
Витяг: 

ПРОТОКОЛ № 1                             

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                                        13 січня 2016 року 

 

                                                                          Початок засідання – 14.00год., закінчення – 17.50год.    

 

                                                                             Присутні:  Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В., 

                                                                                                Барилюк О.А., Рохов О.В., Кручініна Н.С., 

                                                                                                Пілінський С.І. 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            Відсутні:    Возняк А.Г., Терлич В.Г., Клюка В.Ф., 

                                                                                                                                                                         

                                                                            За участі:   Басіста Н.Ю. (юрисконсульт-пом.голови 

                                                                                                Ради), Каденко О.О.(член РАУ)  

 

 

                                                              Порядок денний: 

1. Розгляд остаточних звітів стажистів та керівників стажування  про проходження стажування: 

1.1 Розгляд  звіту про результати стажування стажиста Домбровської Ірини Ігорівни (керівник 

стажування Сівак Т.О.) 

1.2 Розгляд звіту про результати стажування стажиста Чорної Галини Богданівни (керівник 

стажування Банашко І.Ю.) 

2. Розгляд поточних звітів про проходження стажування:  

2.1 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Гнідко Сергія Івановича 

(керівник стажування Калабаня В.П.) 

2.2 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Волинець Олександра 

Юрійовича (керівник стажування Стандратюк В.І.) 

2.3 Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Конончука Петра Васильовича 

(керівник стажуванняІванов А.Б.) 

3 Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування: 

3.1 Розгляд заяви адвоката Дембіцького Валерія Олександровича 

3.2 Розгляд заяви  адвоката Перунського Івана Васильовича 

3.3 Розгляд заяви  адвоката Плющ Лидії Петрівни 

3.4 Розгляд заяви  адвоката Васильєвої Тетяни Василівни 

4 Розгляд заяви Вінницького Ігоря Олександровича про направлення на стажування до адвоката 

Каденко О.О. 

5 Розгляд і затвердження плану роботи Ради адвокатів Хмельницької області на 2016 рік 

6 Затвердження штатного розпису Ради адвокатів Хмельницької області 

7 Розгляд і затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації на 2016 рік 

8 Затвердження Положення та інші питання діяльності комітету захисту професійних прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності  

9. Різне 

 

1.1.  Розгляд остаточного звіту про проходження стажування та виконання плану стажування 

стажиста  Домбровської Ірини Ігорівни (керівник стажування Сівак Т.О.) 

1.1. Вирішили:  

Затвердити Звіт  про проходження стажування стажиста Домбровської Ірини Ігорівни. Видати 

Домбровській Ірині Ігорівні Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.   Складання  

Домбровською І.І. Присяги адвоката України  перед Радою адвокатів Хмельницької області призначити 

на 10 лютого 2016року об 14год. /Рішення додається/ 

 

1.2. Розгляд остаточного звіту про проходження стажування та виконання плану стажування стажиста  

Чорної Галини Богданівни (керівник стажування Банашко І.Ю.) 

1.2. Рішення не прийнято.   

Розгляд питання перенесено на наступне засідання – 10.02.2015р.  Повідомлено Чорну Г.Б. 

 

2.1. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Гнідко Сергія Івановича 

(керівник стажування Калабаня В.П.) 

2.1.Вирішили:  



Затвердити поточний  звіт  про проходження стажування стажиста Гнідко Сергія Івановича. 

Рекомендувати стажисту Гнідко С.І. опрацювати норми закону щодо складання  адвокатського запиту.  

/Рішення додається/ 

Рішення оголошено Стажисту Гнідко С.І. 

 

2.2. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Волинець Олександра 

Юрійовича (керівник стажування Стандратюк В.І.). 

2.2.Вирішили:  

Затвердити поточний  звіт  про проходження стажування стажиста Волинця Олександра Юрійовича. 

Рекомендувати стажисту Волинцю О.Ю. та керівнику стажування адвокату Стандратюку В.І. вести 

облік робочого часу стажиста шляхом зазначення кількості годин, витрачених на опрацювання теми в 

індивідуальному плані стажування. Рекомендувати стажисту вести щоденник проходження стажування, 

а також звернути увагу на обґрунтування позовних вимог нормами матеріального права (в тому числі, 

сімейного та трудового права), додатково опрацювати вимоги процесуального законодавства щодо 

складання процесуальних документів, опрацювати  норми закону щодо складання  договору про правову 

допомогу та адвокатського запиту. /Рішення додається/ 

Рішення оголошено стажисту Волинець О.Ю. 

 

2.3. Розгляд поточного звіту про проходження стажування стажиста Конончука Петра 

Васильовича (керівник стажування Іванов А.Б.). 

2.3.Вирішили:  

Затвердити поточний  звіт  про проходження стажування стажиста Конончука Петра Васильовича. 

Рекомендувати стажисту Конончуку П.В. та керівнику стажування адвокату Іванову А. Б. вести облік 

робочого часу стажиста шляхом зазначення кількості годин, витрачених на опрацювання теми в 

індивідуальному плані стажування. Рекомендувати стажисту Конончуку П.В. вести щоденник 

проходження стажування, а також  врахувати інші зауваження відмічені в мотивувальній части цього 

рішення. /Рішення додається/ 

Рішення оголошено стажисту Конончуку П.В., адвокату Іванову А.Б. 

 

3. Розгляд заяв адвокатів про звільнення від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування 

 

3.1. Розгляд заяви адвоката Дембіцького Валерія Олександровича про звільнення від сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

3.1 Вирішили:  

Звільнити адвоката Дембіцького Валерія Олександровича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік.    

      

3.2. Розгляд заяви  адвоката Перунського Івана Васильовича про звільнення від сплати щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

3.2. Вирішили:  

Звільнити адвоката Перунського Івана Васильовича від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік.    

 

3.3. Розгляд заяви  адвоката Плющ Лидії Петрівни про звільнення від сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

3.3. Вирішили:  

Звільнити адвоката Плющ Лідію Петрівну від сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за 2016 рік.    

 

3.4. Розгляд заяви  адвоката Васильєвої Тетяни Василівни про звільнення від сплати щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

3.4. Вирішили:  

Звільнити адвоката  Васильєвої Тетяни Василівни від сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік.    

 

 

4. Розгляд заяви Вінницького Ігоря Олександровича про направлення на стажування до 

адвоката Каденко О.О. 

4. Вирішили :  

     1. Видати Вінницькому Ігорю Олександровичу направлення для проходження стажування.            



     2. Керівником стажування Вінницькому Ігорю Олександровичу строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката  Каденко Оксану Олегівну (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 360 видане КДКА Хмельницької 04.08.2005року, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, 

вул. Подільська, буд.54/1,оф.4).     

      Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 

стажування. 

      Адвокату Каденко О.О. протягом трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування 

Вінницького І.О., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування Вінницького І.О.   

     3.  Затвердити індивідуальний план стажування Вінницького Ігоря Олександровича. 

     4. Встановити наступні строки подання стажистом Вінницьким І.О. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів, складених 

відповідно до затвердженого індивідуального плану та Програми стажування:  перший поточний звіт – 

протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців стажування, але не пізніше 06 квітня 2016 

року; другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох місяців 

стажування. 

      5. Зменшити суму внеску Вінницького Ігоря Олександровича на забезпечення заходів з проходження 

стажування на суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням і визначити її в 

розмірі 5399 грн.   /Рішення додається/.    

 

5. Розгляд і затвердження плану роботи Ради адвокатів Хмельницької області на 2016 рік 

5. Вирішили:  

Включити в план роботи Ради адвокатів Хмельницької області на 2016 рік проведення наступних 

заходів: 

-  заходи з підвищення кваліфікації адвокатів згідно затвердженого плану; 

-  круглий стіл/робоча нарада з адвокатами - керівниками стажування (березень 2016р.); 

-  робоча нарада/круглий стіл з питань забезпечення прав адвокатів які надають БПД з участю комісії 

якості, ради адвокатів, дисциплінарної палати КДКА, комітету захисту, керівництва системи БПД та 

адвокатів які надають БПД (квітень 2016р.); 

-  заходи спрямовані на покращення умов роботи адвокатів в судах, СІЗО, тощо (постійно); 

-  щорічна (звітна) конференція адвокатів Хмельницької області (грудень 2016р.- січень 2017р.); 

-  підтримка   всеукраїнського Дебатного турніру серед студентів юридичних ВУЗів (квітень 2016р.); 

-  заходи з нагоди Міжнародного дня прав людини (10 грудня) 

- організація щорічного футбольного турніру з міні-футболу серед юристів  Хмельницької області 

«Юристи за мир» (травень 2016р.); 

-  захід для дітей та/або родин адвокатів Хмельницької області. 

-  урочисті або інші заходи до професійних свят (8 жовтня та/або 19 грудня).   

 

6. Затвердження штатного розпису Ради адвокатів Хмельницької області 

6. Вирішили:  

Затвердити штатний розпис Ради адвокатів  Хмельницької області  з загальною кількістю штатних посад 

2 одиниці, з місячним фондом заробітної плати 7800,00грн., що додається.  

Штатний розпис Ради адвокатів Хмельницької області   ввести в дію з 1 січня 2016 року. /Рішення 

додається/ 

 

7. Розгляд і затвердження плану заходів з підвищення кваліфікації на 2016 рік  

7. Вирішили: 

Затвердити план заходів з підвищення кваліфікації  адвокатів  Хмельницької області  на 2016 рік, що 

додається.  /Рішення додається/ 

 

8. Затвердження Положення та інші питання діяльності комітету захисту професійних прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

8. Вирішили: 

1. Затвердити Положення про  Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при 

Раді адвокатів Хмельницької області, що додається. 

2. Включити до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Раді 

адвокатів Хмельницької області адвокатів:  Залуцького Віктора Нарцизовича, Романюка Валерія 

Миколайовича та Полянську Олену Анатоліївну (за їх згодою). /Рішення додається/ 

 

9. Різне 

9. Вирішили:  



Адвоката Сітнікова Андрія Володимировича, 06.02.1966р.н., свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю №256  видане 19.10.2002р. на підставі рішення КДКА Хмельницької області № 

16 від 21.05.2001р.,  нагородити Почесною грамотою Ради адвокатів Хмельницької області  - за високий 

професіоналізм, сприяння розвитку та зміцненню адвокатури  України, активну участь в діяльності 

органів адвокатського самоврядування Хмельниччини та з нагоди ювілею. 

 

 

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

 

Секретар  засідання Ради адвокатів Хмельницької області              /підпис/                             Барилюк О.А.   


