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Вих. №__/16 

«22»листопада 2016 р. 

 Голові Ради адвокатів  

Хмельницької області 

Вагіній Н.А. 

 

З В І Т 

комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги 

за період з 01.01.2016 року  по 22.11.2016 року 

 

Комісія з оцінювання якості повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області (далі- 

Комісія) є постійно діючим колегіальним органом, який утворений Радою 

адвокатів Хмельницької області та діє з 01.01.2014 року. 

В своїй роботі Комісія керується Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Законом України «Про безоплатну правову допомогу», 

Положенням про комісія з оцінювання якості повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги, затвердженим рішенням Ради 

адвокатів України від 17.12.2012 року, наказом Міністерства юстиції України 

№135 від 06.04.2015 року про затвердження Порядку звернення центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги до комісій з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги, наказом Міністерства юстиції №386/5 від 25.02.2015 року Про 

затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі. 

Діючий склад Комісії станом на 22.11.2016 року  7 членів: Самбір О.Є. – 

голова Комісії, Коваль Є.О. – заступник голови Комісії, Фанда Н.М. – секретар 

комісії, Дембицький В.О., Юзькова Н.В., Федоров В.Б., Черевик С.С. 

Комісія здійснює свою діяльність у формі закритих засідань, які 

проводяться за потребою розгляду звернення, але не рідше одного разу на 

місяць. 

Про проведення засідання члени комісії повідомляються не пізніше, ніж 

за 5 днів до проведення засідання, в такий же строк повідомляються адвокати, 

перевірка відносно яких проводиться комісією та надається можливість 

адвокату надати письмове чи усне пояснення з приводу обставин викладених 

відносно нього в звернені до Комісії. 

Завданнями Комісії є здійснення оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги за зверненням 

органів місцевого самоврядування та безоплатної вторинної правової допомоги  

за зверненнями центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

відповідно до стандартів якості надання безоплатної правової допомоги. 
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За результатами звернень щодо перевірки надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги Комісією виносяться колегіальне рішення 

шляхом відкритого голосування усіх присутніх на зборах членів комісії. 

За результатами розгляду звернень до Комісії щодо оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги у її 

повноваження при винесенні рішень входить:  

 надання рекомендації адвокату, діяльність якого оцінюється, щодо 

підвищення якості, забезпечення повноти та своєчасності надання ним 

безоплатної правової допомоги; 

 вносити пропозицію органу місцевого самоврядування щодо 

розірвання договору з адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським 

об’єднанням про надання безоплатної первинної правової допомоги; 

 вносити пропозиції центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги щодо підписання (відмови від підписання) акта наданих адвокатом 

послуг за контрактом (договором) з адвокатом та /або виключення його з 

реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

 звертатися із заявою (скаргою) до кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури щодо поведінки адвоката, діяльність якого оцінювалась 

Комісією, яка може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності. 

 

За звітний період Комісією проведено 11 засідань, які були 

правомочними з відповідним кворумом присутніх членів. 

Комісією розглянуто 14 звернень відносно адвокатів щодо якості, 

повноти та своєчасності надання ними безоплатної правової допомоги. 

Звернення розглядаються Комісією на засіданнях. В порядку черговості 

кожний член комісії отримавши звернення, знайомиться з матеріалами справи, 

перевіряє факти викладені у скарзі та доповідає зібрані матеріали на засіданні 

комісії. Комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на її засіданні 

членів Комісії. Усі засідання комісії за звітний період були правомочними.  

Адвокат, перевірка відносно якого проводиться Комісією повідомляється 

завчасно в письмовій формі про проведення відносно нього перевірки з 

наданням копії документів, що надійшли до Комісії разом із звернення, 

повідомляється дата, час та місце, де буде проводитись засідання Комісії та 

роз’яснюється право надати письмово або усно на засіданні комісії пояснення 

стосовно звернення.   

За результатами розгляду 14 звернень до Комісії винесено 10 рішень 

Комісії. 

За звітний період лише одним рішенням Комісії встановлено, що дії 

адвоката не відповідали стандартам якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами правової допомоги, та комісією рекомендовано розірвати контракт 

Центру БПД з адвокатом. Рішення постановлено через порушення адвокатом 
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п.4 Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному провадженні, затверджених наказом Міністерства юстиції 

України №386/5 від 25.02.2014 року. 

 

Чотири звернення із 14 за звітний період залишено без розгляду та 

повернено адресату з наступних підстав: 

1. Оскільки адвокат, відносно якого надійшло звернення про 

проведення перевірки, зареєстрований та здійснює свою адвокатську діяльність 

на території іншої, не Хмельницької області, тому компетенція перевірок 

Комісією з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області не 

розповсюджується на перевірку роботи адвокатів інших регіонів. 

2. Згідно п. 2 Порядку звернення центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги до комісій з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

Міністерства Юстиції України № 135 від 06 квітня 2015 року, передбачено, що 

директор центру може звертатись до комісії з якості лише щодо завершених 

адвокатом справ (виконаних доручень), а розгляд кримінального провадження 

стосовно підзахисного, якому адвокат надає правову допомогу, судами не 

завершений, відповідно доручення адвокатом на час звернення до комісії не 

виконано, тому перевірку проводити не було підстав. Комісією рекомендовано 

після закінчення виконання адвокатом доручення звернутися до Комісії для 

проведення перевірки. 

 

За результатами розгляду Комісією звернення про прийняте рішення 

невідкладно інформується Рада адвокатів Хмельницької області, суб’єкт 

звернення та адвоката, відносно якого проводилась перевірка. 

Жодне рішення комісії за весь період роботи комсії не оскаржувалось.  

23 березня 2016 року члени Комісії разом з Радою адвокатів 

Хмельницької області, Хмельницьким регіональним центром БПД взяли участь 

в програмі круглого столу для обговорення теми «Окремі питання, що 

виникають при здійсненні оцінювання якості, повноти і своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги». Спільне обговорення шляхів 

вдосконалення та правового регулювання оцінювання якості роботи адвокатів, 

які надають правову допомогу сприяло вирішенню поточних та робочих 

моментів з метою як захисту прав адвоката так і сприянню підвищення рівня 

якості правової допомоги, яка надається адвокатами громадянам.  

 

Актуальними питаннями, які обговорювались та є нагальними для   

ефективної роботи Комісії є: 

1. Неузгодженість по суб’єктах звернень до Комісії. Згідно п.4 

Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України 17.12.2012року №35 визначений чіткий склад суб’єктів 



4 
 

звернень до Комісії «за зверненнями органів місцевого самоврядування та 

безоплатної вторинної правової допомоги - за зверненням центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до стандартів якості 

надання безоплатної правової допомоги». Цей перелік є вичерпним, тому 

звернення до комісії суддів, громадян не врегламентований законодавчо. 

Водночас суди направляють ухвали з вимогою провести перевірку Комісією 

відносно адвоката.  

2.  Згідно пункту 4 вищевказаного положення про комісію 

повноваження комісії оцінювати роботу адвоката в межах стандартів, які є по 

кримінальних справах (затверджені наказом Міністерства юстиції України від 

25.02.2014року за №386/5), на дії адвоката в інших провадження 

(кримінальному, адміністративному) стандартів немає, тому у випадку 

оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатом правової 

допомоги громадянину рішення комісії може мати суб’єктивний характер (у 

випадку оскарження рішення комісії до суду вірогідно буде скасоване таке 

рішення).  Дана законодавча невизначеність потребує правового врегулювання: 

прийняття стандартів по інших категорія справ, або не звужувати оцінювання 

Комісією роботи адвоката в межах стандартів. 

3. Згідно бланків доручень центру БПД  адвокату, який надає 

безоплатну правову допомогу при перевірках Комісією встановлено, що 

доручення центром БПД виписується на представництво захисту від 

обвинувачення (вказуються відповідні статті КПК України, а фактично 

засуджений скаржиться на дії працівників колонії, просить відшкодувати 

моральну шкоду, інше і в зв’язку з цим йому призначався адвокат). тому 

вдосконалення бланків доручень, якими вказуються повноваження адвоката 

повинні містити узгоджений перелік граф та заповнюватись відповідно змісту 

доручення. 

4. Потребує правового регулювання колізія норм, а саме п.2 Порядку 

звернення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до 

комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги затвердженого наказом Координаційного 

центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції України 

06.04.2015року №135 «Директор центру звертається до комісії з якості лише 

щодо завершених адвокатом справ (виконаних доручень). До подання 

додаються усі документи, які були надані адвокатом центру після виконання 

доручення» . В той час як у Положенні про Комісію затвердженому Рішенням 

Ради адвокатів України 17.12.2012 року №35 такого обмеження не передбачено. 

5. Крім того, вищевказаним положенням, що регламентує роботу 

Комісії не регламентовано чи розповсюджується повноваження комісії на 

перевірку адвокатів зареєстрованих в інших областях робочим місцем та 

свідоцтвом на здійснення адвокатської діяльності закріплені за іншим регіоном, 

а правову допомогу надають у межах, зокрема, Хмельницької області на 
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підставі контракту  з Хмельницьким регіональним центром БТД дорученням 

від цього центру.    

Крім того, стурбованість комісії викликали ухвали суду якими за 

клопотанням прокурора суд направляв до Комісії вимогу провести перевірку 

щодо якості, повноти та своєчасності надання адвокатом безоплатної правової 

допомоги, при тому, що підзахисний клопотання прокурора не підтримав, до 

адвоката претензій не висловлював. 

З приводу вищевикладених обставин, які виникли під час діяльності 

Комісії нами неодноразово поводились робочі зустрічі з представниками Ради 

адвокатів Хмельницької області та центрів БПД, направлено звернення до Ради 

адвокатів України з вищевикладеними робочими питаннями та пропозиціями . 

Таким чином, за звітний період Комісія за результатами 14 звернень 

постановила 10 рішень, одним з яких визнано, що дії адвоката не відповідають 

стандартам, що відсотково від загальної кількості рішень становить 10%.    

Інші 9 рішень Комісії за результатами ретельної перевірки, на підставі 

голосування встановили, що дії адвокатів відповідали стандартами, що складає 

90% рішень від загальної кількості за звітний період. Чотири рішення були 

повернені без розгляду через те, що на час звернення перевірку провести 

неможливо. 

Сподіваємось і на подальший ефективний розгляд звернень Комісії  та 

співпрацю адвокатами, Радою адвокатів Хмельницької області з метою 

вдосконалення законодавства, що регулює роботу Комісії для більш 

ефективного виконання оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги, сприянню підвищення рівня довіри 

громадян до адвоката, який надає безоплатну правову допомогу та до 

адвокатури в цілому.  

 

Голова Комісії з оцінювання якості,  

повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги         /підпис/                    О.Є. Самбір 

22.11.2016 року 


