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Додаток № 1 

до протоколу засідання  Ради адвокатів 

                                                                         Хмельницької області  № 4 від 15.01.2014 року 

 

Зі змінами згідно рішень Ради адвокатів 

                                                              Хмельницької області  № 8-1/14 від 17.03.2014 року, 

№ 7-6/15 від 13.05.2015року 

 

 

Рішення  

Про встановлення розміру та порядку сплати внеску 

на забезпечення заходів з проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

 

 

1. Для забезпечення провадження діяльності Ради адвокатів Хмельницької області 

щодо  стажування осіб які отримали свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, 

передбаченої Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 

року №5076-VI, керуючись п. 6.1. Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для  отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №81від 16.02.2013 року, із 

подальшими змінами та доповненнями,  -  встановити, що стажування здійснюється на 

платній основі.  

 

2. Визначити з 1 січня 2014 року внесок на забезпечення заходів з проходження 

стажування  в розмірі 12  (дванадцять) мінімальних заробітних плат, станом на дату його 

оплати. 

 

3. Особа, яка отримала рішення Ради адвокатів Хмельницької області  про 

задоволення її заяви про направлення на стажування, зобов’язана здійснити внесок на 

забезпечення заходів з проходження стажування  в строк, що не перевищує 30 днів з дня 

отримання такого рішення.  

 

4. Внесок на забезпечення заходів з проходження стажування сплачується у 

безготівковому порядку  на відповідний поточний  рахунок Ради адвокатів Хмельницької 

області. 
                                                                                                (пункт 4 в редакції  згідно  рішення Ради адвокатів  

                                                                                         Хмельницької області від 13.05.2015р. № 7-6/15) 

 

5. Направлення на стажування видається особі, яка отримала рішення Ради адвокатів 

Хмельницької області про задоволення її заяви про проходження стажування, після повної 

оплати внеску на забезпечення заходів з проходження стажування, але не пізніше ніж на 

5-й робочий день з дня  надходження внеску на поточний  рахунок Ради адвокатів 

Хмельницької області. 
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6.  У разі бажання стажиста пройти стажування додатково в іншого адвоката, крім 

адвоката-керівника стажування, стажист здійснює додаткові внески на забезпечення 

заходів з продовження стажування у розмірі 2 (двох) мінімальних заробітних плат за 

кожен місяць такого стажування.  
 

7. У випадку припинення або зупинення стажування, внесок на забезпечення заходів з 

його проходження стажисту не повертається.  
 

8.  Зупинення стажистом проходження стажування Радою адвокатів Хмельницької 

області і продовження стажування за рішенням іншої ради адвокатів регіону не мають 

наслідком повернення сплаченого внеску на забезпечення заходів з проходження 

стажування.  
 

9. У випадку, якщо за результатами стажування Рада адвокатів Хмельницької області 

прийняла рішення про його продовження, стажист додатково сплачує внесок у розмірі 2 

(двох) мінімальних заробітних плат за кожен місяць додаткового стажування. 
 

10. Розмір  внеску на забезпечення заходів з проходження стажування визначено з 

урахуванням фактичних потреб Ради адвокатів Хмельницької області на провадження 

основної діяльності  з організаційного забезпечення проходження стажування, в тому 

числі  затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням  в  розмірі до 

66,8% від суми внеску на забезпечення заходів з проходження стажування (з урахуванням 

податків та інших обов’язкових платежів). 

           У разі звернення адвоката-керівника стажування  до Ради адвокатів  Хмельницької 

області  з заявою про відмову від отримання винагороди за керівництво стажуванням 

певного стажиста, розмір внеску такого стажиста на забезпечення заходів з проходження 

стажування може бути зменшений рішенням Ради адвокатів Хмельницької області на 

суму затрат на виплату винагороди адвокату за керівництво стажуванням. 
                                                                                    (пункт 10 зі змінами та доповненнями згідно  рішення Ради  

                                                                                     адвокатів Хмельницької області від 17.03.2014р. № 8-1/14) 

11. Періодичність, порядок та інші умови виплати винагороди адвокату за керівництво 

стажуванням визначаються у договорі на керівництво стажуванням.           
 

12. Розмір внеску на забезпечення заходів з проходження стажування, порядок його 

сплати  та розподілу може змінюватись виключно за рішеннями Ради адвокатів 

Хмельницької області. 
 

 

 

 

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

 

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

 

 

 


