Затверджено Конференцією
адвокатів Хмельницької області
15 листопада 2014 року
Звіт
Ради адвокатів Хмельницької області
за період з 19 грудня 2013року по 10листопада 2014року
Функції та повноваження Ради адвокатів Хмельницької області (регіону) визначені ч.5
ст.47 та іншими нормами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
ст.3 Положення про Раду адвокатів Хмельницької області, а також рішеннями конференції
адвокатів Хмельницької області, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.
На виконання зазначених норм чинного законодавства, Радою адвокатів Хмельницької
області за звітний періодпроведена наступна робота.
1. Здійснення інформаційно-методичного забезпечення адвокатів регіону
Цей напрямок роботи закріплений за членом Ради адвокатів Хмельницької області –
Сітніковим А.В. (заступник голови Ради)











З 19 грудня 2013р. почав діятиофіційний сайт Ради адвокатів Хмельницької області
(www. kmrada-unba.org).
Визначено відповідальну особу за своєчасне інформаційне наповнення сайту.
Сайт міститьтематичні розділи за окремими напрямками діяльності ради (підвищення
кваліфікації, стажування, захист прав адвоката, сплата щорічних внесків, ордер
адвоката, збори-конференція-з’їзд, безоплатна правова допомога та ін.)які своєчасно
поновлюються. В них містятьсявідповідні нормативні акти РАУта/або рішення
Радиадвокатів Хмельницької області, форми документів для адвокатів (наприклад,
форми платіжних документів для сплати щорічного внеску, за проходження
стажування, за ведення справи помічника адвоката, бланки заяв про внесення
відомостей або зміни відомостей в ЄРАУ, про включення до реєстру керівників
стажування, зразок договору на керівництво стажуванням).
За допомогою розділу «Оголошення», та «Новини» адвокати області оперативно
інформуються про всі заходи, що проводяться радою регіону тапро результати тих,
що вже відбулися.
На сайті постійно розміщується та своєчасно оновлюється аналітична та статистична
інформація: про стан сплати щорічних внесків;реєстр керівників стажування з
зазначенням кількості заявлених місць стажистів, кількості вакантних місць та
кількості осіб, що вже пройшли стажування у певного адвоката; фінансова звітність
ради регіону.
Сайт також передбачає можливість безпосереднього обговорення адвокатами питань,
що їх турбують.
За оцінками адвокатів з інших областей, сайт Ради адвокатів Хмельницької області є
найбільш інформативним та зручним в користуванні.
Користуючись нагодою, закликаємо всіх адвокатів області систематично (хоча б раз
в тиждень) заходити на сайт Ради, щоб бути проінформованими про всі події, які
відбуваються в адвокатурі області, мати можливість прийняти участь у заходах,
які організовуються для адвокатів, або вплинути на вирішення тих чи інших проблем
адвокатури.
2. Сприяння підвищенню кваліфікації адвокатів
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Відповідальними за цей напрямок роботи є члени Ради адвокатів Хмельницької області –
Барилюк О.А. (секретар Ради) та Аббасова А.Г.


Радою адвокатів Хмельницької області був затверджений план заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 2014 рік. Планувалося проведення 5
заходів по різних галузях права із загальною кількістю залікових балів -21(рішення №
6-6.2/14 від 12.03.2014р.). На проведення семінарів (тренінгів, тощо) кошторисом було
передбачено 40000грн.
Всі заплановані заходи було проведено. Більш того, завдяки зусиллям ради адвокатів
регіону, залученню до проведення семінарів спонсорів, їх проведенні спільно з
іншими установами, таких заходів було проведено більше і при цьому, нам вдалося
заощадити кошти. (Довідково: вартість одного семінару тривалістю 4 години, в
середньому становить 12000-15000 грн. (залежно від того, кого запрошено в якості
лекторів). Радою витрачено на проведення всіх нижче перерахованих семінарів
17725грн.).
№

1

2

3

4

5
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Дата

Вид заходу,
тема заходу

Семінар: «Актуальні питання
тлумачення та застосування
українського
законодавства,
практиці ЄСПЛ та питання
адвокатської етики»
(земельне законодавство; КПК
– особливості провадження в
суді І інстанції, угода в
кримінальному провадженні,
перехресний допит; заборона
дискримінації
в
практиці
ЄСПЛ; етичні питання при
спілкуванні
адвокатів
у
соц.мережах)
07
Семінар:«Актуальні питання
червня
участі адвоката в цивільному
2014р.
судочинстві»
(право власності; кредитні
договори; реєстрація прав на
нерухоме майно; забезпечення
права адвоката на отримання
інформації )
13 червня Тренінг-семінар: «Поняття та
2014р.
види дискримінації, критерії
визначення
дискримінації.
Практика застосування ст.14
ЄКПЛ»
25 липня Серія
тренінгів:«Правові
аспекти захисту неповнолітніх.
05
Психологічні аспекти роботи з
вересня
неповнолітніми»
2014р.
22
березня
2014р.

11 серпня Семінар: «Роль Конвенції про
2014р.
захист
прав
людини
та

Кількість
залікових
балів

Кількість
осіб, що
прийняли
участь

За чиєї підтримки
проведено захід

6

358

НААУ,
РА Хмельн.обл.

4

100

РА Хмельн.обл.

4

26

Представництво
Ради Європи в
Україні;
РА Хмельн.обл.

до 20

36

5

45

Посольство
США,
ХОГ
ОА
«Агенція
захисту»,
РА Хмельн.обл.
ОБСЄ, ВСУ,

основоположних
свод
та
рішень ЄСПЛ у формуванні
єдності судової практики в
Україні»
6 1
Семінар: «Судові експертизи»
листопада (залучення експерта на різних
2014р.
стадіях процесу; практичні
питання
по:
судовопсихологічній,авто технічній,
авто
товарознавчій,
будівельно-технічній
експертизам)
Разом:

3

РА Хмельн.обл.

5

107

44

672

РА Хмельн.обл.



Для того щоб адвокати могли не тільки підвищити свій професійний рівень, а й
отримати залікові бали та відповідні сертифікати, Рада адвокатів Хмельницької
області ініціювала у встановленому порядку і докладала неабияких зусиль для
сертифікаціїЕкспертною радою НААУ кожного окремого лектората, у разі
потреби,акредитації самого заходу.



Радою адвокатів Хмельницької області також було організовано3 поїздки на заходи
з підвищення кваліфікації адвокатів, які проводилися в інших регіонах:
- 7.12.2013р. в м. Тернопіль, семінар присвячений річниці набуття чинності нового
КПК та іншим питанням тлумачення і застосування законодавства України,
кількість залікових балів –11, кількість адвокатів Хмельницької області, які
приймали в ньому участь –28;
- 21.12.2013р. в м. Рівне,
семінар з питань податкового законодавства,
особливостей застосування певних норм КПК, особливостей розгляду справ про
самочинне будівництво, стандартів ЄСПЛ у кримінальному провадженні, кількість
залікових балів – 5, кількість адвокатів Хмельницької області, які приймали в
ньому участь – 18;
- 13.09.2014р. в м. Рівне,семінар на тему: «Адміністративні та судові процедури
захисту інтелектуальної власності. Практичні аспекти», кількість залікових балів –
5, кількість адвокатів Хмельницької області, які приймали в ньому участь – 18.
Всього у виїзних семінарах: прийняли участь – 56 адвокатів Хме6льницької
області, загальна кількість залікових балів – 22.



Радою адвокатів регіону проведена робота, за результатами якої ми отримали
Рішення №3 Експертної ради НААУ про сертифікацію експертів (наших 4-х
Хмельницьких адвокатів: Барилюк О.А., Дем’янова О.В., Циганюк Ю.В., Сітніков
А.В.) для допуску до організації та/або проведення заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України. Плануємо їх залучати експертами по певних
темах/галузях права у наших наступних заходах.



З
1
листопада
2014
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почав
діятиПілотний
проект
з
підвищеннякваліфікаціїадвокатів «Електроннийтренінг з цивільного права та
процесу «Електроннеправосуддя». СертифікованийЕксперттренінгу і автор цього
проекту – СітніковАндрійВолодимирович. Це перший досвід в Україні.
Кількістьзаліковихбалівучасникамтренінгу,якіуспішнопройдутьтестування
за
програмоютренінгу – 4 залікових бала. Тривалістьдіїпілотного проекту - 6 місяців.
Після цього, ми плануємо вивчити отриманий досвід і, якщо він буде позитивним,
будемо розвивати цей напрямок підвищення кваліфікації. Радимо адвокатам, які
не мають в цьому році 10 залікових балів з підвищення кваліфікації, скористатися
можливістю цього електронного тренінгу.



У зв’язку з подіями в Україні, зростає кількість звернень до адвокатів щодо захисту
прав учасників АТО або переселенців зі Сходу України. З метою надання
адвокатам практичної допомоги при консультуванні цієї категорії наших клієнтів –
на сайті Ради (розділ «Підвищення кваліфікації») розміщена Довідка щодо
соціальних гарантій військовослужбовцям, які беруть участь в АТО та призваним
під мобілізації. В ній акумульована вся інформація з різних нормативних актів, які
так чи інакше регулюють соціальні питання учасників АТО та їх сімей.



Для того, щоб подальша робота по підвищенню кваліфікації була для адвокатів
якомога більше корисною, цікавою та добре організованою,Рада адвокатів
Хмельницької області провела анкетування (опитування). Наступні заходи з
підвищення кваліфікації будуть проводитися з урахуванням результатів цього
опитування. Слід зазначити, що 92,8% учасників анкетування не виказали
зауважень або висловлюють подяку за роботу Радипо підвищенню кваліфікації.

3. Сприяння забезпеченню гарантій адвокатської
професійних і соціальних прав адвокатів

діяльності,

захисту

Відповідальними за цей напрямок роботи є члени Ради адвокатів Хмельницької області –
Клюка В.Ф. та Рохов О.В.
З метою забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних
прав адвокатів, Радою адвокатів Хмельницької області:
 Визначено двох членів Ради, які, окрім голови та заступника голови Ради адвокатів
регіону, є відповідальними за вказаний напрямок роботи Ради – Клюку Володимира
Федоровича та Рохова Олега Володимировича(Рішення Ради № 1-4/13, протокол №1
від 27.11.2013р.).
 Обрано Кулєбякіна Вадима Олександровича представником від Ради адвокатів
регіону в Комітет захисту прав та гарантій адвокатської діяльності, який діє при
НААУ(Рішення Ради № 5-4/14, протокол №5 від 12.02.2014р.).
 Головою Ради видані довіреності кожному члену Ради на виконання у випадку
необхідності повноважень, передбачених ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність».
 Виготовлено повний пакет документів встановленого зразка для оформлення
уповноваженими особами Ради матеріалів та ведення діловодства про
адміністративні правопорушення за статтею 212-3 КУпАП (порушення права на
інформацію).
 Здійснюється постійний моніторинг заходів по забезпеченню гарантій адвокатської
діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів, що вживаються радами
адвокатів інших регіонів та результатів їх застосування.
 У зв’язку з ситуацією в країні та безпосередньо в місті Хмельницькому (грудень
2013р. – лютий 2014р.) , з метою запобігання порушенню професійних прав адвокатів
під час захисту в органах досудового слідства та судах, Радою було організоване
цілодобове чергування уповноважених членів Ради.
 Представники Ради адвокатів Хмельницької області приймають участь у всіх заходах
організованих НААУ, РАУ та/або Комітетомзахисту прав та гарантій адвокатської
діяльності, з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту
професійних і соціальних прав адвокатів.
 Всі нормативні акти РАУ, які стосуються забезпеченню гарантій адвокатської
діяльності, захисту професійних прав адвокатів, розміщені на нашому сайті (порядок
складання адмінпротоколів, роз’яснення питань які виникають при оформленні
адвокатського запиту та ін.).
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За звітний період до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 4 звернення
щодо забезпечення прав адвокатів та гарантій здійснення адвокатської діяльності. А
саме:
- 2 звернення від адвокатів про порушення вимог ст. 23 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» (Право на адвокатський запит було порушено
керівниками Кам’янець-Подільського МБТІ та Хмельницького СІЗО). В обох
випадках, за результатами проведених перевірок було складено та направлено до
суду адміністративні протоколи за ст.212-3ч.4 КУпАП (право на інформацію). В обох
випадках, судами винесено постанови якими встановлено факт вчинення
правопорушення та вину посадових осіб;
- 1 звернення адвоката - про порушення слідчим п.п.1,2 ч.1 ст. 23 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (слідчий не допускав адвоката для
надання правової допомоги свідку та мав намір допитати в якості свідка адвоката по
обставинам, які йому були відомі у зв’язку з наданням правової допомоги). Рада
негайно звернулася з відповідною вимогою до начальника УМВСУ у Хмельницькій
області та прокурора області. І хоча ми отримали формальні відписки, неправомірні
дії щодо адвоката та його клієнта були припинені;
- 1 звернення – від слідчого СУ ГУМіндоходівз м. Києва – повідомлення про
проведення слідчих дій стосовно адвоката. З огляду на те, що повідомлення
слідчого було надіслане менш ніж за добу до проведення слідчих дій і не за
належністю (згідно Закону необхідно було повідомити завчасно раду адвокатів
регіону за місцем проведення процесуальної дії), ми оперативно вжили заходів для
його перенаправлення в Раду адвокатів міста Києва, інформували автора звернення
та його керівництво про невиконання слідчим приписів Закону. На жаль, у жодний
спосіб ми не могли зв’язатися з самим адвокатом, оскільки інформація в ЄРАУ про
його адресу і телефони мабуть потребувала змін, які адвокат не подав).
4. Організація стажування. Прийняття Присяги адвоката України. Видача
Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення
адвоката України

Розгляд перелічених питань віднесено до компетенції ради адвокатів регіону та
регулюється ст. ст. 10-12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність»,відповідними нормативними актами РАУ, прийнятими на виконання приписів
Закону.
При здійсненні Радою адвокатів Хмельницької області
своїх повноважень
по
забезпеченню проходження стажування, складання Присяги адвоката України,видачі
Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката
України, - повністю дотримуються встановлені процедури, порядок і строки.
Відповідальними за цей напрямок роботи є члени Ради адвокатів Хмельницької області Терлич В.Г. та Кручініна Н.С.
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Рішенням Ради адвокатів Регіону(№ 4-1/14, протокол №4 від 15.01.2014р.)
встановлено розмір та порядок сплати внеску на забезпечення заходів з проходження
стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю (12 мін. з/п на день сплати внеску, з яких 66,8% спрямовується на
виплату винагороди керівнику стажування. У разі відмови керівника стажування від
отримання винагороди, розмір внеску стажиста відповідно зменшується -),
затверджено проект договору на керівництво стажуванням, укладено договори з
поліграфічними організаціями на виготовлення бланків свідоцтв та посвідчень.
За звітний період, відповідно до встановленого порядку:
- включено до Реєстру керівників стажування - 20 адвокатів. З усіма укладено
відповідні договори;

- видано 8 направлень для проходження стажування;
- розглянуто 8 проміжних і 6 остаточних звітів стажистів та висновків керівників
стажування про результати проходження стажування. Користуючись своїм правом,
Рада практикує розгляд результатів стажування не лише
по закінченню
проходження стажування, а й на проміжному етапі. Як правило, через 2-3 місяці
стажування;
- за результатами розгляду зазначених звітів та висновків, прийняті рішення про
видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю - 6 особам.
Рештастажистів (2) - продовжують стажування;
- складання Присяги адвоката України, видача Свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю та адвокатського посвідченнязавжди відбувається на
засіданні Ради, в урочистій обстановці та у встановлений Законом термін.


За звітний період3 адвокатам були видані дублікати Свідоцтв або замінено
Свідоцтва (у зв’язку з втратою, псуванням, або зміною прізвища) та 24 адвокатам
видані посвідчення адвоката України нового зразка.



Повертаючись до теми стажування, хочемо окремо відмітити правильний
принциповий підхід кваліфікаційної палати КДКА до оцінювання знань осіб, які
мають намір стати адвокатами та високий професійний рівень керівників
стажування. Завдякицим двом складовим, при оцінюванні результатів стажування,
у Ради адвокатів Хмельницької області не виникало жодних претензій до
стажистів та не було жодного сумніву щодо готовності кожного з них
здійснювати
самостійну адвокатську діяльність. Тож сподіваємося, що
адвокатський корпус Хмельниччини в цьому році поповнився справжніми
професіоналами, які працюватимуть з честю, будуть вірними Присязі адвоката
України, кожною своєю справою та вчинкомсприятимуть підвищенню престижу
адвокатури.
5. Забезпечення внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України

Відповідальним за цей напрямок роботи є заступник голови Ради адвокатів Хмельницької
області –Сітніков А.В.
Відомості до ЄРАУ вносяться Радою адвокатів регіону, яка є адміністратором ЄРАУ І
рівня, у чіткій відповідності з вимогами ст. 17 Закону «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» та згідно Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого
рішенням РАУ.


Станом на 1.11.2014р. в ЄРАУ містяться відомості про 601 адвоката, з адресою
робочого місця у Хмельницькій області. З них :
- 379осіб - здійснюють адвокатську діяльність;
- 217 осіб - зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, в т.ч. 13 особам, у
зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення;
- 5осіб - припинили здійснення адвокатської діяльності, в т.ч. 5 особам, у зв’язку з
накладенням дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття
адвокатською діяльністю:
- внесено до ЄРАУ відомості про 7 помічників адвокатів.
 До цього часу не підтвердили відомості в ЄРАУ 263 особи, які мають свідоцтва.


6

Користуючись нагодою, просимо всіх адвокатів перевірити відомості щодо себе в
ЄРАУ. І, якщо у вас змінилися адреса або засоби зв’язку, якщо ви маєтеелектронну
адресу але її немає в ЄРАУ, - радимо подати ці зміни для внесення їх до ЄРАУ. Це
потрібно насамперед кожному з вас. (Довідка: з 366 працюючих адвокатів лише 155

осіб надали до ЄРАУ відомості про свій електронний адрес, з них59 (38%) адрес не
працюють).
6. Сплата
адвокатами щорічного
адвокатського самоврядування

внеску

на

забезпечення

реалізації

За цей напрямок роботи Ради адвокатів Хмельницької області – відповідають Дембіцький
В.О. та Кручініна Н.С.











Станом на 1.11.2014р.
внески на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування сплатили:
- за 12днів 2012р., 2013рік - 373 адвоката;
- за 2014 рік - 370 адвокатів.
З цих внесків в розпорядженні Ради адвокатів Хмельницької області залишилося
70%, що становить 629801,6 грн.
Інформація про дату сплати та суму внеску сплаченого кожним адвокатом, одразу
вноситься в ЄРАУ і30% від суми сплаченої кожним адвокатом, перераховується на
рахунок НААУ. Згідно акту звірки, проведеної між НААУ та РА Хмельницької
області станом на 1.09.2014р., у Ради адвокатів Хмельницької області не існує
заборгованості перед НААУ по відрахуванню належної їй частини платежів.
Радою було розглянуто 9 заяв адвокатів про розстрочку сплати щорічного внеску. З
них, рішеннями Ради було задоволено 5 заяв, 2 заяви задоволено частково, та 2
адвокатам відмовлено у розстроченні сплати внеску. Відмовляли у випадках, коли не
надавалося ніяких документів на підтвердження твердження про неможливість
сплати внеску одним платежем.
На виконання вимог п. 3.1.8. Положення Про Раду адвокатів Хмельницької області
та п. 2.18 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування, щодо адвокатів, якіне виконали у встановлений строк свій
обов’язок по сплатівнеску, Рада адвокатів ініціювала перед КДКА Хмельницької
області питання про застосування певного дисциплінарного стягнення за
невиконання рішення органів адвокатського самоврядування (залежно від тривалості
прострочення). Таких подань було здійснено Радою 194.
В цьому роціРадою регіону було прийняте рішення про відкликання подань відносно
тих адвокатів, які до розгляду справи КДКА погасять свою заборгованість. З цих
підстав ми відкликали 140 подань.Звертаємо увагу, що такапрактика є безумовно
неправильною, оскільки несвоєчасна сплата внеску – це вже склад дисциплінарного
проступку. Проте, оскільки Рада не переслідує мету притягти адвоката до
дисциплінарної відповідальності, а лише намагалася вжити заходів спрямованих на
виконання адвокатом своїх обов’язків -ми відкликали подання.На прийняття такого
рішення також вплинуло розуміння ситуації,щобула штучно створена в області
певними особами.
Користуючись нагодою, звертаємо увагу на те, що РАУ змінено строк та порядок
сплати щорічного внеску. Зокрема, внесок за 2015 рік повинен бути сплачений до 31
січня 2015 року, причому, двома платежами: 70% внеску – на рахунок ради регіону,
а 30% внеску на рахунок НААУ.
7. Проведення конференцій адвокатів регіону. Проведення засідань ради
адвокатів регіону

Відповідно до ч.2 ст. 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
конференція адвокатів регіону скликається не рідше одного разу на рік. Ця ж норма
регулює інші питання щодо порядку скликання і проведення конференції та повноважень
конференції.
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Уцьому році, Радою адвокатів Хмельницької області була організаційно та
фінансово забезпечено проведення 2-х конференцій адвокатів Хмельницької області
( 3.04.2014р. та 15.11.2014р.).Всі питання і заходи, пов’язані з їх проведенням,
вирішувалися Радою своєчасно та у повній відповідності з вимогами чинного
законодавства.
Планувалося проведення засідань Ради один раз в місяць (друга середа кожного
місяця, о 14:00 годині). Проте, у зв’язку з великою кількістю питань, що потребували
вирішення, та з метою дотримання встановлених строків для прийняття тих чи
інших рішень, - за звітний період було проведено 21 засідання Ради адвокатів
Хмельницької області та 2 спільних засідання Ради, КДКА та ревізійної комісії.
Одне засідання Ради не відбулося через відсутність кворуму.
Всі питання які розглядалися та/або зміст рішень, які були прийняті Радою,
оперативно викладаються на нашому сайті (розділ «Про раду», Журнал рішень Ради
адвокатів Хмельницької області).
Кожне засідання Ради ретельно планується та організовується. Зокрема, кожен член
Ради, а також голова КДКА, представники у ВКДКА та РАУ, інші особи які
запрошуються на засідання, заздалегідь інформуються про дату, час, питання, що
розглядатимуться. Залежно від питань порядку денного, їм надсилаються відповідні
матеріали або проекти рішень для опрацювання. За кожним напрямком діяльності
Ради визначений відповідальний член Ради який, як правило, і готує до розгляду
радою регіону закріплені за ним питання.
Всі члени Ради адвокатів Хмельницької області сумлінно і активно виконують свої
обов’язки.
Про кожне своє засідання ми обов’язково повідомляємо представника адвокатів
Хмельницької області в РАУ, оскільки для нас важливо, по-перше, знати, що
відбувається на засіданнях РАУ, а, по-друге, опрацьовувати спільну позиціюта
впливати на прийняття РАУтих чи інших рішень, які б відповідали інтересам
адвокатів нашої області.
Хочемо зауважити, що засіданняРади адвокатів Хмельницької області є
відкритими.На них може бути присутнім любий бажаючий адвокат. І ми дякуємо
тим нашим колегам, які не будучи членами Ради, цікавляться її засіданнями,
пропонують до розгляду певні питання, ідеї, свою допомогу. І хотілося б, щоб
таких небайдужих і активних колег було якомога більше, адже питання, що
вирішує або може вирішити Рада, стосуються усіх нас.
8. Виконання Радою адвокатів Хмельницької області інших функцій
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Рішенням Ради адвокатів Хмельницької області № 4-3/14 від 15.01.2014р. (протокол
№ 4 від 15.01.2014р.) створено комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності
надання адвокатами безоплатної правової допомоги в кількості 5 адвокатів, що
мають стаж адвокатської діяльності не менше 10 років, адреса робочого місця яких
знаходиться в Хмельницькій області, відомості про яких включено до ЄРАУ, та які
не входять до складу органів адвокатського самоврядування та не працюють в
системі надання безоплатної вторинної правової допомоги, у складі: Лучковського
Валентина Анатолійовича (голова комісії), Самбір Ольги Євгенівни (заступник
голови комісії), Коваля Євгена Оксентійовича (секретар комісії), Зарєчнюка
В’ячеслава Володимировича, Фанди Надії Миколаївни (члени комісії).Члени комісії
та Радиприймають активну участь в усіх заходах, що проводяться в системі БВПД
(семінари, кругли столі, підготовка проектів змін до нормативних актів).



Рішенням Ради адвокатів Хмельницької області № 6-2/14 від 12.03.2014р. (протокол
№ 6 від 12.03.2014р.)визначено представниками адвокатури до складу конкурсної
комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги:
Терлича В.Г. та Кручініну Н.С.З участю зазначених представників в цьому році

проведено 2 конкурси з відбору адвокатів
правової допомоги.

для надання

безоплатної вторинної



Рада регіону забезпечила виконання рішень Конференції адвокатів Хмельницької
області: придбано приміщення для органів адвокатського самоврядування, зроблено
в ньому ремонт, кошти витрачаються виключно за напрямками та в межах
передбачених кошторисом.
Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів
Хмельницької області за період з 1 січня по 1 листопада 2014 року додається.



Рада адвокатів Хмельницької області не стоїть осторонь загальнодержавних
проблем:
- Підтримали проект Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та
професіоналізму судової влади в Україні», зокрема, в частині участі адвокатів
області в анонімномуопитуванніз метою визначення стану незалежності суддів,
ефективності та доступності правосуддя вУкраїні;
- Прийняли рішення про направлення до участі в конкурсі з відбору членів
Громадської ради при Міністерстві юстиції України, яка займатиметься контролем
процесу люстрації в державних органах, представника Ради адвокатів Хмельницької
області (заступника голови Ради, адвоката Сітнікова А.В.);
- Вживали заходів длянаданняадвокатамиреальної допомоги (матеріальної, правової,
тощо) українським військовослужбовцям та добровольцям, які приймають участь в
АТО(збір коштів, придбання та передача безпосередньо бійцям медикаментів,
військового обмундирування, теплих речей (звіт на сайті), безоплатне
представництво та надання інших видів правової допомоги). На 25.11.2014р.
заплановано проведення круглого столу з участю адвокатів, юристів,
правозахисників, волонтерів, щодо координації дій з надання правової допомоги
вимушеним переселенцям, учасникам АТО та їх родинам.Нами розміщена на сайті
детальна довідка про соціальні гарантії учасникам АТО та членах їх сімей;
- Підтримано проект відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні
щодо посилення правової можливості захисту та відстоювання своїх прав та
інтересів школярами. Наразі, в рамках цього проекту 9 адвокатів разом з
психологами проводять тренінги з учнями старших класів середніх шкіл в 20-ти
районах Хмельницької області. І потрібно чути і бачити, яке діти отримують
задоволення від самого формату цих тренінгів, від тем які розглядають, які вони
задають питання, які вони активні, і скільки є шкіл, які просять про проведення у
них таких же тренінгів для школярів.



Адвокатам області потрібно згуртуватися, відчувати лікоть та підтримку один
одного, відродити свій корпоративний дух,відчути себе єдиною великою командою.
Сподіваємося, що окрім іншого, цьому також сприяють культурно-оздоровчі
заходи, які були організовані та на високому рівні проведені Радою адвокатів
Хмельницької області. Цеурочистості з нагоди професійного свята – Дня адвокатури
(19.12.2013р.),
участь у 5-му Всеукраїнському фестивалі колядок серед
адвокатських колективів (21.12.2013р.), турнір з міні-футболу «Юристи за мир»
серед адвокатів,
працівників прокуратури, працівників Хмельницького
міськрайонного суду та апеляційного суду Хмельницької області (17.05.2014р.).
(Щорічні адвокатські внески на проведення перелічених заходів не витрачалися).

Додаток:
Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області за період з 1 січня по
1 листопада 2014 року.
Відповідно до рішення Ради адвокатів Хмельницької області (протокол №1 від
12.11.2014р.),даний звіт Ради адвокатів Хмельницької області за період з 19 грудня 2013
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року по 10 листопада 2014 року подаєтьсядля розгляду та затвердження Конференцією
адвокатів Хмельницької області.
Голова Ради адвокатів Хмельницької області
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/підпис/

Н. А. Вагіна

