31.12.2015 20987,30

За складання 
іспиту

201500,04
Перераховано 65743,76



275340,60 
Всього: 275340,60

ВКДКА
29084,10

Всього: 230584,14

2016 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 

періоду
Дохід (Дт) Витрати (Кт)

Сальдо (Дт) 
на кінець 
періоду

01.01.2016-
31.12.2016 65743,76

За складання 
іспиту 

592236,00 
Всього: 592236,00

269955,67 388024,09

2017 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 

періоду
Дохід (Дт) Витрати (Кт)

Сальдо (Дт) 
на кінець 
періоду

01.01.2017-
31.12.2017 388024,09

За складання 
іспиту

636685.00
% банку-17799,66 
Благодійні внески-

10700.00
Всього: 665184,66

269955,67 388024,09

2018 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 

періоду
Дохід (Дт) Витрати (Кт)

Сальдо (Дт) 
на кінець 
періоду

01.01.2018- 
01.02.2018 462252,65

За складання 
іспиту 

50690,02 
Всього: 50690,02

41899,44 471043,23

Залишки грошових коштів суб’єкта перевірки на поточному рахунку в банку на 
кінець терміну перевірки підтверджені виписками з банку і відповідають залишкам по 
бухгалтерському обліку. Співставленням оборотів і сальдо за банківськими виписками 
по поточному рахунку розходжень не встановлено.

Розділ II. Доходи

Дані, які відображені у первинних документах суб’єкта перевірки за відповідні 
періоди, що перевірялися свідчать про те, що у КДКА Івано-Франківської області не 
виникало доходів з джерел, не передбачених законом.

Доходи суб'єкта перевірки складаються з надходжень за складання 
кваліфікаційних іспитів, проценти від розміщення коштів на депозитному рахунку в 
банку, фінансової допомоги РА Івано-Франківської області та благодійних внесків.

За результатами перевірки не виявлено доходів, які не відповідали б статутної 
діяльності.

Фінансовий стан суб’єкта перевірки задовільний та не ставить під загрозу 
діяльність органа адвокатського самоврядування.



Визначення та оцінка дебіторської заборгованості КДКА проводиться відповідно 
до П(С) БО №10 «Дебіторська заборгованість».

Прострочена кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.
Дані, які відображені у первинних документах суб’єкта перевірки за відповідні 

періоди, що перевірялися, не є такими, які можуть ставити під загрозу фінансовий стан 
КДКА Івано-Франківської області.

Розділ IV. Аналіз витрат

Витрати суб’єкта перевірки обліковуються згідно П(С)БО №15,16 «Витрати», які 
відповідають прийнятій обліковій політиці.

За результатами аналізу письмової банківської виписки та інших первинних 
документів, перевіркою не виявлено доходів та витрат, які не відповідали б статутній 
діяльності або свідчили про нецільове використання коштів.

4.1. Кошторис

В ході перевірки членам ВРКА надані копії протоколів Конференції адвокатів 
Івано-Франківської області за 2014-2017 роки «Про затвердження штатного розпису та 
кошторису КДКА Івано-Франківської області».

4.2. Загальні витрати

Загальні витрати суб'єкта перевірки обліковуються згідно П(С)БО № 15,16 
«Витрати», відповідають прийнятій обліковій політиці.

Авансові звіти оформлені належним чином і надані в повному обсязі.
В ході перевірки вивчені первинні документи, «Авансові звіти» з використання 

коштів, виданих під звіт. Всі витрати, в тому числі і «Авансові звіти» повністю 
оформлені й підкріплені відповідними первинними документами (товарними чеками, 
квитанціями, актами виконаних робіт, тощо), що відповідає чинному законодавству 
України.

4.3. Штатний розпис

За весь період в КДКА Івано-Франківської області штатним розписом 
передбачено та працювало 5 (п’ять) чоловік, які отримували заробітну плату в кратних 
розмірах до прожиткового мінімуму.

Розділ III. Заборгованість

№ п/п Посада Кількість працівників
1. Голова КДКА 1
2. Бухгалтер 1
3. Секретар-референт 1
4. Голова атестаційної палати 1
5. Голова дисциплінарної палати 1

Всього 5

4.4. Оплата праці

Перевіркою встановлено, що нарахування та виплата заробітної плати 
працівникам, проводиться два рази на місяць, а саме 15 числа поточного місяця та в



останній день місяця. Така виплата заробітної плати відповідає вимогам ст. 115 КЗпП 
України, яка встановлює, що виплата заробітної плати повинна здійснюватися не 
рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти 
календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата.

Відрахування податку з доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску на 
заробітну плату та інших платежів проводилися вчасно і в повному обсязі.

Членам ВРКА при здійснені перевірки була надана можливість ознайомитися з 
наказами по кадрах працівників суб’єкта перевірки. Накази ведуться належним чином 
та у відповідності до вимог КЗпП України.

Штатні розписи КДКА Івано-Франківської області за 2014-2017 роки затверджені 
Конференцією адвокатів Івано-Франківської області.

4.5. Проведення заходів

Витрати, які здійснювалися суб’єктом перевірки на проведення різноманітних 
заходів, відповідають цілям та діяльності КДКА Івано-Франківської області.

4.6. Відрядження

Витрати на компенсацію відряджень членам КДКА Івано-Франківської області 
здійснювалися за рахунок коштів КДКА регіону, що відповідає вимогам рішення РАУ від 
04.02.2017 року №29.

Витрати на відрядження членів КДКА підтверджені наказами про відрядження та 
авансовими звітами, до яких додані первинні бухгалтерські документи.

4.7. Оренда (офісу)

КДКА Івано-Франківської області здійснює свою діяльність на підставі, 
укладеного між КДКА регіону та РА регіону договору про співпрацю, відповідно до якого 
КДКА використовує приміщення, яке належать РА Івано-Франківської області на праві 
приватної власності та знаходяться на балансі ради регіону. Перевіркою встановлено, 
що приміщення, яке використовується КДКА регіону розміщене на першому поверсі 
багатоповерхового житлового будинку є нежитловим та у відповідності до вимог пункту 
2.50 «Нежитлові поверхи (приміщення)» ДБН В.2.2-15-2005 надає суб’єкту перевірки 
законного права здійснювати свою діяльність в даному приміщенні.

Розділ V. Майно

Суб'єкт перевірки надав належним чином оформлений інвентаризаційний опис 
майна за всі роки. Членами ВРКА було перевірено наявність майна, яка зазначена в 
інвентаризаційному описі. Все майно є в наявності.

Розділ VI. Договори

Фінансово-господарська діяльність здійснюється на підставі договорів. Всі угоди 
укладені КДКА Івано-Франківської області відповідають діючому законодавству 
України.

Книга реєстрації договорів ведеться належним чином, прошнурована, 
пронумерована та скріплена печаткою КДКА Івано-Франківської області.

Розділ VII. Діяльність ревізійної комісії регіону.



Конференцією адвокатів Івано-Франківської області до складу ревізійної комісії 
регіону обрано трьох осіб. ВРКА встановила, що ревізійна комісія регіону щорічно, по 
закінченні фінансового року, проводила перевірку господарсько-фінансової діяльності 
КДКА Івано-Франківської області та складала відповідні висновки. Згідно складених 
ревізійною комісією регіону висновків порушень фінансової та господарської діяльності 
КДКА Івано-Франківської області не виявлено.

Голова Вищої ревізійної
комісії адвокатури Болдін М.Я.

Вик. Райко В.В. 
тел. +38 (050) 5628104;

Рекомендації
за результатами перевірки Вищою ревізійною комісією адвокатури 

Ради адвокатів Івано-Франківської області

Під час перевірки кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Івано- 
Франківської області (КДКА Івано-Франківської області) члени ВРК рекомендують 
наіступне:

- На відтиску печатки КДКА регіону не міститься зображення символіки 
Національної асоціації адвокатів України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» використання печаток, не є 
обов’язковим, а тому згідно листа Міністерства юстиції України від 14.08.2014 р. 
№ 6820-0-4-14/8.1, щодо використання печаток слід керуватися статутом або 
положенням, що є основним документом, який регулює діяльність юридичної особи, а 
також внутрішніми документами, юридичної особи, які відповідно до компетенції 
прийняті органами управління юридичної особи.

Враховуючи той факт, що пунктом 3.3 Положення про КДКА Івано-Франківської 
області передбачена наявність печатки з використанням символіки Національної 
асоціації адвокатів України, а тому використання суб’єктом перевірки печатки без 
зображення символіки НААУ не відповідає вимогам пункту 3.3 Положення про КДКА 
Івано-Франківської області.

ВРКА рекомендує зображення на печатці КДКА Івано-Франківської області 
привести у відповідність до установчих документів, зокрема п. 3.3 Положення про 
КДКА Івано-Франківської області.

- КДКА Івано-Франківської області має і некоректну організаційно-правову форму
господарювання, зокрема код 400 -  організації (установи, заклади). Оскільки 
класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) доповнено 
кодом 710 - органи адвокатського самоврядування (Наказ Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі від 19.06.2015 № 615 «Про затвердження змін до національного 
класифікатора України ДК 002:2004» п. 3.2 розділу 3 доповнено підпунктом 3.2.6 
«адвокатське об’єднання»), тому в найближчий час рекомендуємо змінити і код 400 -  
організації (установи, заклади) на інший код 710 -  органи адвокатського
самоврядування.

- В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців 
та громадських формувань перереєструвати місце знаходження КДКА Івано- 
Франківської області з юридичної адреси м. Івано-Франківськ, вул. Старозамкова,



будинок 2 на реальне місце знаходження м. Івано-Франківськ, вул. Короля Да 
будинок 16 Б.

Голова Вищої ревізійної 
комісії адвокатури

Вик. Райко В.В. 
тел. +38 (050) 5628104;

Болдін М.Я.



;

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

UKRAINIAN NATIONAL
B A R A SSO C IA TIO N
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phone: +38 (044) 392-73-71. 

email: info@unba.org.ua, web-site: www.unba.org.ua

Рішення
Вищої ревізійної комісії адвокатури 

№6.1 від 23.03.2018 року

Затвердити Висновок за результатами перевірки КДКА Івано-Франківської 
області.

Голова Вищої ревізійної 
комісії адвокатури Болдін М.Я.
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