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Головуючий на з’їзді оголосив список кандидатур арбітражних керуючих, які надали згоду на 
обрання до лічильної комісії з’їзду, в кількості 10 (десять) осіб та запропонував лічильну комісію у 
запропонованому складі. 
 

Голосували мандатами:  
«ЗА» обрання лічильної комісії з'їзду арбітражних керуючих України – 378. 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 43. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію з'їзду арбітражних керуючих України в наступному складі: 
Бандола Олександр; 
Бандуристий Руслан; 
Васюк Микола; 
Кирик Оксана; 
Кійко Євген; 
Курмаз Олександр; 
Олійник Євгенія; 
Скопич Ярослав; 
Смолов Костянтин; 
Чайка Тарас. 

 
На першому засіданні лічильна комісія обрала зі свого складу голову комісії – Олександра 

Бандолу, секретаря – Євгена Кійка. 
 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
«Визначення регламенту та порядку голосування на з’їзді»: 

 
Головуючий запропонував З’їзду затвердити Регламент з’їзду, що включатиме порядок 

голосування, і оголосив текст проєкту Регламенту. 
 
Голосували мандатами:  
«ЗА» затвердження Регламенту з'їзду арбітражних керуючих України – 378. 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 43. 

 
ВИРІШИЛИ: 
Затвердити Регламент з'їзду арбітражних керуючих України 26 листопада 2021 року (додаток 

1 до цього Протоколу). 
 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
«Розгляд питання щодо утворення ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних 

керуючих України і обрання її членів»: 
 

Головуючий оголосив проєкт рішення: «Утворити Ревізійну комісію Національної асоціації 
арбітражних керуючих України». 

Голосували мандатами:  
«ЗА» рішення «Утворити Ревізійну комісію Національної асоціації арбітражних керуючих 

України» – 420. 
«ПРОТИ» рішення «Утворити Ревізійну комісію Національної асоціації арбітражних 

керуючих України» – 1. 
«УТРИМАЛОСЬ» – 0. 

 
На підставі результатів таємного голосування, оголошених головою лічильної комісії, 
  

ВИРІШИЛИ: 
Обрати Головою Ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України 

Марченка Євгенія Володимировича. 
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На підставі результатів таємного голосування, оголошених головою лічильної комісії, 
 
ВИРІШИЛИ: 

Обрати членами Ревізійної комісії Національної асоціації арбітражних керуючих України 
Занька Миколу Миколайовича та Сокольвака Михайла Васильовича. 
 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
«Розгляд звіту Ради арбітражних керуючих України»: 

 
Головуючий на з’їзді оголосив звіт Ради арбітражних керуючих України за 2019-2021 роки.  
Головуючий оголосив проєкт рішення: «Затвердити звіт Ради арбітражних керуючих України 

за 2019-2021 роки». 
 
Голосували мандатами:  
«ЗА» рішення «Затвердити звіт Ради арбітражних керуючих України за 2019-2021 роки» – 

242. 
«ПРОТИ» рішення «Затвердити звіт Ради арбітражних керуючих України за 2019-2021 роки» 

– 1. 
«УТРИМАЛОСЬ» – 7. 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 171. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт Ради арбітражних керуючих України за 2019-2021 роки. 
 

Головуючим внесено пропозицію про зміну черговості розгляду питань порядку 
денного, а саме, питання 10 «Про затвердження Положення про членські внески до 
Національної асоціації арбітражних керуючих України» та питання 11 «Розгляд кошторису 
Національної асоціації арбітражних керуючих України за 2021 рік, а також звіту про його 
виконання» розглянути відповідно п’ятим та шостим, після чого повернутися до попередньої 
черговості.  

 
Голосували мандатами:  
«ЗА» зміну черговості розгляду питань порядку денного, а саме, питання 10 «Про 

затвердження Положення про членські внески до Національної асоціації арбітражних керуючих 
України» та питання 11 «Розгляд кошторису Національної асоціації арбітражних керуючих України 
за 2021 рік, а також звіту про його виконання» розглянути відповідно п’ятим та шостим, після чого 
повернутися до попередньої черговості – 226. 

«ПРОТИ» зміни черговості розгляду питань порядку денного – 0. 
 «УТРИМАЛОСЬ» – 1. 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 195. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме, питання 10 «Про затвердження 

Положення про членські внески до Національної асоціації арбітражних керуючих України» та 
питання 11 «Розгляд кошторису Національної асоціації арбітражних керуючих України за 2021 рік, 
а також звіту про його виконання» розглянути відповідно п’ятим та шостим, після чого повернутися 
до попередньої черговості. 

 
ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

«Про затвердження Положення про членські внески до Національної асоціації арбітражних 
керуючих України»: 

 
Головуючий оголосив проєкт рішення: «Затвердити Положення про членські внески до 

Національної асоціації арбітражних керуючих України». 
 
Голосували мандатами:  
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«ЗА» рішення «Затвердити Положення про членські внески до Національної асоціації 
арбітражних керуючих України» – 242. 

«ПРОТИ» рішення «Затвердити Положення про членські внески до Національної асоціації 
арбітражних керуючих України» – 7. 

«УТРИМАЛОСЬ» – 19. 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 153. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити Положення про членські внески до Національної асоціації арбітражних керуючих 

України (додаток 2 до цього Протоколу). 
 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
«Розгляд кошторису Національної асоціації арбітражних керуючих України за 2021 рік, а 

також звіту про його виконання»: 
 
Головуючий оголосив проєкт рішення: «Затвердити Кошторис Національної асоціації 

арбітражних керуючих України за 2021 рік та звіт про його виконання». 
 
Голосували мандатами:  
«ЗА» рішення «Затвердити Кошторис Національної асоціації арбітражних керуючих України 

за 2021 рік та звіт про його виконання» – 268. 
«ПРОТИ» рішення «Затвердити Кошторис Національної асоціації арбітражних керуючих 

України за 2021 рік та звіт про його виконання» – 9. 
«УТРИМАЛОСЬ» – 5. 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 139. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Кошторис Національної асоціації арбітражних керуючих України за 2021 рік 
(додаток 3 до цього Протоколу) та звіт про його виконання (додаток 4 до цього Протоколу). 
 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
«Обрання Голови Ради арбітражних керуючих України»: 

 
На підставі результатів таємного голосування, оголошених головою лічильної комісії, 

 
ВИРІШИЛИ: 

Обрати Головою Ради арбітражних керуючих України Бондарчука Олександра Петровича. 
 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
«Обрання заступника Голови Ради арбітражних керуючих України та членів Ради 

арбітражних керуючих України»: 
 

На підставі результатів таємного голосування, оголошених головою лічильної комісії, 
 
ВИРІШИЛИ: 

Обрати Заступником голови Ради арбітражних керуючих України Гонту Оксану 
Анатоліївну. 

Обрати членами Ради арбітражних керуючих України: Волянську Олену Юріївну, Донкова 
Сергія Вікторовича, Донченка Олександра Сергійовича, Дуленка Андрія Григоровича, Іваненка 
Євгена Володимировича, Лахненко Євгенія Миколайовича, Палкіна Андрія Юрійовича, Тищенко 
Наталію Петрівну, Чорнія Мар’яна Володимировича. 

 
ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

«Призначення (обрання) чотирьох членів кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих» 
 
На підставі результатів таємного голосування, оголошених головою лічильної комісії, 

 



 5 

ВИРІШИЛИ: 
Призначити (обрати) членами Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих  В’язовченка 

Анатолія Михайловича, Звєздічева Максима Олександровича, Крикуна Віктора Борисовича, 
Лихопьока Дениса Павловича.  
 

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
«Призначення (обрання) чотирьох членів дисциплінарної комісії арбітражних керуючих» 

 
На підставі результатів таємного голосування, оголошених головою лічильної комісії, 

 
ВИРІШИЛИ: 

Призначити (обрати) членами Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих Камінську 
Анну Анатоліївну, Ткаченка Дениса Володимировича, Чепелюка Олександра Олександровича, 
Чичву Олега Сергійовича. 
 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
«Про затвердження Порядку проведення опитування (заочного голосування)»: 

 
Головуючий оголосив проєкт рішення: «Затвердити Порядок проведення опитування 

(заочного голосування)». 
 
Голосували мандатами:  
«ЗА» рішення «Затвердити Порядок проведення опитування (заочного голосування)» – 174. 
«ПРОТИ» рішення «Затвердити Порядок проведення опитування (заочного голосування)» – 

64. 
«УТРИМАЛОСЬ» – 6. 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 177. 
 
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

«Про встановлення розміру членського внеску до Національної асоціації арбітражних 
керуючих України на 2022-2023 роки»: 

 
Головуючий оголосив проєкт рішення: «Встановити розмір членського внеску до 

Національної асоціації арбітражних керуючих України на 2022-2023 роки в сумі 1800,00 (одна 
тисяча вісімсот гривень 00 коп.)». 

 
Голосували мандатами:  
«ЗА» рішення «Встановити розмір членського внеску до Національної асоціації арбітражних 

керуючих України на 2022-2023 роки в сумі 1800,00 (одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.)» – 235. 
«ПРОТИ» рішення «Встановити розмір членського внеску до Національної асоціації 

арбітражних керуючих України на 2022-2023 роки в сумі 1800,00 (одна тисяча вісімсот гривень 00 
коп.)» – 5. 

«УТРИМАЛОСЬ» – 3. 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 178. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Встановити розмір членського внеску до Національної асоціації арбітражних керуючих 
України на 2022-2023 роки в сумі 1800,00 (одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.). 
 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
«Про затвердження кошторису Національної асоціації арбітражних керуючих України на 

2022-2023 роки»: 
 

Головуючий оголосив проєкт рішення: «Затвердити кошторис Національної асоціації 
арбітражних керуючих України на 2022-2023 роки». 
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ДОДАТОК 1 
до протоколу з’їзду  

арбітражних керуючих України 
26 листопада 2021 року 

 
РЕГЛАМЕНТ 

з'їзду арбітражних керуючих України 26 листопада 2021 року 
 
Цей Регламент визначає порядок роботи з'їзду арбітражних керуючих України (далі - З'їзд), 

підготовки, проведення З'їзду, розгляду питань та прийняття ним рішень, а також інші питання 
процедурної діяльності З'їзду. 

Робочими органами З'їзду є Секретар З'їзд  та  лічильна комісія. Повноваження робочих органів 
передбачені статутом. 

Робочі органи З'їзду обираються з числа делегатів відкритим голосуванням більшістю голосів 
від числа делегатів, присутніх на З'їзді. 

Лічильна комісія З'їзду обирається для організації і проведення процедури голосування. 
Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та 

оформлюються протоколом. 
Протоколи лічильної комісії підписуються всім складом комісії. 
Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка 

долучається до протоколу комісії, і підписує протокол. 
Протоколи лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі 

невикористаними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються Секретарю 
З'їзду, який передає їх на зберігання Раді арбітражних керуючих України. 

Голова лічильної комісії після проведення таємного голосування з питань, які визначені в 
пунктах 3, 5, 6, 7, 8 остаточної редакції порядку денного з'їзду передає протокол результатів 
таємного голосування Головуючому на з'їзді. 

Питання порядку денного голосуються без обговорення з метою економії часу. 
Рішення З'їзду приймаються за всіма питаннями порядку денного. 
Момент початку таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною 

комісією і оголошується головуючим на З'їзді. 
Видача учаснику з'їзду бюлетеня для таємного голосування проводиться згідно з реєстром 

одержання бюлетенів за умови пред'явлення іменного мандату та засвідчується власним підписом 
учасника у відповідній графі реєстру. 

Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією шляхом 
перекреслення. 

Таємне голосування проводиться кожним учасником з'їзду окремо в кабіні для таємного 
голосування. 

Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного 
голосування. 

Недійсними вважаються бюлетені: 
- невстановленого зразка; 
- бюлетені, які не містять підписів голови та секретаря лічильної комісії; 
- бюлетені, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування; 
- бюлетені, до яких делегатами З'їзду додатково вписані прізвища кандидатів. 
Рішення про визнання недійсним бюлетеня для таємного голосування приймає лічильна 

комісія шляхом голосування під час підрахунку голосів. 
Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого 

зразка, ніж їх видано згідно з реєстром одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними, 
і за рішенням лічильної комісії, затвердженим З'їздом, проводиться повторне голосування. 

Після прийняття відповідних рішень з питань порядку денного головуючий оголошує роботу 
З'їзду закінченою. 

Цей Регламент набирає чинності після його затвердження рішенням З'їзду. 
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ДОДАТОК 2 
до протоколу з’їзду  

арбітражних керуючих України 
26 листопада 2021 року 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Це Положення розроблене відповідно до частини 4 статті 32 Кодексу України з процедур 

банкрутства (далі – Кодекс), п.4.5 Статуту Національної асоціації арбітражних керуючих України 
(далі – НААКУ), та визначає порядок та періодичність сплати членських внесків до НААКУ.  

1.2. Членський внесок – щорічний обов’язковий внесок, що сплачується членами НААКУ у 
порядку, визначеному відповідно до цього Положення.  

1.3. Членські внески є неповоротними. Грошові кошти, що надійшли як сплата членських 
внесків згідно із цим Положенням, є власністю НААКУ. При припиненні членства в НААКУ, 
сплачені членом НААКУ членські внески не повертаються.  

1.4. Відповідно до Статуту НААКУ, члени НААКУ зобов'язані своєчасно сплачувати членські 
внески в порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням.  

1.5. Внески сплачуються у національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, 
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок НААКУ.  

1.6. Інформація про фактичну сплату членських внесків до НААКУ є відкритою для усіх членів 
НААКУ.  

 
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (СПЛАТИ) ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВНЕСКІВ ДО НААКУ 

 
2.1. Розмір членських внесків встановлюється та змінюється з’їздом арбітражних керуючих 

України на основі кошторису НААКУ на виконання власних повноважень на відповідний період.  
У разі незатвердження з’їздом арбітражних керуючих України розміру членських внесків на 

наступний рік, розмір внесків залишається на рівні внесків поточного року.  
2.2. Кожен член НААКУ зобов’язаний щорічно до 31 січня поточного року сплачувати 

членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його 50 (п’ятидесяти) відсотків на 
поточний рахунок НААКУ, і решти 50 (п’ятидесяти) відсотків – до 31 березня поточного року. У 
випадку, якщо відомості про арбітражного керуючого включаються до Єдиного реєстру 
арбітражних керуючих України після 31 березня поточного року, такий арбітражний керуючий 
сплачує членський внесок в повному обсязі протягом 3 місяців з дня внесення інформації про нього 
до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, незалежно від того, в якому місяці поточного 
року відбулося включення до Реєстру.  

2.3. Членський внесок вважається сплаченим з моменту зарахування коштів у повному обсязі 
на поточний рахунок НААКУ. Обов’язок по сплаті членського внеску не вважається виконаним, 
якщо його внесено не в повному розмірі.  

Підтвердженням сплати членського внеску членом НААКУ є платіжне доручення (квитанція 
тощо) про перерахування внеску, в якому має бути зазначено вид внеску, рік, за який його сплачено, 
прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого.  

2.4. Банківські реквізити для сплати членських внесків та інформація про розмір членських 
внесків на поточний рік публікуються на офіційному веб-сайті НААКУ.  

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

 
3.1. Облік сплати внесків членами НААКУ здійснюється Секретаріатом Ради арбітражних 

керуючих України окремо по кожному члену НААКУ.  
3.2. Члени НААКУ зобов'язані сприяти Секретаріату Ради арбітражних керуючих України в 

організації та здійсненні обліку сплати внесків і надавати всю необхідну інформацію та документи 
за запитом Виконавчого директора.  
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3.3. Секретаріат Ради арбітражних керуючих України доводить до відома Ради арбітражних 
керуючих України інформацію про стан сплати членських внесків на наступному засіданні Ради 
арбітражних керуючих України після настання 31 березня поточного року.  

3.4. Інформація про суму заборгованості із зазначенням переліку боржників є відкритою для 
членів НААКУ за відповідним інформаційним запитом в порядку п.5.1.6 Статуту НААКУ.  

3.5. Надходження від сплати членських внесків спрямовуються на вирішення статутних 
завдань та реалізацію повноважень НААКУ.  

Частина надходжень від сплати членських внесків може бути спрямована на забезпечення 
діяльності Рад арбітражних керуючих регіонів в межах кошторису НААКУ та кошторису 
відповідних Рад арбітражних керуючих регіонів.  

 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШІ 

ПОЛОЖЕННЯ 
 
4.1. Порушення арбітражним керуючим вимог цього Положення вважається невиконанням 

рішення органу Національної асоціації арбітражних керуючих України та відповідно вважається 
дисциплінарним проступком.  

4.2. Притягнення арбітражного керуючого до дисциплінарної відповідальності за порушення 
порядку та строків сплати щорічного членського внеску не звільняє його від сплати такого внеску.  

4.3. Особи, членство яких припиняється (крім припинення членства у зв'язку зі смертю), 
зобов'язані погасити заборгованість перед НААКУ зі сплати обов'язкових членських внесків за всі 
попередні періоди в повному обсязі та сплатити членський внесок за поточний рік.  

 
5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО 

ПОЛОЖЕННЯ 
 
5.1. Це Положення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті 

НААКУ .  
Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення приймається з’їздом арбітражних 

керуючих України.  
5.2. Якщо в результаті внесення змін до чинного законодавства України окремі норми цього 

Положення втратять чинність, то до моменту внесення змін до цього Положення або затвердження 
його у новій редакції, НААКУ та її члени керуються нормами чинного законодавства, які 
регламентують відповідні правовідносини.  

 
6. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
6.1. Тимчасово, на 2021 рік, порушення арбітражним керуючим вимог цього Положення не 

вважається невиконанням рішення органу Національної асоціації арбітражних керуючих України 
та відповідно не вважається дисциплінарним проступком.  
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ДОДАТОК 3 
до протоколу з’їзду  

арбітражних керуючих України 
26 листопада 2021 року 

 
КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ НА 

2021 РІК (НОВА РЕДАКЦІЯ) 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Кошторис Національної асоціації арбітражних керуючих України (далі — кошторис НААКУ) — 
основний плановий фінансовий документ саморегулівної організації, яким на річний період 
встановлюються показники доходів та здійснення витрат для виконання саморегулівною 
організацією своїх функцій та досягнення результатів, визначених Кодексом України з процедур 
банкрутства та Статутом Національної асоціації арбітражних керуючих України. 
2. Період для кошторису Національної асоціації арбітражних керуючих України та кошторисів 
відокремлених підрозділів становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року 
і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття з’їздом арбітражних керуючих України 
кошторису до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого періоду. 
3. Основні принципи розроблення і виконання кошторису:  
принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат мають відповідати обсягу доходів 
на відповідний період; 
принцип повноти - до складу кошторисів підлягають включенню всі доходи та витрати; 
принцип мінімальності та результативності – за рахунок мінімальних витрат досягається 
максимальний результат при використанні визначеного кошторисом обсягу коштів. Під час 
визначення видатків забезпечується суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. До 
кошторису включаються тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких 
обумовлена характером діяльності організації; 
принцип публічності та прозорості - інформування спільноти арбітражних керуючих з питань 
складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів; 
пропорційності резервування фактично отриманих коштів за статтями витрат з урахуванням 
пріоритетності захищених статей витрат. 
4. Кошторис складається із загального та спеціального фондів. 
4.1. Загальний фонд формується плановим методом. 
Складовими частинами загального фонду є: 
1) всі доходи (в тому числі пасивні – відсотки від розміщення тимчасово вільних коштів на 
депозитних рахунках в банківських установах), крім тих, що призначені для зарахування до 
спеціального фонду; 
2) всі видатки, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду; 
4.2. Спеціальний фонд формується позаплановим методом, окрім доходів від некомерційної 
господарської діяльності. 
Складовими частинами спеціального фонду є: 

1) доходи, які мають цільове спрямування - плата за організаційно-технічне забезпечення 
розгляду Національною асоціацією арбітражних керуючих України скарг (звернень) 
учасників у справі про банкрутство;  надходження від добровільних цільових внесків 
арбітражних керуючих; надходження від добровільних цільових внесків фізичних і 
юридичних осіб; 

2) доходи від некомерційної господарської діяльності, передбаченої п.2.3.18 Статуту НААКУ 
(організація та проведення форумів, конгресів, семінарів, конференцій, нарад, «круглих 
столів», тренінгів, презентацій, інших заходів з питань діяльності Асоціації).  

3) видатки, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального 
фонду. 

5. Резервний фонд є статтею видатків кошторису Національної асоціації арбітражних керуючих 
України. 
Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного 
характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту кошторису. Залишок коштів 
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резервного фонду, не використаний в поточному році, зараховується до загального фонду 
наступного періоду. 
Розпорядження коштами резервного фонду здійснюється за рішеннями Ради арбітражних керуючих 
України. 
У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду Рада арбітражних 
керуючих України приймає рішення, в якому повинно бути визначено: 
напрям використання коштів з резервного фонду; 
обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду; 
порядок і строки фінансування. 
6. З'їзд арбітражних керуючих України делегує Раді арбітражних керуючих України в періодах між 
з'їздами повноваження та право своїм рішенням здійснювати перерозподіл коштів за статтями 
видатків (змінювати статті видатків, додавати нові та ін.) в межах загальної суми кошторису в 
залежності від потреб НААКУ.  
7. Голова Ради арбітражних керуючих України відповідно до п.14.5.13 Статуту Національної 
асоціації арбітражних керуючих України розпоряджається коштами відповідно до кошторису, 
затвердженого з’їздом арбітражних керуючих України та рішень Ради арбітражних керуючих 
України. 
8. Секретаріат Ради арбітражних керуючих України відповідно до п.15.4.7. Статуту Національної 
асоціації арбітражних керуючих України забезпечує здійснення фінансово-господарської діяльності 
Асоціації. 
 

РОЗДІЛ 2. ПЛАН НАДХОДЖЕНЬ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 
 
101. Розмір надходжень від обов’язкових членських внесків визначається прогнозованим методом 
та фактично дорівнюватиме сумі фактичних надходжень протягом кожного року. Наразі сума 
надходжень визначена виходячи з розміру щорічного внеску 1800,00 грн. На основі фактичних 
надходжень за березень-жовтень 2021 року, планові надходження від обов’язкових членських 
внесків визначені з середньої кількості 500 арбітражних керуючих.  
201. Проведення з’їзду арбітражних керуючих України: прогнозно, витрати на проведення з’їзду 
(оренда приміщення, скриньки для голосування, оргтехніка та витратні матеріали, оплата праці 
залученого персоналу, тестування на COVID-19), мають скласти 150000,00 грн.  
203. Заробітна плата: 
Витрати визначені плановим методом, виходячи зі штатного розпису, який затверджений Радою 
арбітражних керуючих України в межах затвердженого з’їздом арбітражних керуючих України 
кошторису. Оплата праці виконавчого директора запланована з 09.11.2021 року, головного 
бухгалтера – з 01.12.2021 року. 
Протягом 2021 року для працівників Секретаріату Ради арбітражних керуючих України 
встановлюється гнучкий режим робочого часу, поєднується дистанційна (надомна) робота з 
роботою на закріпленому робочому місці (відповідно до ст.60 КзПП України). 
204. Нарахування на заробітну плату: ЄСВ за ставкою 22% від витрат за кодом 203. 
206. Придбання комп’ютерів, оргтехніки, охоронної сигналізації, програмного забезпечення, та 
витрати на її обслуговування:  планується поетапне придбання  комп’ютерів в кількості 1 шт. (за 
кількістю найманих працівників) за ціною не вище 23000,00 за одиницю, додатково оплачується 
ліцензоване програмне забезпечення 2600 грн. на одну одиницю техніки. Альтернатива у вигляді 
використання власної комп’ютерної техніки співробітників або оренди не допускається з міркувань 
безпеки, забезпечення відповідальності працівників Секретаріату, репутаційних ризиків НААКУ як 
роботодавця. Додатково  має бути придбано: 1 (одна) одиниця оргтехніки, аналог БФУ Canon 
iR2520 (3796B003) 3796B003 за ціною орієнтовно 20600,00 грн.  
209. Оплата послуг банків, комісії: щомісячна комісія за використання поточного рахунку в  
банківській установі, разові комісії за проведення платежів, в тому числі, заробітної плати, планово 
визначені в сумі 500,00 на 2021 рік. 
211. Резервний фонд: формується і використовується відповідно до п.5 Розділу 1 цього Кошторису. 
Передбачувані напрямки використання коштів в 2021 році – модернізація  системи підвищення 
кваліфікації арбітражних керуючих, отримання повноважень щодо адміністрування стажування, 
фінансування діяльності Науково-консультативної Ради при НААКУ тощо.  
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РОЗДІЛ 3. ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСУ 
 

НАДХОДЖЕННЯ 
№з/п Найменування надходжень Код 

надходжень 
Всього, на рік, 

грн. 

1 
Загальний фонд: надходження від щорічних внесків 
арбітражних керуючих згідно ч.4 ст.32 Кодексу 
України з процедур банкрутства 

101 900000,00 
 

2 

Спеціальний фонд: плата за організаційно-технічне 
забезпечення розгляду Національною асоціацією 
арбітражних керуючих України скарг (звернень) 
учасників у справі про банкрутство;  надходження від 
добровільних цільових внесків арбітражних 
керуючих; надходження від добровільних цільових 
внесків фізичних і юридичних осіб. 

102 не визначається, 
п.4.2. Розділу 1 

3 Залишки коштів спеціального фонду організації на 
рахунку, що перейшли з попереднього року 

103 63493,00 

4 Доходи від некомерційної господарської діяльності 104 10000,00 
ВСЬОГО: 973493,00	

 
ВИТРАТИ 

№ з/п Найменування витрат Код 
витрат 

Всього, на рік, 
грн. 

1 Загальні корпоративні витрати (проведення з’їзду 
арбітражних керуючих України) 

201 150000,00 

2 Організація та проведення форумів, конгресів, 
семінарів, конференцій, нарад, «круглих столів», 
тренінгів, презентацій, інших заходів з питань 
діяльності Асоціації (виключно за рахунок надходжень 
до спеціального фонду за кодом 104) 

202 10000,00 

3 Заробітна плата 203 47300,00 
4 Нарахування на заробітну плату 204 10406,00 
5 Придбання комп’ютерів, оргтехніки, охоронної 

сигналізації, програмного забезпечення, та витрати на 
обслуговування 

206 46200,00 

6 Оплата послуг банків, комісії 209 500,00 
7 Резервний фонд 211 709087,00 
8 Спеціальний фонд 212 Планово не 

визначається, 
(п.4.2. Розділу 1)  

ВСЬОГО: 973493,00 
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ДОДАТОК 4 

до протоколу з’їзду  
арбітражних керуючих України 

26 листопада 2021 року 
 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ НААКУ НА 2021 РІК (СТАНОМ НА 20.11.2021 РОКУ) 
 

НАДХОДЖЕННЯ 
№з/п Найменування надходжень Код 

надходжень 
Всього план, на 

рік, грн. 
Всього факт, 
на 20.11.2021 
р., грн. 

1 
Загальний фонд: надходження від щорічних внесків 
арбітражних керуючих згідно ч.4 ст.32 Кодексу 
України з процедур банкрутства 

101 1701000,00 
 

652300,00 

2 

Спеціальний фонд: плата за організаційно-технічне 
забезпечення розгляду Національною асоціацією 
арбітражних керуючих України скарг (звернень) 
учасників у справі про банкрутство;  надходження від 
добровільних цільових внесків арбітражних 
керуючих; надходження від добровільних цільових 
внесків фізичних і юридичних осіб. 

102 не визначається, 
п.4.2. Розділу 1 

4673,00 

3 Залишки коштів спеціального фонду організації на 
рахунку, що перейшли з попереднього року 

103 63493,00 63493,00 

4 Доходи від некомерційної господарської діяльності 104 60000,00 0,00 
ВСЬОГО: 1824493,00	 720466,00 

 
ВИТРАТИ 

№ 
з/п 

Найменування витрат Код 
витрат 

Всього план, 
на рік, грн. 

Всього факт, 
на 20.11.2021 
р., грн. 

1 Загальні корпоративні витрати (проведення з’їзду 
арбітражних керуючих України)* 

201 300000,00 0,00 

2 Організація та проведення форумів, конгресів, семінарів, 
конференцій, нарад, «круглих столів», тренінгів, презентацій, 
інших заходів з питань діяльності Асоціації (виключно за 
рахунок надходжень до спеціального фонду за кодом 104) 

202 60000,00 0,00 

3 Заробітна плата 203 660000,00 0,00 

4 Нарахування на заробітну плату 204 145200,00 0,00 

5 Комплексний супровід офіційного вебсайту НААКУ, 
розроблення  і впровадження  системи електронного 
голосування на основі технології розподілених реєстрів 
(включаючи витрати за рахунок надходжень до спеціального 
фонду за кодом 103 в сумі 59099,00 грн.) 

205 336000,00 0,00 

6 Придбання комп’ютерів, оргтехніки, охоронної сигналізації, 
програмного забезпечення, та витрати на обслуговування 

206 127200,00 0,00 

7 Канцелярські витрати 207 30000,00 0,00 

8 Телефонний зв’язок та послуги інтернету, оплата за хостинг 
сайту* 

208 14000,00 0,00 

9 Оплата послуг банків, комісії* 209 3000,00 0,00 

10 Поштові витрати 210 15000,00 0,00 

11 Резервний фонд 211 129699,00 0,00 

12 Спеціальний фонд 212 Планово не 
визначається, 
(п.4.2. Розділу 

1), але 
передбачає 

фінансування в 
сумі 4394,00 
грн. за рахунок 
надходжень за 
кодом 103  

0,00 

ВСЬОГО: 1824493,00 0,00 
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ДОДАТОК 5 
до протоколу з’їзду  

арбітражних керуючих України 
26 листопада 2021 року 

 
КОШТОРИСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ УКРАЇНИ 

на 2022-2023 роки 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1. Кошторис Національної асоціації арбітражних керуючих України (далі — кошторис НААКУ) — 
основний плановий фінансовий документ саморегулівної організації, яким на річний період 
встановлюються показники доходів та здійснення витрат для виконання саморегулівною 
організацією своїх функцій та досягнення результатів, визначених Кодексом України з процедур 
банкрутства та Статутом Національної асоціації арбітражних керуючих України . 
2. Кошториси відокремлених підрозділів – кошториси рад арбітражних керуючих регіону, 
затверджені з’їздом арбітражних керуючих регіону. 
3. Період для кошторису Національної асоціації арбітражних керуючих України та кошторисів 
відокремлених підрозділів становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року 
і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття з’їздом арбітражних керуючих України або 
з’їздами арбітражних керуючих регіонів кошторисів до 1 січня відповідного року не є підставою 
для встановлення іншого періоду. 
4. Основні принципи розроблення і виконання кошторису:  
принцип збалансованості - повноваження на здійснення витрат мають відповідати обсягу доходів 
на відповідний період; 
принцип повноти - до складу кошторисів підлягають включенню всі доходи та витрати; 
принцип мінімальності та результативності – за рахунок мінімальних витрат досягається 
максимальний результат при використанні визначеного кошторисом обсягу коштів. Під час 
визначення видатків забезпечується суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. До 
кошторису включаються тільки видатки, передбачені законодавством, необхідність яких 
обумовлена характером діяльності організації; 
принцип публічності та прозорості - інформування спільноти арбітражних керуючих з питань 
складання, розгляду, затвердження, виконання кошторисів; 
пропорційності резервування фактично отриманих коштів за статтями витрат з урахуванням 
пріоритетності захищених статей витрат. 
5. Кошторис складається із загального та спеціального фондів. 
5.1. Загальний фонд формується плановим методом. 
Складовими частинами загального фонду є: 
1) всі доходи (в тому числі пасивні), крім тих, що призначені для зарахування до спеціального 
фонду; 
2) всі видатки, що здійснюються за рахунок надходжень загального фонду; 
5.2. Спеціальний фонд формується позаплановим методом. 
Складовими частинами спеціального фонду є: 
1) доходи, які мають цільове спрямування - плата за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
Національною асоціацією арбітражних керуючих України скарг (звернень) учасників у справі про 
банкрутство;  надходження від добровільних цільових внесків арбітражних керуючих; надходження 
від добровільних цільових внесків фізичних і юридичних осіб;  
2) видатки, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду. 
6. Резервний фонд є статтею видатків кошторису Національної асоціації арбітражних керуючих 
України. 
Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного 
характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту кошторису. Залишок коштів 
резервного фонду, не використаний в поточному році, зараховується до загального фонду 
наступного періоду. 
Розпорядження коштами резервного фонду здійснюється за рішеннями Ради арбітражних керуючих 
України. 
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У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного фонду Рада арбітражних 
керуючих України приймає рішення, в якому повинно бути визначено: 
напрям використання коштів з резервного фонду; 
обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду; 
порядок і строки фінансування. 
7. Фонд регіонального розвитку є статтею видатків кошторису Національної асоціації арбітражних 
керуючих України. 
При складанні проекту кошторису фонд регіонального розвитку визначено в обсязі 30 (тридцяти) 
відсотків обсягу доходів загального фонду кошторису на відповідний період. 
Кошти фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання статутних функцій Рад 
арбітражних керуючих регіонів на основі кошторисів відокремлених підрозділів. 
Обсяг коштів, які можуть бути надані з фонду регіонального розвитку на виконання статутних 
функцій конкретній Раді арбітражних керуючих регіону, не може перевищувати 30 (тридцяти) 
відсотків обсягу членських внесків, сплачених арбітражними керуючими, місцезнаходження 
контори (офісу) яких зареєстровано у відповідному регіоні. 
Ради арбітражних керуючих регіонів до 31 березня поточного року подають Раді арбітражних 
керуючих України пропозиції з переліком і описом програм, проектів регіонального розвитку, 
обов’язкових заходів (в тому числі з’їздів арбітражних керуючих регіонів) та можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів фонду регіонального розвитку у поточному періоді. 
У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з фонду регіонального розвитку Рада 
арбітражних керуючих України приймає рішення, в якому повинно бути визначено: 
відокремлений підрозділ Національної асоціації арбітражних керуючих України, якому 
виділяються кошти з фонду регіонального розвитку; 
напрям використання коштів з фонду регіонального розвитку; 
обсяг коштів, який пропонується надати з фонду регіонального розвитку; 
порядок і строки фінансування. 
8. Черговість та пропорційність в резервуванні фактично отриманих за кошторисом коштів за 
статтями витрат. 
Кошти, які фактично отримуються НААКУ у якості надходжень, резервуються за статтями витрат 
кошторису в наступній черговості та пропорції. 
В першу чергу здійснюється забезпечення захищених статей витрат, які позначені «*» в кошторисі. 
В другу чергу після досягнення повного забезпечення захищених статей витрат здійснюється 
забезпечення всіх інших статей витрат, окрім резервного фонду, до моменту резервування 50% від 
суми статті витрат, визначеної в кошторисі. При цьому резервування фактично отриманих коштів 
за статтями витрат здійснюється пропорційно (відповідно до частки статті витрат у загальній сумі 
витрат без вирахування суми резервного фонду). 
В третю чергу після досягнення повного забезпечення захищених статей витрат і забезпечення всіх 
інших статей витрат, окрім резервного фонду, в розмірі 50% від їх сум за кошторисом, 
розпочинається формування резервного фонду. Подальше резервування фактично отриманих 
коштів за статтями витрат здійснюється пропорційно (відповідно до частки статті витрат у загальній 
сумі витрат з урахуванням суми резервного фонду). 
9. З'їзд арбітражних керуючих України делегує Раді арбітражних керуючих України в періодах між 
з'їздами повноваження та право своїм рішенням здійснювати перерозподіл коштів за статтями 
видатків (змінювати статті видатків, додавати нові та ін.) в межах загальної суми кошторису в 
залежності від потреб НААКУ.  
10. Голова Ради арбітражних керуючих України відповідно до п.14.5.13 Статуту Національної 
асоціації арбітражних керуючих України розпоряджається коштами відповідно до кошторису, 
затвердженого з’їздом арбітражних керуючих України та рішень Ради арбітражних керуючих 
України. 
11. Секретаріат Ради арбітражних керуючих України відповідно до п.15.4.7. Статуту Національної 
асоціації арбітражних керуючих України забезпечує здійснення фінансово-господарської діяльності 
Асоціації. 
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РОЗДІЛ 2. ПЛАН НАДХОДЖЕНЬ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 
 
101. Розмір надходжень від обов’язкових членських внесків визначається прогнозованим методом 
та фактично дорівнюватиме сумі фактичних надходжень протягом кожного року. Наразі сума 
надходжень визначена виходячи з розміру щорічного внеску на 2022 та 2023 роки - 1800,00 грн. 
Списочна чисельність членів НААКУ – 1200 осіб. На основі фактичних надходжень за березень-
жовтень 2021 року, планові надходження від обов’язкових членських внесків визначені з середньої 
кількості 500 арбітражних керуючих.  
201. Загальні корпоративні витрати: проведення форумів, конгресів, семінарів, конференцій, 
круглих столів, тренінгів, презентацій. Витрати на проведення чергового з’їзду арбітражних 
керуючих України не плануються у зв’язку із планованим запровадженням електронного 
голосування. 
202. Заробітна плата: 
Витрати визначені плановим методом, виходячи зі штатного розпису, затвердженого Радою 
арбітражних керуючих України.  
Протягом 2022-2023 року для працівників Секретаріату Ради арбітражних керуючих України 
встановлюється гнучкий режим робочого часу, поєднується дистанційна (надомна) робота з 
роботою на закріпленому робочому місці (відповідно до ст.60 КзПП України). 
203. Нарахування на заробітну плату: ЄСВ за ставкою 22% від витрат за кодом 202. 
204. Комплексний супровід і модернізація офіційного вебсайту НААКУ: 20000,00 грн. на рік. 
206. Придбання комп’ютерів, оргтехніки, охоронної сигналізації, програмного забезпечення, та 
витрати на її обслуговування:  протягом 2022 року планується придбання  комп’ютерів в кількості 
2 шт. (за кількістю найманих працівників) за ціною не вище 23000,00 за одиницю, додатково 
оплачується ліцензоване програмне забезпечення 2600 грн. на одну одиницю техніки. Програмне 
забезпечення для проведення відеоконференцій Zoom, орієнтовна вартість 4200,00 грн. на рік. 
207. Канцелярські витрати: обраховані плановим методом, визначені в сумі 10000,00 грн. на рік. 
208. Телефонний зв’язок та послуги інтернету, оплата за хостинг сайту, оренду серверного 
обладнання:  5000,00 грн. на рік. 
209. Оплата послуг банків, комісії: щомісячна комісія за використання поточного рахунку в  
банківській установі, разові комісії за проведення платежів, в тому числі, заробітної плати, планово 
визначені в сумі 2000,00 на рік. 
210. Поштові витрати: обраховані плановим методом, визначені в сумі 3000,00 грн. на рік. 
211. Резервний фонд: формується і використовується відповідно до п.6 Розділу 1 цього Кошторису.  
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РОЗДІЛ 3. ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСУ НА 2022 РІК 
 

НАДХОДЖЕННЯ 
№з/п Найменування надходжень Код 

надходжень 
Всього, на 2022 

рік, грн. 

1 
Загальний фонд: надходження від щорічних внесків 
арбітражних керуючих згідно ч.4 ст.32 Кодексу 
України з процедур банкрутства 

101 900000,00 
 

2 Спеціальний фонд 102 не визначається, 
п.5.2. Розділу 1 

3 Залишок коштів на 01.01.2022 р.  103 400000,00 
ВСЬОГО: 1300000,00 

 
ВИТРАТИ 

№ з/п Найменування витрат Код витрат Всього, на рік, 
грн. 

1 Загальні корпоративні витрати  201 20000,00 

2 Заробітна плата* 202 408000,00 
3 Нарахування на заробітну плату* 203 89760,00 
4 Комплексний супровід офіційного вебсайту 

НААКУ 
204 20000,00 

5 Оренда та утримання офісного приміщення 205 120000,00 
6 Придбання комп’ютерів, оргтехніки, охоронної 

сигналізації, програмного забезпечення, та витрати 
на обслуговування 

206 56000,00 

7 Канцелярські витрати 207 10000,00 
8 Телефонний зв’язок та послуги інтернету, оплата за 

хостинг сайту 
208 5000,00 

9 Оплата послуг банків, комісії* 209 2000,00 
10 Поштові витрати* 210 3000,00 
11 Резервний фонд 211 176240,00 
12 Фонд регіонального розвитку 212 390000,00 
13 Спеціальний фонд 213 не визначається, 

п.5.2. Розділу 1 
ВСЬОГО: 1300000,00 
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РОЗДІЛ 4. ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ КОШТОРИСУ НА 2023 РІК 

 
НАДХОДЖЕННЯ 

№з/п Найменування надходжень Код 
надходжень 

Всього, на 2023 
рік, грн. 

1 
Загальний фонд: надходження від щорічних внесків 
арбітражних керуючих згідно ч.4 ст.32 Кодексу 
України з процедур банкрутства 

101 900000,00 
 

2 Спеціальний фонд 102 не визначається, 
п.5.2. Розділу 1 

3 
Доходи від некомерційної господарської діяльності 
(плата за стажування, підвищення кваліфікації 
тощо) 

103 400000,00 

ВСЬОГО: 1300000,00 
 

ВИТРАТИ 
№ з/п Найменування витрат Код витрат Всього, на рік, 

грн. 
1 Загальні корпоративні витрати  201 20000,00 

2 Заробітна плата* 202 408000,00 
3 Нарахування на заробітну плату* 203 89760,00 
4 Комплексний супровід офіційного вебсайту 

НААКУ 
204 20000,00 

5 Оренда та утримання офісного приміщення 205 120000,00 
6 Придбання програмного забезпечення, та витрати 

на обслуговування оргтехніки 
206 7000,00 

7 Канцелярські витрати 207 10000,00 
8 Телефонний зв’язок та послуги інтернету, оплата за 

хостинг сайту 
208 5000,00 

9 Оплата послуг банків, комісії* 209 2000,00 
10 Поштові витрати* 210 3000,00 
11 Резервний фонд 211 225240,00 

 
12 Фонд регіонального розвитку 212 390000,00 
13 Спеціальний фонд 213 не визначається, 

п.5.2. Розділу 1 
ВСЬОГО: 1300000,00 

 
  
 
 
 




