
 

ЗВІТ 

КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ РАДІ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ЗА 2016 РІК  

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

 

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності було створено 

згідно з рішенням ради адвокатів Хмельницької області №16-8/15 від 09 грудня 2015 року 

з метою об’єднання зусиль адвокатів для ефективної реалізації та захисту своїх 

професійних, соціальних та інших прав, гарантій адвокатської діяльності, забезпечення 

необхідних умов  для ефективного та якісного виконання ними своїх професійних 

обов’язків. 

 

До складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при 

Раді адвокатів Хмельницької області ввійшло сімнадцять адвокатів: Каденко О.О., 

Барилюк О.А., Кохан Б.П., Чулкова Н.К., Вагін Д.С., Новіков М.В., Заболотний А.М.,  

Комарницький А.А., Кручініна Н.С., Савінський О.П., Стороженко Ю.В., Чорний Ю.О., 

Трипалюк О.В., Романюк В.А., Полінська О.А., Залуцький В.Н., Кулебякін В.О. 

В подальшому, в зв’язку з зупиненням адвокатської діяльності Кулебякіна В.О., до 

складу Комітету було включено адвоката Олійника О.В.  

На засіданні членів Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності 28 грудня 2015 року головою Комітету  було обрано Барилюк О.А., секретарем 

– Кохан Б.П. 

Функції, повноваження  та порядок роботи Комітету захисту прав адвокатів та 

гарантій адвокатської діяльності визначені в Положенні про Комітет захисту прав 

адвокатів та гарнтій адвокатської діяльності, яке  затверджено рішенням Ради адвокатів  

Хмельницької області № 1-8/16  від 13 січня 2016 року. 

 

Відповідно до покладених на Комітет захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області завдань та функцій за 

звітний період проведена наступна робота. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ 

ДЯЛЬНОСТІ  ЗА 2016 РІК 

 

Формою роботи Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності  

при раді адвокатів регіону є засідання Комітету, проведення яких здійснюється відповідно 

до Положення  про Комітет.  

Положенням про Комітет визначено,що засідання Комітету проводиться по мiрі 

необхідності, але не рідше одного разу на три календарних мiсяцi. За необхідності 

термінового реагування призначаються та проводяться позапланові засідання Комітету. 

Засідання є відкритими, проте за необхідності збереження адвокатської таємниці, 

конфіденційної або таємної інформації,  приймається  рішення про проведення закритого 

засідання.  



За 11 місяців 2016 року було підготовлено та проведено 8 засідань Комітету ради 

адвокатів Хмельницької області на яких розглядались заяви-звернення адвокатів, та 

питання, пов’язанні з захистом прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.  

За вказаний період членами Комітету було розглянуто 8 звернень адвокатів. За 

результатами розгляду таких звернень, слід відмітити, що мають місце поодинокі випадки 

безпідставного звернення адвокатів із заявами про порушення їх прав та гарантій 

адвокатської діяльності, ототожнення ними своїх процесуальних прав з правами та 

гарантіями адвокатської діяльності. Ймовірно адвокати чи то свідомо, чи то через не 

розмежування прав, в такий спосіб намагаються  залучити членів Комітету до вирішення 

своїх особистих питань, інтересів, що є неприпустимим. 

 

 

Результати  розгляду звернень  2016р. 

(11 міс.)  

Розроблено пропозиції щодо усунення прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності при наданні ними безоплатної вторинної правової 

допомоги 

1 

Відновлено порушене право адвоката  1  

З членами Комітету  укладені угоди про надання правової допомоги адвокату 

як потерпілому в кримінальному провадженні  

1  

Розгляд припинено через неподання адвокатом на вимогу  Комітету 

документів що підтверджують порушене право, а з наданих документів не 

вбачається порушення прав адвоката та гарантій адвокатської діяльності  

1  

Повідомлено, що оскільки адвокат самостійно реалізував право на захист 

шляхом звернення з заявою про вчинення кримінального правопорушення, 

відсутні механізми реагування (хід досудового розслідування у 

кримінальному провадженні взято на контроль Радою адвокатів)  

2  

Відмовлено у реагуванні, оскільки події, в зв’язку з якими звернувся адвокат,  

відбулись за участю фізичної особи, не пов’язані із здійсненням  адвокатської 

діяльності, на дані правовідносини не поширюються норми Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо прав  адвоката, гарантій 

адвокатської діяльності та їх захисту  

2  

Всі члени Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 

відповідально ставляться до своїх обов’язків та функцій Комітету, всі питання Комітетом  

розглядаються оперативно.   

Зокрема, Комітетом було розглянуто проблемні питання, які виникають при наданні 

адвокатами вторинної безоплатної правової допомоги. З цього приводу, за дорученням 

Комітету відбулась робоча зустріч члену комітету з Директором Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Стьопіною 

Н.О.  

Члени комітету прийняли участь в робочій зустрічі-круглому столі, організованому 

Регіональним центром з надання БВПД в Хмельницької області з проблемних питань, які 

виникають у адвокатів при наданні безоплатної вторинної правової допомоги. 

За результатами цих зустрічей членами Комітету було сформовано свої пропозиції 

щодо усунення порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при наданні 

ними вторинної безоплатної правової допомоги, які були донесені до відома Ради 



адвокатів України. Данні пропозиції були враховані Радою адвокатів України при роботі 

над змінами та доповненнями до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ЗУ 

«Про надання безоплатної правової допомоги».  

З метою реалізації покладених обов’язків членами Комітету було проведено робочі 

зустрічі-круглі столи з адвокатами регіонів, зокрема в містах Славута та в Кам’янці-

Подільському на тему «Захист прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності». Участь 

у цих заходах прийняло 50 адвокатів регіонів області. Під час роботи круглих столів були 

розглянуті питання  правового визначення прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності, проблеми дотримання прав та гарантій адвокатської діяльності, способів, форм 

та механізмів захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Учасники 

круглого столу були проінформовані про діяльність органів адвокатського 

самоврядування Хмельницької області щодо захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності. 

 

Окрім того члени Комітету приймали активну участь у заходах, які проводились за 

ініціативою чи за сприянням Ради адвокатів Хмельницької області – у семінарах, круглих 

столах, засіданнях Ради адвокатів, на яких розглядались питання, що стосуються 

діяльності Комітету  захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності чи щодо 

питань порушення цих прав і гарантій. Зокрема: члени Комітету приймали участь у  

роботі Круглого столу, організованому Радою адвокатів Хмельницької області та 

Хмельницьким університетом управління та права на тему «Актуальні проблеми 

застосування законодавства у сфері корупційних правопорушень», який відбувся 05 

лютого 2016 року; у роботі Круглого столу на тему «окремі питання, що виникають при 

здійсненні оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

вторинної правової допомоги», який був організований Радою адвокатів Хмельницької 

області та відбувся 23 березня 2016 року; у роботі круглого столу, який був організований 

Радою адвокатів Хмельницької області на тему «Актуальні питання організації та 

проведення стажування осіб які мають намір стати адвокатами», який відбувся 13 квітня 

2016 року; у роботі Круглого столу на тему «Історія адвокатури Поділля, який був 

організований  Радою адвокатів Хмельницької області, ХУУП, НААУ, та відбувся 07 

жовтня 2016 року; у стратегічній дискусії організованої Радою адвокатів Хмельницької 

області, Проектом ЄС на тему Захист прав адвокатів та гарантій їх професійної діяльності, 

яка відбулась 02 листопада 2016 року. 

 

Комітет  захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності здійснює свою 

діяльність відкрито, колегіально та на засадах корпоративності й солідарності зі всіма 

адвокатами Хмельницької області, організаційно та змістовно готовий оперативно 

розглядати звернення адвокатів щодо порушення їх професійних прав та гарантій 

адвокатської діяльності та вживати в межах своєї компетенції дієві заходи щодо захисту 

та/або відновлення прав адвокатів. 

 

Голова Комітету захисту прав адвокатів  

та гарантій адвокатської діяльності     О.А. Барилюк 

 

 
 


