
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Конференцією адвокатів Хмельницької області  

19 грудня 2015 року 

 

ЗВІТ 

РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2015 РІК 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

 

Положення про Раду адвокатів Хмельницької області затверджене рішенням Ради 

адвокатів України № 255 від 17.12.2013р.  

 

Державна реєстрація Ради  адвокатів Хмельницької області здійснена 19.12.2013р.  

Діючий склад Ради адвокатів Хмельницької області сформований на підставі рішень 

Установчої Конференції адвокатів Хмельницької області  від 13.10.2012р. та рішень  

Конференції адвокатів Хмельницької області від 23.11.2013р  в кількості  дев’яти  осіб: 

голова Ради -  Вагіна Н.А., члени Ради:Сітніков А.В./заступник голови/, Барилюк 

О.А./секретар/, Возняк А.Г., Дембіцький В.О., Клюка В.Ф., Кручініна Н.С., Рохов О.В., 

Терлич В.Г. 

Функції, повноваження  та порядок роботи Ради визначені  ч.5 ст.47 та іншими нормами 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  Положенням про Раду 

адвокатів Хмельницької області,Регламентом РАР,  рішеннями конференції адвокатів 

Хмельницької області, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 

 

Відповідно до покладених на РАР завдань та функцій за звітний період проведена 

наступна робота. 

 

ЗАСІДАННЯ РАДИ  АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

 

Формою роботи ради адвокатів регіону є засідання. 

 

За звітний період було підготовлено та проведено 17 засідань Ради адвокатів 

Хмельницької області  на яких розглянуто 134 питання. 

Всі засідання були повноважними (наявний кворум для прийняття рішень), гласними та 

відкритими. 

 

Інформація про питання які розглядалися та про прийняті рішення оприлюднюється на  

сайті Ради адвокатів Хмельницької області (розділ «Про раду», Журнал рішень Ради 

адвокатів Хмельницької області). 

 
СТАТИСТИКА РОЗГЛЯНУТИХ ПИТАНЬ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ТА НАПРЯМКАМИ 

Категорія, напрямок розглянутих питань Загальна 
кількість 

Питома вага 
% 

Організація  та проходження стажування 65 48,5 

Забезпечення прав та обов’язків адвоката 7 5,2 

Сплата щорічних внесків  /розстрочка, відповідальність/ 11 8,2 

Проведення масових заходів /збори, з’їзд, семінари, круглі 

столи, турніри, т.ін./ 

19 14,2 

Помічники адвокатів 8 6 

Приведення до Присяги адвоката України 12 8,95 

Інші 12 8,95 
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Разом: 134 100% 

 

Для розгляду, прийняття рішень або вчинення дій з переважної більшості  питань 

законодавством встановлені відповідні, досить стислі,  строки. Упродовж року не було 

жодного випадку  порушення Радою адвокатів Хмельницької області  встановлених 

строків  розгляду тих чи інших питань.  

 

Кожне засідання Ради ретельно планується та організовується. Члени Ради та інші особи 

які запрошуються на засідання /голова КДКА,  представники у ВКДКА та РАУ/ 

заздалегідь інформуються про дату, час, питання, що розглядатимуться. Залежно від 

питань порядку денного, їм надсилаються відповідні матеріали або проекти рішень для 

опрацювання.  Доповідачем  та відповідальним за підготовку проекту рішення питань 

порядку денного, як правило визначається  той член Ради,  який закріплений за 

відповідним напрямком діяльності РАР. 

Всі члени Ради адвокатів Хмельницької області відповідально ставляться до своїх 

обов’язків  щодо участі в засіданнях і розгляді питань порядку денного. 

 

За забезпечення  високої  організації підготовки засідань ради адвокатів регіону, 

оперативне та якісне оформлення  їх результатів, ведення діловодства Ради адвокатів 

Хмельницької області та ефективну комунікацію, -  окрема подяка юрисконсульту-

помічнику голови Ради адвокатів Хмельницької області, адвокату Басістій Наталії 

Юріївні. 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

Офіційний сайт Ради адвокатів Хмельницької області  діє з 19 грудня 2013р.- дня 

державної реєстрації ради адвокатів нашого регіону /www. kmrada-unba.org/. 

 

Намагаючись зробити сайт кращим, зручнішим та інформативнішим, ми перебуваємо в 

постійному пошуку. Наразі  завершена робота з  удосконалення нашого сайту. 

 

Ми оперативно інформуємо адвокатів області про всі заходи, що проводяться радою 

регіону. Сайт містить тематичні розділи за окремими напрямками діяльності ради, де  

можна ознайомитися з  відповідною  нормативною базою, зразками та формами 

документів,  матеріалами семінарів та тренінгів, актуальною інформацією  по нашому 

регіону. На сайті розміщена та  регулярно оновлюється аналітична, статистична 

інформація про діяльність ради адвокатів регіону, звітність. 

 

З цього року Рада адвокатів Хмельницької області  веде  свою сторінку   в соціальних 

мережах, зокрема у facebook. 

 

Закликаємо адвокатів Хмельниччини до діалогу, двостороннього обміну інформацією. 

Будемо вдячні, якщо вкажете на наші помилки, дасте пораду,  поділитися своїми 

проблемами або досвідом. Завдяки  такій комунікації та вашій практичній допомозі ми 

зможемо спільно та набагато ефективніше  діяти в інтересах кожного адвоката, нашої 

професії та суспільства.  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ  

Систематичне підвищення професійного рівня є важливим професійним обов’язком 

адвокатів та одним з головних напрямків роботи ради адвокатів регіону. 
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З метою задоволення потреб якомога більшої аудиторії адвокатів щодо тем та форм 

заходів з підвищення кваліфікації, наприкінці минулого року РАХмО  провела опитування 

(анкетування) адвокатів області. Це дало нам змогу у 2015 році запланувати та провести 

заходи з підвищення кваліфікації які за темами, форматом, експертною аудиторією, 

максимально  відповідали  результатам цього опитування, побажанням більшості 

адвокатів. Цей позитивний досвід використовуватимемо  і  в подальшому. 

 

Планом заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 2015 рік 

(затверджений рішенням РАХмО №22-5/14 від 03.12.2014р.)передбачалося проведення 4-х 

заходів (семінарів, тренінгів, тощо) з різних галузей права загальною тривалістю16 годин, 

в т.ч. 4 години з питань  етики та стандартів професійної діяльності. На проведення  цих 

заходів кошторисом було передбачено30000грн. 

 

Фактично Радою адвокатів Хмельницької області  проведено   6 власних заходів з 

підвищення кваліфікації адвокатів, загальною кількістю залікових балів (годин) - 26, в т.ч. 

4 години з  питань  етики та стандартів професійної діяльності. Загальні витрати на  

проведення  цих заходів склали  50598грн. (в т.ч.:винагорода лекторам 37% (18756грн.), 

оренда приміщень 12% (6100грн.), друкована продукція  (роздатковий матеріал, 

сертифікати)та канцтовари 20% (10044), організація кави-брейк31% (15697грн.). 

Більша кількість заходів, а відтак і збільшення витрат, обумовлені необхідністю 

термінового реагування на певні події. Зокрема, у зв’язку зі змінами з 1 січня 2015 року у 

податковому законодавстві – 31.01.2015р. проведено семінар «Податкова реформа 

2015р.»; у зв’язку з масовим порушенням прав адвокатів – 23.10.2015р.організовано 

проведення  круглого столу відповідної тематики. 

 

В напрямку підвищення кваліфікації адвокатів Рада адвокатів нашої області активно 

співпрацює з іншими організаціями, в тому числі благодійними, міжнародними, 

громадськими. Рада також організовувала колективні поїздки адвокатів на  заходи  

підвищення кваліфікації, які проводяться в інших регіонах/ 04.02.2015р. м. Чернівці, 

тренінг ОБСЄ  з питань захисту персональних даних у адвокатській діяльності); 

07.03.2015р. м. Тернопіль,  семінар  НААУ/. 

 
ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  АДВОКАТІВ  

№ Дата 
проведення 

Вид та теми заходу 
 

Кількість 
залікових 

балів 

Кількість 
осіб, що 

прийняли 
участь 

Організатор 
заходу, 

сприяння 
 

1 31 січня 
2015р. 

Семінар: «Податкова реформа 
2015. Аналіз змін та їх наслідків, 
практичні поради» 

4 95 

 

Рада адвокатів 
Хмельницької 

області 

2 04лютого 
2015р. 

 
Чернівці 

Тренінг: «Дотримання 
законодавства про захист 
персональних даних у 
адвокатській діяльності»  

 

5 23 НААУ,  
Проект ЄС 

та Ради Європи, 
Рада адвокатів 
Хмельницької 

області 

3 07 лютого 
2015р. 

 

Семінар: «Практичні аспекти 
застосування законодавства, що 
регулює сімейні відносини» 
Додаткова тема: 
ПАЕ при укладанні та розірванні 

4 110 Рада адвокатів 
Хмельницької 

області 
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договору про надання правової 
допомоги 

4 7 березня 
2015р. 

Тернопіль 

Семінар з питань: 
- перегляд за нововиявленими 
обставинами (КПК); 
- захист на досудовому 
 розслідуванні;  
- самочинне будівництво; 
- історія адвокатури; 
- інше 

6 48 НААУ, 
Ради адвокатів 
Тернопільської, 
Хмельницької 

областей 

5 30березня 
2015р. 

Тренінг: «Особливості надання 
правової допомоги в цивільних та 
кримінальних справах в світлі 
останніх змін до законодавства» 

4 41 БО, Посольство 
США, 

Рада адвокатів 
Хмельницької 

області 

6 06 червня 
2015р. 

Семінар: «Стандарти доказування 
у кримінальному процесі. Дії 
захисника у кримінальних 
провадженнях, які потребують 
СМЕ» 
Додаткова тема:  
Етичні аспекти відносин між 
адвокатами 

7 110 Рада адвокатів 
Хмельницької 

області 

7 04 
вересня 
2015р. 

Тренінг: «Практичні питання 
застосування земельного 
законодавства під час розгляду 
спорів» 

5 35 Рада адвокатів 
Хмельницької 

області, 
Підрозділ ГО 

8 29 вересня 
2015р. 

Круглий стіл: «Провадження у 
справах про порушення права на 
інформацію відповідно до Закону 
України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» 

3 20 Рада адвокатів 
Хмельницької 

області 

9 12 жовтня 
2015р. 

Комунікаційний тренінг: 
«Розвиток зовнішніх зв’язків 
адвокатів, регіональних органів 
адвокатського самоврядування із 
мас-медіа та громадськими 
організаціями» 

7 20 РАУ, ЄС, 
Рада адвокатів 
Хмельницької 

області 

10 23 жовтня 
2015р. 

Круглий стіл: «Гарантії 
адвокатської діяльності: Сучасні 
загрози» 

3 35 Рада адвокатів 
Хмельницької 

області 

Разом:  48 537  

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА ОБСЯГОМ  УЧАСТІ РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ 
Ступінь участі Ради адвокатів 

Хмельницької області в 
проведені заходу з 

підвищення кваліфікації 

Всього заходів Залікові бали Учасники 

Кількість 

 
Питома 

вага 
Кількість 

 
Питома 

вага 

Кількість 

 
Питома 

вага 
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Всього заходів у 2015 р. 10 100% 48 100% 537 100% 

Організовано самостійно 6 60% 26 54% 405 76% 

Спільно з  партнерами 2 20% 11 23% 61 11% 

Організація поїздки  2 20% 11 23% 71 13% 

Згідно Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України від 16.02.2013р., адвокати  

зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року надавати раді адвокатів регіону картку 

обліку залікових балів  встановленої форми з копіями документів, що підтверджують його 

участь у заходах. Адвокату  який виконав ці вимоги, видається сертифікат про підвищення 

кваліфікації за кожний 3-х річний період оцінювання. 

 Адвокати нашого регіону виконують цей обов’язок  незадовільно. За 2013р. картки обліку 

подали лише 11,5% адвокатів,  за 2014р.- 20,3%.  

 

Просимо всіх до 31 січня 2016 року подати картки обліку за 2015 рік та за попередні роки. 

Адже в цьому році, для  адвокатів які отримали свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю до 16 лютого 2013року, закінчується перший  період оцінювання  

підвищення кваліфікації (за 2013 – 2015 роки).   

Детальнішу інформацію  щодо подання карток обліку просимо переглянути на сайті Ради 

адвокатів Хмельницької області в розділі «Підвищення кваліфікації. Залікові бали». 

 

СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХИСТУ 

ПРОФЕСІЙНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ  

І.  За звітний період до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 10 звернень 

адвокатів про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб за 

порушення права адвоката на інформацію,  передбаченого ст. 24 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (адвокатський запит). 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВЕРНЕНЬ АДВОКАТІВ ЗА ЗМІСТОМ ПОРУШЕННЯ  

 ненадання відповіді на адвокатський запит     -  8  (80%) 

 незаконна відмова в наданні відповіді              -  2  (20%) 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ РАДОЮ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 складено протокол про адміністративне правопорушення  - 7  (70%) 

 прийнято рішення про відмову у складенні протоколу           - 3  (30%) 

 порушено питання про притягнення до відповідальності 

в порядку дисциплінарного статуту                                          - 1  (10%) 

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ПРОТОКОЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  

 посадову особу визнано винною                                                 - 2  (28,6%) 

 провадження закрито за відсутністю складу правопорушення   - 5  (71,4%) 

 

Наведена судова статистика є закономірною з огляду  на те, що статтями 24 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»таст.212-3 КУпАП не передбачена 

відповідальність за ненадання відповіді/інформації на запит адвоката. 

 

ІІ.    У 2015 році до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 9 

повідомлень/звернень  від службових осіб про проведення слідчих дій, застосовування 

заходів забезпечення кримінального провадження, вчинення інших дій стосовно адвокатів 

Хмельницької області (на виконання вимог ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність») в т.ч. : 
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 про тимчасовий доступ до речей і документів адвоката -  6 

 

 про обшук житла адвоката                                                   -  1 

 про затримання адвоката                                                      -  1 

 про спонукання адвоката  до вчинення дій                        -  1 

 

В кожному окремому випадку рада адвокатів своєчасно та ефективно вживала відповідних 

дій спрямованих на забезпечення  професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності. 

 

ІІІ.  У 2015 році до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 5  заяв/звернень  від 

адвокатів про вчинення відносно них неправомірних дій, порушення їх  професійних прав 

або гарантій. 

 

У  2-х випадках порушення прав  не було пов’язано зі здійсненням адвокатами своєї 

професійної діяльності.  Тим не менше рада адвокатів регіону докладала зусиль для 

надання  нашим колегам практичної допомоги (представництво інтересів, виїзд на місце 

події, звернення у відповідні органи, тощо). Вважаємо, коли наш колега попав у біду, 

навіть якщо це не стосується безпосередньо здійснення адвокатської діяльності, - він 

повинен відчувати підтримку інших колег. 

 

Три інших випадки заслуговують на особливу увагу, оскільки в них йшлося  про вчинення 

неправомірного тиску на адвокатів працівниками правоохоронних органів (1) порушення 

гарантій адвокатської діяльності слідчими, прокурорами, слідчими суддями (2). В цих 

випадках  дії Ради адвокатів Хмельницької області були спрямовані не тільки на  захист  

професійних прав конкретних адвокатів,  а перш за все, на захист основних засад нашої 

професії/збереження адвокатської таємниці, свобода у наданні доказів/ та конституційних 

принципів судочинства /право на захист, рівність прав учасників провадження, 

змагальність, тощо/. 

За результатами розгляду цих заяв, Рада адвокатів Хмельницької області ініціювала  

звернення до ВККСУ про притягнення до дисциплінарної відповідальності 3-х суддів, 

звернення до керівництва органів МВС, прокурорів різного рівня про притягнення до 

передбаченої законом  відповідальності певних посадових осіб, вжиття заходів 

спрямованих до запобігання порушенню прав та гарантій адвокатської діяльності 

особовим складом цих органів.  

 

Детальна інформація про зміст всіх звернень до Ради адвокатів Хмельницької області, 

інші вжиті радою заходи та їх результати  міститься на сайті Ради  в розділі «Захист прав 

адвокатів». 

 

Окрім вище викладеного, з метою сприяння забезпеченню прав адвокатів та розв’язання 

проблемних питань які  виникають у цій сфері, Радою адвокатів регіону в 2015р.: 

 проведено круглі столи з участю  адвокатів, суддів, представників органів МВС, 

прокуратури, наукових кіл, членів інших органів адвокатського самоврядування 

(29.09.2015р., 23.10.2015р.); 

 проводяться робочі зустрічі членів Ради адвокатів з адвокатами-заявниками, 

адвокатами-активістами для узгодження дій, опрацювання правових позицій, 

обміну досвідом, тощо; 

 здійснено представництво інтересів адвоката  в  КДКА Хмельницької області при 

розгляді звернення слідчого про притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності; 

 налагоджена співпраця з Міжфракційним депутатським об’єднанням «Адвокація  

України» до складу якого увійшли 35 народних депутатів України з різних 

депутатських фракцій та груп парламенту УІІІ скликання; 
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 ініційоване питання про внесення змін до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», ч.5ст.212-3 КУпАП, п.1 ч.1 ст.161 КПК 

перед суб’єктом законодавчої ініціативи; 

 створено комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при 

Раді адвокатів Хмельницької області. 

 

Для дієвого захисту наших професійних прав і гарантій потрібно діяти оперативно  і 

комплексно, іноді публічно і максимально відкрито, іноді – без зайвого розголосу. Тут 

потрібна допомога не тільки Ради адвокатів, а всього адвокатського корпусу, підтримка 

громадських правозахисних організацій, ЗМІ, суспільства.  

 

Користуючись нагодою, дозвольте  подякувати тим адвокатам, хто не стоїть осторонь 

наших проблем, хто завжди готовий прийти на допомогу,  кому завжди болить за 

адвокатуру, хто готовий захищати не тільки клієнта але й себе, свою професію, нас. Це: 

Оксана Каденко, Наталія Кручініна, Оксана Барилюк, Вадим Кулєбякін, Микола Новіков, 

Андрій Комарницький, Андрій Місяць, Андрій Сітніков, Аля Возняк, БоженаКохан. 

 

ІУ.  На Хмельниччині,  чверть практикуючих адвокатів (103)  мають контракти з  

центрами БВПД.  Кожен другий адвокат області  (201) включений до Реєстру адвокатів, 

які надають БВПД. 

 

Тому, окремо зупинимося на діяльності Комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги та питаннях співпраці  

Ради з регіональним центром БВПД.  

 

Утворення цих комісій  радами  адвокатів регіонів та виключно з числа адвокатів, 

обумовлене необхідністю безумовного дотримання принципу незалежності адвокатської 

діяльності та збереження адвокатської таємниці. 

Відповідно до змісту ч.2ст. 25 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Комісія  здійснює оцінку якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної  первинної правової допомоги за зверненнями органів місцевого 

самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги – за зверненнями центрів з 

надання БПД. 

 

У 2015 році: 

 Оцінка первинної правової допомоги - не здійснювалася за відсутності звернень 

відповідних органів; 

 Здійснено 4 перевірки якості, повноти та своєчасності надання безоплатної 

вторинної правової допомоги окремими адвокатами по окремих справах. 

Перевірки ініційовані регіональним  центром БПД у зв’язку з відмовами  обвинувачених 

від захисників з мотивів здійснення неналежного захисту. За оцінкою комісії, у всіх 4-

хвипадках  дії адвокатів визнано такими, що відповідали  стандартам якості надання 

БВПД у кримінальному процесі та Правилам адвокатської етики. 

 Мало місце 2 відмови у здійсненні комісією перевірки якості надання адвокатами 

БПД у зв’язку з неналежним суб’єктом звернення.  В цих випадках із заявами про 

оцінку дій адвокатів які надавали БПД зверталися громадянин або прокурор. 

Оскільки комісія не є  і не може бути дисциплінарним органом адвокатури,   ці 

скарги були направлені за належністю – в КДКА. 

 

Наводимо приклад ефективної взаємодії Комісії з якості, Ради адвокатів регіону, 

регіонального центру з надання БВПД та апеляційного суду. Спілкуючись з адвокатами 

які надають БПД, занепокоєння ради  адвокатів регіону  викликала практика  винесення 

судами ухвал про прийняття відмов обвинувачених від захисників з мотивів неналежного 

захисту, без проведення жодних перевірок,  без  належного з’ясування та оцінки фактів які 
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були підставами для таких тверджень. По-суті, такі ухвали   є визнанням факту 

неналежної якості захисту, що  здебільшого не відповідає дійсності, негативно впливає на 

ділову репутацію адвоката,  принижує  його честь і гідність, а також призводить до 

збільшення витрат держави на фінансування БПД. Вважаючи таку практику 

неприпустимою, Рада ініціювала обговорення питання на круглому столі  з участю 

керівника регіонального центру  з надання БВПД у Хмельницькій області (03.04.2015р.). 

Спільна позиція Ради адвокатів та центру БПД була доведена та позитивно сприйнята  

керівництвом апеляційного суду.  В результаті спільних зусиль тепер, при відмові 

обвинуваченого від  адвоката  з мотивів неналежного захисту, суди розглядають питання 

про відмову від адвоката після здійснення  відповідної перевірки  та надання оцінки дії 

адвоката  Комісією з оцінювання якості, своєчасності та повноти надання  БПД  при раді 

адвокатів регіону. 

 

Якщо ми говоримо про співпрацю зокрема, апеляційним судом Хмельницької області, - з 

приємністю повідомляємо, що в результаті спільних домовленостей і зусиль цими днями 

(15.12.2015р.) відкрита кімната для адвокатів.   

 

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, приведенні до Присяги адвоката України,видачі 

Свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень адвоката України, - 

повністю дотримуються  встановлені  процедури, порядок і строки. 

За звітний період, відповідно до встановленого порядку: 

 Включено до Реєстру керівників стажування - 8 адвокатів. Всього реєстр адвокатів-

керівників стажування Хмельницької області налічує - 30 адвокатів.  

 Направлено на стажування 22 особи  /В минулому році було 8 стажистів/. З них: 

-  9 стажистів отримали свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту в інших 

регіонах України; 

- 17 стажистам було зменшено розмір внеску за організацію проходження 

стажування у зв’язку з відмовою їх керівників стажування від отримання 

винагороди; 

 Розглянуто 35  проміжних і остаточних звітів стажистів та висновків керівників 

стажування про результати проходження стажування. 

 10 стажистів -  продовжать стажуватися  у 2016 році. Один стажист відкріпився  

для подальшого проходження стажування в іншій області (після більше 5-ти 

місяців стажування); 

 За результатами стажування 11 осіб отримали Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю. Ще 2 особам видані Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування (працювали помічниками 

адвокатів). 
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Складання  Присяги адвоката України та  вручення Радою адвокатів Хмельницької області  

Свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю завжди відбувалося в урочистій 

обстановці та у встановлений Законом строк. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄРАУ  

 

Відомості до Єдиного реєстру адвокатів України  вносяться за дворівневим принципом. 

Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується радами адвокатів регіонів. 

Другий – забезпечується РАУ. 

Відомості до ЄРАУ вносяться з дотриманням  вимог ст. 17 Закону «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та  Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, 

затвердженого  рішенням РАУ. 

Станом на 1.12.2015р.  в ЄРАУ містяться відомості про 627  адвокатів, з адресою робочого 

місця у Хмельницькій області. З них : 

 здійснюють адвокатську діяльність -  385 адвокатів; 

 16 адвокатів Хмельницької області мають помічників, відомості про яких  внесено 

до ЄРАУ; 

 зупинено право на заняття адвокатською діяльністю – 242 адвоката, в т.ч.: 

- за заявою адвоката  - 237; 

- на підставі рішення КДКА про накладення дисциплінарного стягнення – 5 осіб;  

 припинено право на здійснення адвокатської діяльності –  22 особи, в т.ч.: 

- на підставі заяви адвоката -  1 ; 

- на підставі рішення КДКА про накладення дисциплінарного стягнення – 9; 

- у зв’язку зі смертю – 12 осіб.  

В цьому році пішли з життя троє наших колег: Мішалов Анатолій Іванович 

(22.03.2015р.), Шкодяк Володимир Іванович (26.07.2015р.), Маргулян Клара Григорівна 

(29.07.2015р.). Просимо почтити їх пам'ять хвилиною мовчання. 

 

ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ  

Звіт про  виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2015 рік, 

затвердженого Конференцією адвокатів Хмельницької області від  15 листопада 2014р. – 

додається. 

Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області за 2015 рік. 

Фінансова та статистична звітність Ради адвокатів Хмельницької області регулярно 

оприлюднюється на нашому сайті та на сайті НААУ. 

Оскільки щорічні внески є основною складовою дохідної частини кошторису Ради, 

окремо інформуємо про сплату адвокатами щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування  у 2015 році. 

Щорічний внесок за 2015 рік сплатили  403 адвоката,  з них: 

- близько 60% адвокатів  (221 особа з 371, які були в ЄРАУ станом на 

1.01.2015р.) - сплатили внесок до 31 січня; 

- близько 30,7% (114 адвокатів) -  сплатили внесок до 31.03.2015р.; 

- решта 68 адвокатів – сплатили внесок після 31.03.2015р. 

З заявами про розстрочку сплати щорічного внеску за 2015р.  звернулося 8 адвокатів.  6 

заяв задоволено,  2 адвокатам відмовлено у розстроченні сплати внеску. Відмовляли у 

http://kmrada-unba.org/wp-content/uploads/2015/12/Звіт-про-виконання-коштор.-Ради-за-2015р.pdf
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випадках, коли не було надано жодних документів на підтвердження  неможливості 

сплати  внеску одним платежем. 

 

Рада адвокатів направила  до КДКА Хмельницької області  подання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності за  невиконання рішення органу адвокатського 

самоврядування /порушення порядку та строків сплати щорічного внеску/ -  57  адвокатів. 

Однак, при погашенні адвокатом заборгованості по щорічних внесках до винесення КДКА 

рішення про порушення дисциплінарного провадження, - Рада своє подання відкликала. 

Всього відкликані подання щодо 29 осіб. 

Вважаємо практику відкликання подань   неправильною і такою, що не підлягає 

подальшому застосовуванню. 

 

Довідка: Тільки в 3-х областях України - Хмельницькій,Волинській та Сумській,  - всі 

100%  адвокатів відомості про яких наявні в ЄРАУ,  сплатили щорічний внесок за 2015 

рік(з матеріалів засідання РАУ від 25.09.2015р) 

 

Дякуємо адвокатам Хмельниччини, які відповідально і з розумінням виконують свій 

обов’язок щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування. Адже ці кошти  забезпечують можливість організації заходів з 

підвищення кваліфікації,  захисту права адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, 

ведення ЄРАУ, інформаційно-методичного забезпечення адвокатів, проведення 

конференцій, з’їздів, виконання багатьох інших самоврядних функцій адвокатури. 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Рада адвокатів Хмельницької області виступала партнером ІІ Всеукраїнського відкритого 

Дебатного турніру «Маю право», який проходив 21-22 березня 2015р. в Хмельницькому 

університеті управління та права. Тема турніру «Протидія дискримінації та захист прав 

людини», приймали участь 20 команд з різних регіонів України. За партнерську участь та 

сприяння в проведенні турніру, Раді адвокатів Хмельницької області вручено подяку від 

Ліги студентів. 

 

Ми долучалися до обговорення кандидатур на посади прокурорів місцевих прокуратур 

Хмельницької області. Зауваження  адвокатів були враховані. 

 

Рада адвокатів регіону сприяла формуванню в м. Хмельницькому нової патрульної 

служби. Зокрема, направлено представників Ради до складу експертних комісій з відбору 

тренерів для навчання кандидатів до нової патрульної служби (Бондарь В.Б., Каденко 

О.О.), адвокати долучилися до тренерської роботи. 

 

Організована зустріч адвокатів з представником приватних поліцейських компаній. 

 

До Дня захисту дітей  проводилися конкурси дитячого малюнку «Мій світ» та дитячих 

фотографій «Таке кумедне дитинство» серед дітей та онуків адвокатів, розважальні дитячі  

заходи.   

 

23 травня 2015 року проведено  щорічний турнір з міні-футболу серед юристів 

Хмельницької області «Юристи за мир» з участю команд: адвокатів, прокурорів 

Хмельницького міськрайонного суду, апеляційного суду Хмельницької області та 

викладачів юридичних дисциплін Національної академії державної прикордонної служби. 

 

Сьогодні, 19 грудня 2015 року  на   урочистостях з нагоди нашого професійного свята – 

Дня адвокатури, ми презентуємо адвокатам Хмельниччини нові книги з історії української 
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адвокатури – біографічний альбом адвокатів і правників які були провідними діячами 

Легіону УСС, а також 2 том нарисів з історії адвокатури. 

 

Будучи органом адвокатського самоврядування, виконуючи передбачені законом завдання 

та функції, Рада  адвокатів Хмельницької області спрямовує свої зусилля  на укріплення 

адвокатури, підвищення її авторитету, на об’єднання адвокатів, відродження нашого 

корпоративного духу. Ми прагнемо спільно працювати на забезпечення високого 

професійного рівня адвокатів, їх незалежності при здійсненні професійної діяльності та 

самоврядності при вирішенні питань організації і діяльності адвокатури. 

 

Додаток:   

Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області за 2015 рік. 

 

Звіт Ради адвокатів Хмельницької області за 2015 рік опрацьований,  обговорений,  та 

схвалений Радою адвокатів Хмельницької області для розгляду і затвердження 

Конференції адвокатів Хмельницької області (протокол засідання Ради адвокатів 

Хмельницької області № 16 від  09 грудня 2015 року) 

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                  /підпис/                         Н. А. Вагіна 

 

Звіт Ради адвокатів Хмельницької області за 2015 рік затверджений Конференцією 

адвокатів Хмельницької області19 грудня 2015 року. 

 

Голова Конференції адвокатів Хмельницької області            /підпис/                  А.П. Місяць 

Секретар Конференції адвокатів Хмельницької області      /підпис/               Н.С. Кручініна 

 

http://kmrada-unba.org/wp-content/uploads/2015/12/Звіт-про-виконання-коштор.-Ради-за-2015р.pdf

