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ВИСНОВОК
за результатами перевірки Вищою ревізійною комісією адвокатури (ВРКА) 

Ради адвокатів Волинської області

м. Луцьк Затверджено рішенням ВРКА №11 
від «20» червня 2019 року

Згідно ст. 53 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та пункту 
1.1 Положення про ВРКА Вища ревізійна комісія адвокатури провела перевірку 
господарсько-фінансової діяльності ради адвокатів Волинської області (РА Волинської 
області)

РА Волинської області зареєстрована 15.04.2013 року 
Код ЄДРПОУ 38691818
Місцезнаходження: 43025 м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд. 24/3;
Відповідальними особами фінансово-господарської діяльності за період перевірки

були:
З 05.10.2012 року по 31.03.2019 року
Голова РА Волинської області Руденко Г.А.
Головний бухгалтер Мартинюк В.І.

Рішенням ВРКА № 7 від 16.02.2019 року був встановлений період перевірки 
діяльності РА Волинської області з 01.04.2016 року по 31.03.2019 року.

Перевірка проводилася з 06.06.2019 року по 07.06.2019 року за адресою:
43025 м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд.24/3.

Метою здійснення перевірки було надання висновків щодо дотримання суб’єктом 
перевірки пункту 3 Положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури, ст.53. Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вимог законодавства України про 
ведення фінансово-господарської діяльності за період з 01.04.2016 року по 31.03.2019 
року.

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

адреса для листування: 89607 Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Духновича, 16/3 
тел. +38 (050) 562 81 04; член ВРКА Яш Петро Казимирович.

Перевіркою встановлено:
Суб’єкт перевірки: Рада адвокатів 

Волинської області
дата та документ яким призначено перевірку та 
затверджено її план:

Рішення ВРКА № 7 від 
16.02.2019 року.

дата початку перевірки: 06.06.2019 р.
дата закінчення перевірки 07.06.2019 р.
чи підтверджено достовірність даних, що містяться у 
звітах та інших фінансових документах суб’єкта 
перевірки:

так

чи встановлені 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:

ні

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

ні

чи наявні всі первинні документи бухгалтерського 
обліку щодо предмету перевірки: так

чи наявні первинні документи бухгалтерського 
обліку щодо предмету перевірки, які не мають 
юридичної сили.

ні

Документи
Перелік документів та інформації щодо предмету перевірки представлена в обсязі, 
передбаченому пунктом 5.1.1 положення про ВРКА і включає:

Запитуванні документи
Документи надані 
/ не надані

Вих. № ВРКА 160 від 22.04.2019 року.
Довідка про відкриті банківські рахунки за період, що охоплюється 
перевіркою.

надана

Виписка (бажано в електронному вигляді) по всім банківським 
рахункам

надана

Кошториси РА Волинської області за період перевірки надані
Останній акт перевірки органами Державної фіскальної служби 
України, якщо він є

не проводилась

Накази (по кадрам підприємства) надані
Штатний розпис наданий
Посадові інструкції працівників РАР надані
Інвентаризаційний опис майна наданий

8 Звіти неприбуткової організації та баланси за 2016-2018 роки надані
9 . нформацію щодо адвокатів, які мають робочі міста в РА

Волинської області та підтвердили свої відомості в ЄРАУ та 
інформацію щодо кількості сплачених внесків такими адвокатами

надана

10 . Чкти звірки щодо суми сплачених внесків станом на 01.04.2019 
року

надані

11.1 Зсі договори з банками в яких відкриті рахунки надані
12 . Наявність чи відсутність доручення на право підпису фінансових 

документів
відсутня

Авансові звіти за весь період, що перевіряється надані
13 . Іекова книжка (якщо є) або довідка РА Волинської області про її 

відсутність
надана

14. Книга ( журнал) реєстрації договорів наданий
Договори (дебітори та кредитори) надані
Положення «Про РА Волинської області» зі всіма змінами і 
доповненнями

надане

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань

наданий

15 . Довідка про реєстрацію неприбуткової організації в податковій 
інспекції по місцю реєстрації

надана

16 . Зисновки ревізійної комісії регіону по РАР надані

Членам ВРКА передані копії, які зберігаються у ВРКА разом з матеріалами 
перевірки.

Зберігання документів 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 РА Волинської області 

Головний бухгалтер

Руденко Г.А. 
Мартинюк В.І.

Аналіз балансу

Під час проведення перевірки проаналізовано податкові та фінансові звіти за 2016 - 
2018 роки та головні книги РА Волинської області за 2016-2019 роки.

Головна книга застосовується юридичними особами, які ведуть бухгалтерський облік 
за допомогою журнально-ордерної системи для проведення узагальнення даних журналів, 
здійснення загальної перевірки правильності ведення записів за окремими конкретними 
синтетичними рахунками та формування фінансової звітності. До Головної книги 
вносяться вже узагальнені відомості з інших журналів.

У Головній книзі відображають початкове сальдо, поточні обороти та сальдо на 
кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) за кожним синтетичним рахунком. Згідно з 
методом подвійного запису, суми дебетових і кредитових оборотів повинні бути рівними 
між собою. Головна книга відкривається на календарний рік.

Рекомендації щодо формування та внесення відомостей до Головної книги, а також 
її форма були затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року 
№ 356.

Дані книги ведуться бухгалтером у відповідності до Методичних рекомендацій із 
застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджених Наказом Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2000 року № 356.

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

Доходи Ради адвокатів Волинської області виникли від сплат адвокатами членських 
внесків, а також внесків помічників адвокатів, сплати стажистами коштів за проходження 
стажування та сплати коштів за печатну продукцію.

За результатами перевірки не виявлено доходів, які не відповідають статутній 
діяльності РА Волинської області та витрат РАР, які можуть свідчити про нецільове 
використання коштів.

Перевіркою ВРКА не виявлено угод по відчуженню активів, які б свідчили про 
зловживання посадовими особами ОАС або порушення ними закону. Відсутні також 
витрати на придбання активів, які не відповідають статутній діяльності суб’єкта перевірки.

Фінансовий стан суб’єкта перевірки хороший, а тому він не ставить під загрозу 
діяльність органа адвокатського самоврядування.

Розділ І. Аналіз 311 рахунка (банк)

Рада адвокатів Волинської області (ідентифікаційний код 38691818) в період 
перевірки використовувала два поточні рахунки:

№ 26007300000381, який відкрито 26 червня 2013 року в ПАТ «Діамантбанк»
МФО 320854 код ЄДРПОУ 23362711;

№ 26006300676516, який відкрито 24 червня 2016 року в ПАТ «Державний ощадний 
банк України» МФО 303398 код ЄДРПОУ 09303328

та один депозитний рахунок № 26108305676516, який відкритий 02 квітня 2019 року 
в ПАТ «Державний ощадний банк України» МФО 303398 код ЄДРПОУ 09303328

Зазначені рахунки відкриті в банківських установах в національній валюті.

За рейтингом авторитетного аналітичного журналу Фориншурер ПАТ «Державний 
ощадний банк України» за надійністю в 2019 році, входить в п’ятірку (четверте місце) 
самих надійних банків в Україні.



2016 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 
періоду
(в грн.)

Дохід (Дт)
(в грн.)

Витрати(Кт)
(в грн.)

Сальдо (Дт) на 
кінець періоду
(в грн.)

01.04.2016-
31.12.2016

1078362,00

Щорічні внески:
164945.00

Помічники адвокатів:
9677.00 

Стажування:
2523834.00 

Печатна продукція
4725.00

Пасивні доходи
28832.00

Всього: 2732013,00

1311543,00 2498832,00

2017 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 
періоду
(в грн.)

Дохід (Дт)
(в грн.)

Витрати (Кт)
(в грн.)

Сальдо (Дт) на 
кінець періоду
(в грн.)

01.01.2017
31.12.2017

2498832,00

Щорічні внески:
651049.00

Помічники адвокатів:
14047.00 

Стажування:
314376.00 

Печатна продукція
34353.00 

Пасивні доходи
29874.00

Всього: 1043699,00

1439236,00
2103295,00

2018 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 
періоду
(в грн.)

Дохід (Дт)
(в грн.)

Витрати(Кт)
(в грн.)

Сальдо (Дт) на 
кінець періоду
(в грн.)

01.01.2018
31.12.2018

2103295,00

Щорічні внески:
705841.00

Помічники адвокатів:
135527.00 

Стажування:
228848.00 

Печатна продукція
178468.00 

Пасивні доходи
35449.00

Всього: 1284133,00

1626885,00
1760543,00

2019 рік

Період
Сальдо (Дт) 
на начало 
періоду
(в грн.)

Дохід (Дт)
(в грн.)

Витрати (Кт)
(в грн.)

Сальдо (Дт) на 
кінець періоду
(в грн.)

01.01.2019
31.12.2019

1760543,00

Щорічні внески:
797459.00

Помічники адвокатів:
33853.00 

Стажування:
44799.00

Печатна продукція
11165.00 

Пасивні доходи
22970.00

Всього: 910246,00

429118,00
2241671,00



Сума залишків грошових коштів суб'єкта перевірки на розрахунковому рахунку в 
ПАТ «Державний ощадний банк України» на кінець терміну перевірки підтверджені 
випискою з банківської установи і відповідають сумі залишку по бухгалтерському обліку. 
Співставленням оборотів і сальдо за банківськими виписками по розрахунковому рахунку 
розходжень не встановлено.

Розділ II. Доходи.

Для перевірки членам ВРКА було надано оригінали податкових та фінансових звітів 
за 2016 - 2018 роки, оригінали балансів за 2016-2018 роки для ознайомлення. Ніяких 
показників, які б ставили під загрозу фінансовий стан РА Волинської області не виявлено.

Доходи РА Волинської області становлять:
- щорічні внески адвокатів, які перебувають на обліку органу адвокатського 

самоврядування;
- внески помічників адвокатів;
- сплати стажистами коштів за проходження стажування;
-депозити в банку (пасивні доходи);
- компенсація за печатну продукцію.

Основні активи суб’єкта перевірки знаходяться за адресою: 
43025 м. Луцьк, вул. Лесі Українки, буд. 24/3.

Розділ III. Заборгованість

Визнання дебіторської заборгованості та її оцінка суб’єктом перевірки проводиться 
відповідно до П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість».

У РА Волинської області відсутні прострочені кредиторська і дебіторська 
заборгованості. Дебіторська і кредиторська заборгованості РАР існують у рамках 
звичайної діяльності, які визначені укладеними суб'єктом перевірки господарськими 
договорами.

Дані, які відображені у первинних документах суб’єкта перевірки за відповідні 
періоди, що перевірялися, не є такими, які можуть ставити під загрозу фінансовий стан та 
нормальне функціонування РА Волинської області передбачене Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів Волинської 
області та іншими нормативними актами, які регулюють діяльність органів адвокатського 
самоврядування.

Розділ IV. Аналіз витрат

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

Всі витрати ведуться в межах господарської діяльності суб’єкта перевірки, 
відповідно до річних кошторисів, які затверджені конференцією адвокатів Волинської 
області.

За результатами перевірки не виявлено витрат, які не відповідали б статутній 
діяльності суб’єкта перевірки або свідчили про нецільове використання коштів РА 
Волинської області.

4.1. Кошторис

В ході перевірки членам ВРКА були надані копії Протоколів Конференції адвокатів 
Волинської області, якими затверджувалися кошториси Ради адвокатів Волинської області 
на 2016, 2017, 2018, 2019 роки. Кошторис на 2019 рік затверджений Конференцією 
адвокатів Волинської області 18.12.2018 року.

4.2. Загальні витрати

Загальні витрати в РА Волинської області обліковуються згідно П(С)БО № 16



«Витрати» та відповідають прийнятій обліковій політиці органів адвокатського 
самоврядування.

В ході перевірки вивчені також первинні документи «Авансові звіти» з використання 
коштів виданих під звіт. «Авансові звіти» повністю оформлені й підкріплені відповідними 
первинними документами (квитками, чеками, квитанціями, актами виконаних робіт, тощо), 
що повністю відповідає чинному законодавству України.

4.3. Штатний розпис

Перевіркою встановлено, що згідно штатного розпису у раді адвокатів Волинської 
області числилися працівники, які отримували заробітну плату в кратних розмірах до 
мінімальної заробітної плати.

в 2016 році
№ п/п

Посада Кількість
працівників

Розмір винагороди та 
заробітної плати (в 
мінімальних заробітних 
платах)

1. Голова ради 1 5 мін. з/п
2. Заступник 1 1,5 мін. з/п
3. Секретар ради 1 1,5 мін. з/п
4. Бухгалтер ради 1 2 мін. з/п
5. Методист ради 1 2 мін. з/п
6. Адміністратор бази ЄРАУ ради 1 2 мін. з/п

Всього 6 14 (чотирнадцять)

в 2017 році
N9 п/п

Посада Кількість
працівників

Розмір винагороди та 
заробітної плати (в 
прожиткових мін.)

1. Голова ради 1 7 прож. мін.
2. Заступник 1 2,5 прож. мін.
3. Секретар ради 1 2,5 прож. мін.
4. Бухгалтер ради 1 3 прож. мін.
5. Методист ради 1 3 прож. мін.
6. Адміністратор бази ЄРАУ ради 1 3 прож. мін.

Всього 6 21 (двадцять один)

в 2018 році
№ п/п

Посада Кількість
працівників

Розмір винагороди та 
заробітної плати (в 
мінімальних прожит
кових мінімумах)

1. Голова ради 1 7 прож. мін.
2. Заступник 1 2,5 прож. мін.
3. Секретар ради 1 2,5 прож. мін.
4. Бухгалтер ради 1 3 прож. мін.
5. Методист ради 2 3 прож. мін.
6. Адміністратор бази ЄРАУ ради 1 3 прож.мін.

Всього 7 24 (двадцять чотири)

в 2019 році
№ п/п

Посада Кількість
працівників

Розмір винагороди та 
заробітної плати (в 
мінімальних заробітних 
платах)

1. Голова ради 1 5 мін. з/п.
2. Заступник 1 2 мін.з/п.
3. Секретар ради 1 1,5 мін. з/п
4. Бухгалтер ради 1 2 мін. з/п.
5. Методист ради 2 2,5 мін. з/п



6. Адміністратор бази ЄРАУ ради 1 2,5 мін. з/п
7. Завідуючий господарством ради 1 1 мін. з/п

Всього 8 19 (дев’ятнадцять)

Всі працівники, які числяться у штатному розписі РА Волинської області під час 
перевірки знаходилися на робочому місці. Розпорядження про прийняття їх на роботу 
оформлені відповідно до Кодексу законів про працю в Україні, а їх трудові книжки із 
відповідними записами про прийняття їх на роботу зберігаються у сейфі голови Ради 
адвокатів Волинської області Руденко Г.А.

У Раді адвокатів Волинської області розроблено посадові інструкції працівників. Всі 
працівники РАР ознайомлені зі своїми посадовими інструкціями, які затверджені 
розпорядженням голови РА Волинської області, копії яких надані ВРКА.

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 та єдиного соціального внеску на 
заробітну плату проводилися вчасно і в повному обсязі.

Членам ВРКА при здійснені перевірки була надана можливість ознайомитися з 
розпорядженнями по кадрах працівників суб’єкта перевірки. Членами ВРКА не виявлено 
порушень, щодо правильності нарахування заробітної плати працівникам, відрахування 
податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

4.5. Проведення заходів

Витрати, які здійснювалися суб’єктом перевірки на проведення різноманітних 
заходів, відповідають цілям та діяльності Ради адвокатів Волинської області.

4.6. Відрядження

Витрати на компенсацію відряджень здійснюються відповідно до бюджету і 
підтверджуються первинними бухгалтерськими документами.

4.7. Витрати на приміщення (офіс).

Субє’кт перевірки здійснює свою діяльність у власному офісному приміщенні, а тому 
всі витрати на приміщення складаються лише із комунальних витрат та витрат на 
електроенергію.

Приміщення на праві приватної власності належить РА на підставі договору купівлі- 
продажу квартири від 27.12.2016 року посвідченого приватним нотаріусом Луцького МНО 
Волинської області Грушицькою В.В.

Дана квартира має площу 76,0 кв.м., в якій зроблено сучасний ремонт та створено 
відмінні умови для здійснення трудової діяльності працівників РА Волинської області.

Перевіркою встановлено, що приміщення, яке використовується РА регіону 
розміщене на третьому поверсі будинку, значну частину якого використовує Луцький 
міськрайонний суд. Приміщення РАР є житловим, хоча всі комунальні послуги сплачує 
юридична особа - РА Волинської області.

Розділ V. Майно

Суб'єкт перевірки надав належним чином оформлений інвентаризаційний опис 
майна.

На підставі даних інвентаризації присутня реальна вартість та кількість активів 
суб’єкта перевірки.

Членом ВРКА відповідальним за перевірку звірено наявність майна. Все майно 
відповідно до інвентаризаційного опису є в наявності, знаходиться у робочому стані та 
використовується Радою адвокатів Волинської області.



Перевіркою встановлено, що Рада адвокатів Волинської області для здійснення 
своїх статутних повноважень використовує власне приміщення, що розташоване за 
адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 24/3, загальною площею: 76,0 
кв.м, яке куплене за договором купівлі-продажу від 27.12.2014 року.

Приміщення Ради адвокатів Волинської області знаходиться у відмінному стані, 
зроблено сучасний ремонт та куплено нові меблі та техніку. Працівникам органу 
адвокатського самоврядування створені відмінні умови для праці.

Розділ VI. Договори

Фінансово-господарська діяльність здійснюється на підставі договорів. Всі договори 
укладені Радою адвокатів Волинської області відповідають діючому законодавству 
України.

Книга реєстрації договорів ведеться належним чином, прошнурована, 
пронумерована та скріплена печаткою РА Волинської області.

Розділ VII. Діяльність ревізійної комісії регіону.

Конференцією адвокатів Волинської області обрано ревізійну комісію. ВРКА 
встановила, що ревізійна комісія регіону щорічно, по закінченні фінансового року, 
проводила перевірку господарсько-фінансової діяльності РА Волинської області та 
складала відповідні висновки, які додані до висновку ВРКА.

Всі порушення, які виявлені ревізійною комісією регіону, на період здійснення 
перевірки ВРКА виправлені.

За результатами проведеної перевірки, ВРКА вважає роботу ревізійної комісії 
адвокатури Волинської області задовільною.

Розділ VIII. Рекомендації за результатами перевірки Вищою ревізійною комісією 
адвокатури Ради адвокатів Волинської області.

1. Відмітити високий професіоналізм голови РА Волинської області Руденко Галини 
Андріївни по організації роботи ради, купівлі та облаштуванню нового приміщення ради 
регіону та створенні відмінних умов для роботи органів адвокатського самоврядування 
Волинської області.

2. За належне виконання своїх професійних обов’язків, правильне оформлення 
бухгалтерських документів та впровадження програми бухгалтерського обліку 1-С


