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НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА УКРЇНИ 

ЗВІТ 

фінансово-господарської  діяльності Нотаріальної палати України (далі за змістом 

НПУ) та достовірність виконання кошторису НПУ та Відділень НПУ за 2018 

рік 

         У своїй діяльності НПУ керується Конституцією України, Законом 

України «Про нотаріат» Статутом НПУ у редакції, затвердженій  черговим 

з’їздом нотаріусів України  20 квітня 2018 року (протокол № 5), внутрішніми 

регламентами, іншими  актами законодавства. 

        У період, що підлягав перевірці фінансово - господарська діяльність НПУ  

забезпечувалася структурними підрозділами апарату НПУ під керівництвом 

Президента НПУ Марченко Володимира Миколайовича, Виконавчого 

директора Долгової Зої  Михайлівни, головного бухгалтера Сидоренко Ганни 

Михайлівни, заступника головного бухгалтера Ситник Любові  

Володимирівни. 

   

    НПУ  є недержавною  професійною організацією  (ознака  неприбутковості 

– 0048). 

     У відповідності до вимог Статуту НПУ кошториси доходів та видатків 

затверджувалися  Радою НПУ: 

      1).  Кошторис  доходів та видатків на 2018 року – рішення  Ради НПУ від 

13.12. 2017 (протокол №40) ; 

     2) Кошторис  доходів та видатків на 2018 року (скорегований) – рішення 

Ради НПУ  від  27.09.2018  (протокол № 44).   

        Для перевірки Ревізійній комісії були надані: 

       банківські  документи, а саме: 

      -по  АТ «Райффайзен банк Аваль»; АТ « Райффайзен банк  Аваль» - 

валютний рахунок; АТ «Укрексімбанк»; АТ «Укрексімбанк» - валютний 

рахунок, АТ «Укрексімбанк» - корпоративна картка, АТ «Приватбанк» (надані 

оригінали виписок); 

 - відомості по заробітній платі,  

- штатний розпис апарату НПУ на 2018 рік, 

- прибуткові накладні, акти, 
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- авансові звіти, 

-  договори, укладені протягом 2018 року, 

- кошториси доходів та видатків на 2018 рік;  

- посадові інструкції  тощо. 

 

Співставлення ФАКТИЧНИХ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ НПУ   

з  КОШТОРИСАМИ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ НПУ (скоригованими) 

за 2018 рік 

(тис. грн.) 

Статті доходів Передбачено 

Кошторисом 

Фактично 

за рік 

«-» 

недовиконання, 

«+» 

перевиконання 

Виконання 

Кошторису, 

% 

ДОХОДИ (НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ) НПУ (центрального апарату): 

 Заборгованість 

по членським 

внескам станом 

на 01.01.2018р. 

5427,6 3365,9 -2061,7 62,0 

 Членські внески 

(6594 

нотаріусів) 

22632,1 19324,5 -3307,6 85,4 

 Часткове 

цільове 

фінансування (II 

Міжнародна 

конференція) 

138,0 138,0 - 100 

 Цільове 

фінансування на 

придбання 

приміщення  

- 11,0 +11,0 - 

 Всього 

отримано 

28197,7 22839,4 -5358,3 81,0 
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членських 

внесків 

 Пасивний дохід 

(% банку), згідно 

тарифу , тощо 

100,0 87,9 -12,1 87,9 

1) Всього 

надходжень: 

28297,7 22927,3 -5370,4 81,0 

 Залишки коштів 

(НПУ) станом 

на 01.01.2017 р. 

2400,8 2400,8 0,0 

 

- 

Всього надходжень 

НПУ з урахуванням 

залишків коштів 

30698,5 25328,1 -5370,4 82,5 

 

 

 

Статті витрат 

 

 

 

 

Передбачено 

Кошторисом 

 

 

 

 

Фактично 

за рік 

 

 

 

 

«-» економія, 

«+» 

перевитрата 

 

 

 

 

Виконання 

Кошторису, 

% 

 

ВИДАТКИ НПУ (центрального апарату): 

 

1.1. Оплата праці, 

договори ЦПХ, 

преміювання 

тощо 

4750,0 3661,5 -1088,5 77,1 

1.2. Заробітна плата 

і інші виплати 

Президенту 

НПУ 

680,0 616,8 -63,2 90,7 
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відповідно до 

Статуту 

1.3. Нарахування 

на заробітну 

плату тощо 

1240,0 926,6 -313,4 74,7 

1.4. Купівля офісу 

(цільове 

фінансування 

за рахунок)  

3678,8 - -3678,8 - 

1.5. Оренда та 

експлуатаційні, 

комунальні 

витрати 

1370,0 1247,0 -123,0 91,0 

1.6. Поточні 

витрати: 

купівля 

основних 

засобів, 

нематеріальних 

активів, 

комплектуючі 

до ПК, 

обслуговування 

бух програм,  

послуги 

адвоката, 

послуги 

охорони, 

послуги 

Інтернету,  

послуги 

зв’язку, купівля 

канцтоварів, 

непередбачені 

витрати, 

договори ЦПХ 

тощо 

1200,00 1052,2 -147,8 87,7 
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 Всього 

витрати на 

утримання 

апарату НПУ 

12918,8 7504,1 -5414,7 58,1 

 Витрати на 

виконання 

статутних 

завдань та на 

проведення 

масових 

заходів: наради, 

семінари, 

конференції, 

круглі столи, 

з'їзд, 

аналітично-

методичну 

роботу, внесок 

МСЛН, 

відрядження, 

договори ЦПХ 

(лектори  та 

інше з 

податками) 

тощо 

3611,85 2292,2 -1319,65 63,5 

 Проведення II 

Міжнародної 

конференції 

(часткове 

фінансування) 

138,0 138,0 - 100,0 

 50 % від 

членських 

внесків 

відділення 

НПУ на 

утримання 

відділення та 

виконання 

14029,85 11260,9 -2768,95 80,3 
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статутних 

завдань 

 Всього на 

виконання 

статутних 

завдань НПУ: 

17779,7 13691,1 -4088,6 77,0 

2) Всього витрат 

по НПУ: 

30698,5 21195,2 -9503,3 69,0 

 Залишки 

коштів (НПУ) 

станом на 

31.12.2018 р. 

- 4132,9 +4132,9 - 

 

 

Відділення Нотаріальної палати України 

 

Структуру НПУ складають відділення НПУ в Автономній Республіці 

Крим, областях, містах Києві та Севастополі (надалі за змістом  – Відділення 

НПУ). Відділення  НПУ очолює Голова відділення, який за посадою є членом 

Ради НПУ.  

Типове положення про Відділення НПУ затверджені  З’їздом. 

У своїй діяльності Відділення НПУ керуються Статутом НПУ та  

Типовим  Положенням про відділення, а також рішеннями З’їзду та Ради НПУ. 

Відділення НПУ забезпечують виконання рішень З’їзду нотаріусів 

України, Ради НПУ членами НПУ на території відповідного Відділення НПУ. 

Прийняття на роботу, звільнення працівників Відділень НПУ, ведення 

бухобліку, здача звітності (податкової та фінансової) здійснюється за 

місцезнаходженням Відділень НПУ. 

 Відділення НПУ діють в межах кошторису НПУ, затвердженого Радою 

НПУ за рахунок членських внесків, які в розмірі 50% від загальних 

надходжень відраховуються пропорційно отриманих членських внесків з 

відповідного Відділення НПУ на рахунок відділення  та добровільних внесків 

які надходять на особистий рахунок відповідного відділення НПУ 

 

Співставлення ФАКТИЧНИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ з 

КОШТОРИСАМИ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ (скорегованими) 

Відділенням НПУ 

за 2018 рік  
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ДОХОДИ (НАДХОДЖННЯ КОШТІВ) Відділень НПУ: 

Членські внески (50 % 

згідно Статуту) 

11316,1 9577,9 -1738,2 84,6 

Погашення заборгованості 

з членських внесків за 2013-

2017 рр. 

2713,8 1683,0 -1030,8 62,0 

Добровільні внески 30,0 0,3 -29,7 1,0 

Пасивний дохід (% банку), 

згідно тарифу 

 16,6 +16,6  

Інші доходи 72,1 72,1 - 100,00 

Всього надходжень 

Відділень НПУ: 

14132,0 11349,9 -2782,1 80,3 

Залишки коштів 

(Відділення НПУ) станом 

на 01.01.2018 року  

7935,4 7879,8 -55,6  

Всього надходжень 

Відділень НПУ з 

урахуванням залишків 

коштів: 

22067,4 19229,7 -2837,0 87,1 

  

Статті витрат Передбачено 

Кошторисом 

Фактично 

за рік 

«-» 

економія, 

«+» 

перевитрата 

Виконання 

Кошторису, 

% 

 

ВИДАТКИ Відділень НПУ (тис. грн.): 

1. Витрати на 

утримання апарату: 

4944,5 2742,6 -2201,9 55,5 

1.1. Оплата праці 2212,5 1643,6 -568,9 74,3 
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1.2. Нарахування на 

заробітну плату 

(податок ЄСВ) 

525,3 363,2 -162,1 69,1 

1.3. Поточні витрати, 

непередбачувані 

витрати 

2206,7 735,8 -1470,9 33,3 

2. Витрати на 

виконання 

статутних завдань:  

17122,9 4044,4 -13078,5 23,6 

2.1. цільові 9767,86 - 9767,86 - 

2.2. статутні 7355,04 4044,4 -3310,64 55,0 

 Всього витрат: 22067,4 6787,0 -15280,4 30,8 

 Залишки коштів 

(Відділення НПУ) 

станом на 01.01.2019 

року  

- 12442,7 +12442,7 - 

 

Станом на 31.12.2018 р. заборгованість НПУ перед Відділеннями НПУ з 

належних до перерахування коштів в розмірі 50 % членських внесків відсутня. 

Висновок: 

Фактичне виконання Кошторису (рух коштів) доходів та витрат по 

Відділенням НПУ за 2018 рік надають інформацію про рух грошових коштів 

НПУ та Відділень НПУ що були використані для фінансування видатків на 

утримання апарату НПУ та Відділень НПУ, а також реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом НПУ та Типовими 

положеннями Відділень НПУ. 

 

 Заборгованість по сплаті членських внесків в Нотаріальну  

 

палату України  в розрізі відділень НПУ станом на 31 грудня 2018 

року складає: 

 

 ВІДДІЛЕННЯ НПУ заборгованість  

на 31.12.2018р 

тис. грн. 



9 
 

1 АР Крим 0 0 

2 м. Київ 2 166 880,18 2 166,9 

3 Вінницька обл. 22225,42 22,2 

4 Волинська обл. 39 956,07 39,9 

5 Дніпропетровська обл. 660 003,43 660,00 

6 Донецька обл. 176 290,66 176,3 

7 Житомирська обл. 173 478,90 173,5 

8 Закарпатська обл. 281 603,52 281,6 

9 Запорізька обл. 47 149,15 47,1 

10 Івано-Франківська обл. 160 107,21 160,1 

11 Київська обл. 109 414,81 109,4 

12 Кіровоградська обл. 19 350,29 19,4 

13 Луганська обл. 209 715,61 209,7 

14 Львівська обл. 506 806,08 506,8 

15 Миколаївська обл. 145 214,53 145,2 

16 Одеська обл. 131 862,12 131,9 

17 Рівненська обл. 52 948,88 52,9 

18 Полтавська обл. 90 425,10 90,4 

19 Сумська обл. 11 159,20 11,2 

20 Тернопільська обл. 37 790,36 37,8 

21 Харківська обл. 365 699,51 365,7 

22 Херсонська обл. 22 758,30 22,8 

23 Хмельницька обл. 70 830,53 70,8 

24 Чернівецька обл. 11 395,55 11,4 

25 Черкаська обл. 11 298,98 11,3 

26 Чернігівська обл. 107 163,92 107,2 



10 
 

 ВСЬОГО: 5 631 528,31 5631,5 

 

 

I) Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за формою № 

1-м станом на 31.12.2018 р. та за формою № 2-м за 2018 р.  

 

За даними фінансової звітності (фінансового звіту суб’єкта малого 

підприємництва за 2018 рік) в цілому по НПУ з урахуванням регіональних 

відділень обліковується заборгованість зі сплати членських внесків: 

1) дебіторська заборгованість нотаріусів перед НПУ в частині 

несплачених членських внесків: 

 

- станом на 01.01.2018 р. – 5427,6 тис. грн., в тому числі 

заборгованість нотаріусів, що припинили діяльність, становить – 

667,3 тис. грн. 

- станом на 31.12.2018 р. – 5631,5 тис. грн., в тому числі 

заборгованість нотаріусів, що припинили діяльність, становить 796,3 

грн.  

2) кредиторська заборгованість нотаріусів за сплаченими авансом 

членськими внесками; 

- станом на 01.01.2018 р. – 766,7 тис. грн., в тому числі заборгованість 

нотаріусів, що припинили діяльність, - 115,5 тис. грн. 

- станом на 31.12.2018 р. – 1854,00 тис. грн., в тому числі заборгованість 

нотаріусів, що припинили діяльність, - 121,3 тис. грн. 

Крім цього , на балансі обліковується борг за членами НПУ, що не \ 

нотаріусами: 

- станом на 01.01.2018р. – в сумі 13,6 тис. грн. 

- станом на 31.12.2018р. – в сумі 24,6 тис. грн. 

Заборгованість нотаріусів перед НПУ протягом 2018 року зменшилась, 

зважаючи на те, що надходження членських внесків з 1 січня 2018 року 

збільшились як у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати, яка з 1 

січня 2018 р. була встановлена в сумі 3 723,00 грн., так і внаслідок покращення 

рівня погашення нотаріусами своїх боргів перед НПУ за попередні роки.  
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Відділення НПУ контролюють сплату членських внесків членами НПУ  

шляхом повідомлення членів НПУ про стан їх заборгованості зі сплати 

членських внесків. НПУ в особі Ради НПУ та Ревізійної комісії НПУ при 

здійсненні контролю за надходженням членських внесків застосовують інші 

заходи реагування щодо членів НПУ відповідно до законодавства України. 

Контроль за надходженнями членських внесків та їх використанням 

здійснюється: 

- Радою НПУ – відповідно до пп. 18 п. 5.12 Статуту НПУ; 

- Ревізійною комісією НПУ – відповідно до п. 2.1 Положення про 

Ревізійну комісію Нотаріальної палати України, затвердженого Радою НПУ 

10.06.2013 р. (протокол № 2) із змінами та доповненнями; 

- Відділеннями НПУ – відповідно до пп. 14 п. 3.7 Типового положення 

про відділення Нотаріальної палати України в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі, яке затверджено з’їздом нотаріусів 

України (протокол № 4 від 23.09.2016 р.). 

Відповідно до п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 

«Дохід»  (далі – ПСБО 15) не визнаються доходом доти, поки не існує 

підтвердження того, що цільове фінансування буде отримане та організація 

виконає умови щодо такого фінансування, передбачені відповідними 

кошторисами.  

Згідно з п. 17-18 ПСБО 15 отримане  цільове  фінансування  визнається 

доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з 

виконанням умов цільового фінансування.  

Членські внески та інші надходження коштів, передбачені Кошторисом НПУ 

та Відділень НПУ вважаються цільовим фінансуванням організації. 

Фінансова  звітність надає достовірну та справедливу інформацію  про 

фінансовий  

звіт Нотаріальної палати України станом на 31.12.2018 року (Аудиторский  

 

висновок  щодо фінансової  звітності НПУ). 

 

Примітка:  копії  аудиторського  висновку розміщено на сайті НПУ. 

 

Пропозиції ревізійної комісії: 

 

- завершити процедуру ліквіідації Всеукраїнської благодійної організації 

«Фонд допомоги натаріусам» та Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Інститут підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату»; 

- в обов'язкому порядку в усіх договорах, що укладаються від імені НПУ, 

чітко прописувати предмет та вказувати ціну договору; 

- рекомендувати НПУ та відділенням НПУ розміщати кошти, що надходять з 

членських внесків, у банках державної форми власності; 

- списати заборгованність по сплаті членських внесків нотаріусами, що 

остаточно припинили діяльність, померли; 

- подати на затвердження Ради НПУ договір про суборенду приміщення від 

09.10.2018 року. 
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