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ЗВІТ 
представника адвокатів Хмельницької області 

у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної  

комісії адвокатури Місяця Андрія Петровича 

 

Згідно ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, 

завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури: 1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури; 2) узагальнює дисциплінарну практику 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; 3) виконує інші функції 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

За період з 01 грудня 2013 року по 01 листопада 2014 року було проведено 5 

засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури календарною 

тривалістю 12 днів (зокрема такі засідання проведено 16-17 грудня 2013 року, 23-

24 січня 2014 року, 13-14 березня 2014 року, 29-30 травня 2014 року, 19-20 червня 

2014 року). Мною, в якості представника адвокатів Хмельницької області у складі 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури взято участь у всіх, вище 

зазначених, 5 засіданнях Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

За вказаний період, за моєю участю Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією адвокатури було прийнято 169 рішень та дві постанови. З вказаних 169 

рішень щодо розгляду скарг на рішення регіональних кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури 126 скарг залишено без задоволення, а рішення 

регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – без змін; 10 

рішень регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури було 

змінено; 11 рішень регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури було скасовано та ухвалено нові рішення; 22 скарги було задоволено 

частково і справу направлено до регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури з вказівкою на зобов’язання вчинити певні дії.  

З вказаних 169 скарг, 6 скарг було розглянуто на рішення кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області. З них 4 скарги залишено 

без задоволення; 1 рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було 

скасовано та ухвалено нове рішення; 1 скаргу було задоволено частково і справу 

направлено до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької 

області з вказівкою на зобов’язання вчинити певні дії.   

При виконанні своїх обов’язків представника адвокатів Хмельницької 

області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури мною 

особисто підготовлено 7 проектів рішень Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури.   

 
Представник адвокатів Хмельницької 

області у складі Вищої  

кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури    (підпис)   Місяць А.П.  
   


