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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. 
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. 
 
  



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.  
 
  



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 

 

  
  



 
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 

 

  
 
 


