
До Конференції адвокатів Хмельницької області 

 

 

ЗВІТ 

представника адвокатів Хмельницької області 

у складі Ради адвокатів України Каденко Оксани Олегівни 

 

Згідно ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у період між 

з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів 

України (далі – РАУ), яка складається з тридцяти членів, в тому числі із представників від 

кожного регіону. 

З моменту створення і по 17.12.2016 року всього відбулось 28 засідань РАУ та 5 

організаційних засідань, з них 9 засідань у 2016 році, з яких 3 позапланових. Участь 

представника від Хмельницької області у всіх засіданнях, в тому числі і у 2016 році, складала 

100%. 

 
У 2016 році на планових засіданнях ухвалено наступні ключові рішення: 

- 26.02.2016 року:  затверджено звіт Національної асоціації адвокатів України про порушення прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності в Україні 2015 -2016 р.р.; затверджено роз’яснення щодо можливості одночасного представництва 

інтересів двох або більше позивачів чи відповідачів одним адвокатом  одному цивільному процесі; затверджено роз’яснення 

щодо права Голови ВКДКА здійснювати скерування заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката до КДКА іншого 

регіону у разі відсутності за будь-яких причин кворуму у КДКА регіону, уповноваженої відповідно до чинного законодавства 

розглядати вказані заяви (скарги); затверджено роз’яснення щодо обрахування стажу роботи помічником адвоката, що дає право 

на звільнення від проходження стажування; затверджено роз’яснення щодо права особи на звернення із заявою про отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, враховуючи наявний освітній рівень 

претендента (диплом спеціаліста про  перепідготовку) та стаж роботи; затверджена нова редакція положень регіональних органів 

адвокатського самоврядування (зміни у податковому законодавстві); внесено та затверджено зміни до Порядку ведення Єдиного 

реєстру адвокатів України; продовжено термін до 01 червня для адвокатів, які до звітного числа не підвищили свою 

кваліфікацію; внесено та затверджено зміни до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів; затверджено у новій редакції 

Програму складення кваліфікаційного іспиту (введення в дію з 01.06.2016 року); затверджено у новій редакції Положення про 

представництво НААУ за кордоном; затверджено у новій редакції Положення про Комітет по міжнародним зв’язкам; 

затверджено Положення про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності; доповнено кількісний та 

персональний склад Науково-консультативної ради НААУ; затверджено прізвища проректорів Вищої школи адвокатури НААУ; 

затверджено роз’яснення щодо окремих умов дисциплінарної відповідальності адвоката; затверджено роз’яснення щодо права 

особи, якій відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування, повторно 

звернутися до РАР в межах трьох років з дня складення кваліфікаційного іспиту; затверджено порядки та регламенти проведення 

регіональних конференцій адвокатів; відкрито представництва НААУ у Республіці Кіпр та Французькій республіці; внесено та 

затверджено зміни до Регламенту КДКА. 

- 23.04.2016 року: затверджено Стратегію розвитку Національної асоціації адвокатів України на 2016 рік; створено 

спеціальну тимчасову комісію з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва; затверджено 

роз’яснення щодо окремих умов застосування положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил 

адвокатської етики (з питань припинення адвокатом, який надає правову допомогу за дорученням Центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, надання такої допомоги, у зв’язку із вчиненням клієнтом дій, що ганьблять честь, гідність і ділову 

репутацію адвоката); затверджено роз’яснення щодо надання адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) 

правової допомоги на добровільних засадах і без оплати («Pro bono»); створено представництва Національної асоціації адвокатів 

України в Угорщині (м. Будапешт) і Російській Федерації (м. Москва) та призначено адвоката Ясевіна В. (м. Будапешт) та 

адвоката Новікова І. (м. Москва) директорами представництв; внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України; внесено зміни до Регламенту ради адвокатів регіону; затверджено Положення про зразки бланків та технічних описів 

посвідчення адвоката України, службового посвідчення адвоката України – члена органу адвокатського самоврядування України, 

члена Комітету, утвореного при Національній асоціації адвокатів України, посвідчення адвоката іноземної держави, помічника 

адвоката України; затверджено Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям; затверджено звіт Комітету з питань безоплатної правової 

допомоги. 

 - 10-11,13.06.2016 року: затверджено роз’яснення щодо можливості притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності під час зупинення його права на заняття адвокатською діяльністю; затверджено орієнтовний перелік освітніх, 

наукових та інших послуг, що можуть надаватися Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України; 

затверджено роз’яснення щодо забезпечення реалізації адвокатами з обмеженими фізичними можливостями (інвалідами) права 

на професійну діяльність;  затверджено роз’яснення про деякі аспекти видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю; створено представництво Національної асоціації адвокатів України в Республіці Польща (м. Варшава);  вставлено 

порядок  здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту»; внесено та затверджено зміни до Порядку допуску до 

складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні; внесено та затверджено зміни до 

Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність; вирішено позицію Міністерства юстиції України з приводу порядку доступу до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, отримання з нього відомостей, а також витребування копій документів, на підставі яких 

проводилась державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, оприлюднити її на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України, доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Міністра 



юстиції України з пропозицією доведення до всіх посадових осіб, уповноважених на надання відомостей з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, а також надання копій документів, на підставі яких проводилась державна реєстрація речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, рішення Ради адвокатів України від 04 липня 2015 року № 6 «Про затвердження 

роз’яснення щодо деяких питань надання відповідей на адвокатські запити»; затверджено Програму партнерства з Національною 

асоціацією адвокатів України; вирішено звернутися до Конституційного Суду України з проханням надати офіційне тлумачення 

положень статей 45, 46 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статті 17 Кодексу адміністративного 

судочинства України та статті 15 Цивільного процесуального кодексу України (у контексті положень частини першої статті 55 

Конституції України) в частині судової юрисдикції розгляду справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

адвокатського самоврядування та/або організаційних форм; вставлено порядок обліку на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України інформації про складення/не складення особами кваліфікаційного іспиту»; затверджено роз’яснення 

щодо деяких питань реалізації права адвоката на відпочинок; затверджено роз’яснення з питань направлення на стажування та 

видачі за результатами його проходження свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, стосовно яких 

існують обставини несумісності; внесено зміни до Положення про помічника адвоката та Порядку підвищення кваліфікації 

адвокатів України в частині підвищення помічниками адвокатів своєї кваліфікації»; затверджено Висновок спеціальної 

тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва та прийнято похідні рішення. 

13.09.2016 року: затверджено роз’яснення з питань, пов’язаних з дисциплінарною відповідальністю; затверджено 

роз’яснення з питань поновлення права на заняття адвокатською діяльністю; затверджено роз’яснення з окремих питань 

здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю КДКА; затверджено роз’яснення щодо порядку проведення 

конференції адвокатів регіону; створено представництва Національної асоціації адвокатів України у Турецькій Республіці (м. 

Стамбул) та Королівстві Іспанія (м. Аліканте); затверджено Національну програму «Увіковічення пам'яті про адвокатів України» 

, розроблену з метою увіковічення пам’яті про українських адвокатів у архітектурі міст, роботі навчальних закладів, наукових 

установ, органів адвокатського самоврядування тощо, а також популяризації результатів роботи програми для усіх верств 

суспільства; створено філію Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України «Регіональна школа  

адвокатської майстерності у Харківській області»; внесено зміни до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, 

порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття 

права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.  

- 17.11.2016 року: затверджено Стратегію розвитку Національної асоціації адвокатів України до 2020 року, в якій визначено, 

зокрема, стратегічні цілі та задачі НААУ, ключові напрямки діяльності НААУ до 2020 року та деталізовано основні напрямки 

роботи НААУ у 2016-2020 рр.; ухвалено рішення «Про результати розгляду проекту Закону про внесення змін до статті 10 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» щодо малозначних спорів у судах (№ 5221 від 04.10.2016)»; вирішено направити до 

Верховної Ради України листа з пропозицією відхилити проект Закону України «Про внесення змін до статті 10 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» № 5221 від 04 жовтня 2016 року у частині, яка передбачає, що виключне представництво 

адвокатом іншої особи в суді не застосовується стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані 

судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; викласти друге речення запропонованого законопроекту у наступній 

редакції: «… Малозначним спором є майновий спір, якщо ціна позову не перевищує п’яти мінімальних заробітних плат», так як 

віднесення до поняття «малозначні спори у судах» будь-яких немайнових спорів, а також встановлення межі в один мільйон 

гривень щодо ціни позову, порушуватиме законні права громадян, встановленні Конституцією України та нормами міжнародного 

права, натомість запропонована сума «п’ять мінімальних заробітних плат», на думку Ради адвокатів України, відповідатиме 

реальній економічній ситуації у країні та міжнародній практиці; - в іншій частині підтримати законопроект № 5221 від 04 жовтня 

2016 року, як такий що направлений на реалізацію приписів Конституції України; затверджено порядок видачі дублікату/заміну 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю»;  затверджено у новій редакції Положення про представництво 

Національної асоціації адвокатів України за кордоном (модернізовано); затверджено Положення про секції Національної 

асоціації адвокатів України, Положення про секції Національної асоціації адвокатів України визначає засади формування, роботи 

та припинення діяльності профільних секцій НААУ, які є постійно діючими структурними підрозділами НААУ; створено 

представництво Національної асоціації адвокатів України у Французькій Республіці (м. Канни); ухвалено рішення щодо питань, 

які виникли у зв’язку з проведенням «Конференції адвокатів міста Києва 05.11.2016 року» та прийнято похідні рішення; 

затверджено зразок та опис свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (англійською мовою); затверджено у новій 

редакції положення про КДКА регіонів, у зв’язку із необхідністю приведення статті 12.2. Положення у відповідність зі статтею 

133.4.1. Податкового кодексу України; затверджено у новій редакції положення про ради адвокатів регіонів, у зв’язку із 

необхідністю приведення статті 11.1. Положення у відповідність зі статтею 133.4.1. Податкового кодексу України.  
 

Всього з 2013 року по 2016 рік включно РАУ прийнято понад 900 рішень, з яких більше 270 

за 2016 рік (на момент складання звіту не враховані рішення, прийняті 15-16 грудня 2016 року). 

Представником в РАУ від Хмельницької області у період з 2012 по 2016 рік включно 

розроблено проекти понад 45 рішень (рішення щодо надання роз’яснень, за результатами 

проведених перевірок, щодо надання відповідей на звернення тощо), з яких понад 17 проектів за 

2016 рік. 

 На всіх засіданнях РАУ представник від Хмельницької області виступав в якості доповідача 

або співдоповідача. На всіх засіданнях РАУ представником від Хмельницької області 

висловлювалась позиція щодо питань порядку денного. Зокрема принципова позиція у 

представництві  адвокатів Хмельницької області відстоюється з питань підвищення адвокатами 

кваліфікації, доступу до адвокатської професії, реалізації та захисту прав адвокатів, оптимізації 

витрат на здійснення адвокатського самоврядування. З ініціативи представника від 

Хмельницької області та за дорученням Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 

діяльності при раді адвокатів Хмельницької області Радою адвокатів України розглянуті питання 

порушення прав адвокатів в системі надання безоплатної правової допомоги та прийнято 

відповідні рішення.  



Також представником в РАУ від Хмельницької області прийнято участь у роботі понад 10 

комісій та робочих груп РАУ, в тому числі із виїздом до інших регіонів. 

З ініціативи представника  в РАУ від Хмельницької області витрати, пов’язані з участю у 

засіданнях РАУ та інших заходах (перевірки, навчання, офіційні візити до інших країн), радою 

адвокатів Хмельницької області в більшості випадків не відшкодовувались. 

Позиція щодо окремих значущих питань адвокатського самоврядування попередньо 

узгоджувалась з радою адвокатів Хмельницької області у спосіб обговорення на засіданнях 

вказаної ради. Протягом 2016 року ефективно впроваджувалась співпраця між представником в 

РАУ та радою адвокатів Хмельницької області, в результаті зазначеної співпраці вдалось 

реалізувати у відповідних рішеннях РАУ більшість із узгоджених позицій, що відповідають 

інтересам адвокатів Хмельницької області. 

 Окремим напрямком оптимізації представництва адвокатів Хмельницької області в РАУ є 

участь у засіданнях Ради адвокатів України представників від регіональних органів 

адвокатського самоврядування. За звітний період (2016 рік) у чотирьох  засіданнях РАУ 

прийняла участь лише голова ради адвокатів Хмельницької області. Інші представники органів 

адвокатського самоврядування участі у засіданнях РАУ не брали. 

Позитивним зрушенням оптимізації представництва адвокатів Хмельницької області в РАУ є 

долучення адвокатів до обговорення питань, які розглядаються РАУ, за допомогою соціальної 

мережі Facebook та програми Viber (група «Адвокати Хмельницького»). 

Необхідною умовою для підвищення ефективності представництва інтересів адвокатів 

Хмельницької області в РАУ є збільшення  активності адвокатів регіону та доведення ними 

особисто або через раду адвокатів Хмельницької області правових позицій, що потребують 

закріплення  (захисту, роз’яснення) РАУ. 

 

 

 

представник у Раді адвокатів України 

від Хмельницької області  

О.О. Каденко   

 


