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Положення  

 про нагородження та відзнаки 

 Ради адвокатів Хмельницької області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький, 2014р. 



     Відзнаками та нагородами Ради адвокатів Хмельницької області нагороджуються 
адвокати Хмельницької області (адреси робочого місця яких згідно даних ЄРАУ знаходиться 
у Хмельницькій області) за значні особисті досягнення в професійній діяльності, за 
багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток та розбудову адвокатури України,  
органів адвокатського самоврядування, плідну благодійну, гуманістичну та громадську 
діяльність, високу професійну майстерність, а також з нагоди державних свят, пам’ятних та 
ювілейних дат.   

Відзнаками Ради адвокатів Хмельницької області є: 

- Почесна грамота Ради адвокатів Хмельницької області; 

- Подяка від імені Ради адвокатів Хмельницької області; 

- Заохочувальні призи та цінні подарунки; 

Почесна грамота, подяка Ради адвокатів Хмельницької області - це письмовий текст, 
виготовлений  на спеціальному бланку за підписом Голови Ради адвокатів Хмельницької 
області, скріплений печаткою Ради адвокатів Хмельницької області.  

Нагородження здійснюється на підставі   рішення Ради адвокатів Хмельницької області.  

Організація нагородження та  ведення  обліку нагороджених покладається на 
відповідальну особу Ради адвокатів Хмельницької області. 

Рада адвокатів Хмельницької області своїм рішенням може запроваджувати інші відзнаки 
(дипломи, пам’ятні відзнаки, тощо) 

Порядок представлення адвоката до відзнаки/ нагородження. 

Прийняття Радою адвокатів Хмельницької області рішення про 
нагородження  здійснюється за результатами розгляду подання/клопотання про 
нагородження адвоката, яке подано на розгляд Ради адвокатів Хмельницької області, або за 
ініціативою Ради адвокатів Хмельницької області.  

Подання/ клопотання про  нагородження  адвоката  вноситься зацікавленими особами 
(адвокатами, державними органами, громадськими організаціями, підприємствами, 
установами, організаціями, тощо) особисто або за допомогою засобів поштового, 
електронного зв’язку, не пізніше ніж за 20 днів до нагородження.  

В поданні/клопотанні визначаються привід та заслуги адвоката, що стали підставою для 
звернення про відзначення/ нагородження даного адвоката Радою адвокатів Хмельницької 
області. 

Нагородження проводиться в  урочистій обстановці  Головою Ради адвокатів 
Хмельницької області або іншою уповноваженою особою Ради адвокатів Хмельницької 
області. 

Нагородами/відзнаками Ради адвокатів Хмельницької області не може бути відзначений 
адвокат, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, дію Свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю якого зупинено, щодо якого є порушена дисциплінарна 
справа на момент подання клопотання або прийняття рішення про нагородження, відомості 
про якого відсутні в ЄРАУ. 

При визначенні кандидатури адвоката для направлення подання/клопотання про 
відзнаку/нагородження такого адвоката до органів державної влади, місцевого 
самоврядування, Національної асоціації адвокатів України, інших організацій, професійних 
спілок, тощо,- Рада адвокатів Хмельницької області керується Положеннями про відзнаки та 
нагородження відповідних органів, установ, організацій та нормами даного Положення. 


