
 

Затверджено 

Конференцією адвокатів Хмельницької області  

17 грудня 2016 року 
 

ЗВІТ 

РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2016 РІК 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

 

Положення про Раду адвокатів Хмельницької області затверджене рішенням Ради 

адвокатів України № 255 від 17.12.2013р.  

 

Державна реєстрація Ради  адвокатів Хмельницької області здійснена 19.12.2013р.  

Діючий склад Ради адвокатів Хмельницької області сформований на підставі рішень 

Установчої Конференції адвокатів Хмельницької області  від 13.10.2012р. та рішень  

Конференції адвокатів Хмельницької області від 23.11.2013р., від 19.12.2015р. в кількості  

дев’яти  осіб: 

голова Ради -  Вагіна Н.А., члени Ради: Сітніков А.В./заступник голови/, Барилюк 

О.А./секретар/, Возняк А.Г., Клюка В.Ф., Кручініна Н.С., Рохов О.В., Терлич В.Г., 

Пілінський С.І. 

Функції, повноваження  та порядок роботи Ради визначені  ч.5 ст.47 та іншими нормами 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  Положенням про Раду 

адвокатів Хмельницької області, Регламентом РАР,  рішеннями конференції адвокатів 

Хмельницької області, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 

 

Відповідно до покладених на РАР завдань та функцій за звітний період проведена 

наступна робота. 

 

ЗАСІДАННЯ РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

 

Формою роботи ради адвокатів регіону є засідання. 

 

За 11 місяців 2016 року було підготовлено та проведено 14 засідань Ради адвокатів 

Хмельницької області  на яких розглянуто 225 питань. 

Всі засідання були повноважними (наявний кворум для прийняття рішень), гласними та 

відкритими. 

 

Інформація про питання які розглядалися та про прийняті рішення оприлюднюється на  

сайті Ради адвокатів Хмельницької області (розділ «Про раду», Журнал рішень Ради 

адвокатів Хмельницької області). 

 
СТАТИСТИКА РОЗГЛЯНУТИХ ПИТАНЬ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ТА НАПРЯМКАМИ 

Категорія, напрямок розглянутих питань Загальна кількість 

Включення до Реєстру  адвокатів – керівників стажування 18 

Направлення  на стажування  41 (18,2%) 

Організація  та проходження стажування 74 (32,9%) 

Звільнення від проходження стажування 4 

Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 
22 

Помічники адвокатів 10 

Разом питання пов’язані з доступом до професії 169 (75,1%) 

Підвищення кваліфікації /забезпечення заходів, оцінювання 8 
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Сплата щорічних внесків  /звільнення, розстрочка, подання/ 15 

Щодо діяльності комітетів, комісій РАР або РАУ/НААУ 7 

Законотворчі ініціативи  3 

Планування роботи,  проведення  заходів /конференція, семінари, круглі столи, 

тощо/ 
6 

Питання історії адвокатури 2 

Про нагородження та відзнаки 3 

Заміна свідоцтв,  видача дублікатів 5 

Питання кошторису, витрат, тощо 3 

Розгляд інших звернень та питань 4 

Разом: 225  

 

Кожне засідання Ради якісно готується: завчасно формуємо питання порядку денного, по 

кожному питанню визначаємо відповідального члена Ради який вивчає питання, доповідає 

його,  завчасно готує письмовий проект рішення та опрацьовує його остаточний текст з 

урахуванням результатів обговорення та голосування.  

Всі члени Ради адвокатів Хмельницької області ставляться до своїх обов’язків 

відповідально, не було випадків порушень регламенту, невиконання доручення, неявки на 

засідання без поважної причини, відсутності кворуму. 

Всі питання розглядаються оперативно,  випадків  порушення Радою адвокатів 

Хмельницької області  встановлених строків  розгляду тих чи інших питань не було.  

Також не було випадків оскарження рішень Ради адвокатів Хмельницької області. 

Вважаємо, це свідчить про  відповідність прийнятих рішень вимогам чинного 

законодавства та інтересам адвокатури. 

 

Хочу подякувати кожному члену Ради адвокатів Хмельницької області за те, що  з 

задоволенням  працюють  задля адвокатури, за їх принциповість при прийнятті рішень, за 

вміння працювати в команді. 

Як завжди, окрема подяка юрисконсульту-помічнику голови Ради адвокатів Хмельницької 

області, адвокату Басістій Наталії Юріївні, - за забезпечення  високої  організації 

підготовки засідань ради адвокатів регіону, оперативне та якісне оформлення  їх 

результатів, ведення діловодства Ради адвокатів Хмельницької області та ефективну 

комунікацію. 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

Офіційний сайт Ради адвокатів Хмельницької області - www. kmrada-unba.org.  

 

Сайт містить тематичні розділи за окремими напрямками діяльності Ради, де  розміщена  

відповідна  нормативна база, зразки та форми документів,  матеріали семінарів та 

тренінгів, інша актуальна інформація  по нашому регіону.  

 

Адвокати області  оперативно інформуються про всі заходи, що проводяться радою 

адвокатів регіону. В цьому році запроваджена  можливість підписки на розсилку новин та 

оголошень які розміщені на сайті. 

 

На сайті розміщена та  регулярно оновлюється аналітична, статистична інформація про 

діяльність ради адвокатів регіону, звітність. 

 

Рада адвокатів Хмельницької області  веде  свою сторінку   у facebook, за що, окрема 

подяка  заступнику голови Ради - адвокату Сітнікову Андрію Володимировичу. Там, дуже 

оперативно - все цікаве,  корисне і актуальне  для адвокатів і про адвокатів. 



 

3 

 

 

В цьому році, для ефективної комунікації  між адвокатами,  ефективно використовуємо 

можливості спілкування в групі через Вайбер. Наразі в нашій групі 119 адвокатів і їх 

кількість  постійно зростає. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ  

Підвищення професійного рівня є важливим професійним обов’язком кожного адвоката та  

одним з головних напрямків роботи ради адвокатів регіону, відповідно до п.4 ч.1 ст. 21,  

 п.2 ч.1 ст.44 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

Рада адвокатів України  зобов’язує регіональні ради адвокатів проводити на рік не менше 

одного заходу з підвищення кваліфікації тривалістю не менше п’яти годин. 

 

Планом заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 2016 рік 

(затверджений рішенням РАХмО № 1-7/16 від 13.01.2016р.) передбачалося проведення 7 

заходів (семінари, тренінги майстер-класи, круглі столи) з різних галузей права, а також з 

питань  етики та стандартів професійної діяльності, загальною тривалістю  25 годин. В т.ч. 

був запланований 1 спільний семінар з  НААУ. На проведення  цих заходів кошторисом 

було передбачено 70000грн. 

 

Фактично, Рада адвокатів Хмельницької області  провела  у 2016р., особисто або у 

співпраці  з іншими організаціями, - 12 заходів з підвищення кваліфікації адвокатів, 

загальною кількістю залікових балів (годин) - 56, в який прийняли участь 932 адвоката з 

нашого регіону.  

На проведення  заходів з підвищення кваліфікації у 2016р. (станом на 31.10.2016р.) витрачено 

85138грн., це  більше 20% надходжень від щорічних внесків адвокатів області за поточний 

рік. З них, витрати на оренду приміщень склали 5100грн. (6%), оплата лекторів 46435грн. 

(54,5%), роздаткові матеріали, сертифікати 2660грн. (3,2%), витрати на транспорт 

21210грн. (24,9%), організація кави-брейк 9732грн.(11,4%). 

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  АДВОКАТІВ  
№ Дата 

проведення 

Формат,  теми заходу 

 

Кількість 

залікових 

балів 

Кількість 

учасників 

Організатор 

заходу, 

сприяння 

 

 

1 

 

05 лютого 

2016р. 

 

Круглий стіл на тему:  

Актуальні проблеми застосування 

законодавства у сфері корупційних 

правопорушень 

 

3 

 

50 

 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області, ХУУП 

 

2 

 

27 лютого 

2016р. 

 

 

 

Семінар по питанням: 

-Питання права власності,  

-Адміністративне судочинство,  

-Право на справедливий суд 

(кримінальні аспекти), 

-Негласні слідчі (розшукові) дії, 

-Адвокатська етика у 

взаємовідносинах між адвокатами 

 

5 

 

250 

 

НААУ,  

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

 

3 

 

23 березня 

2016р. 

 

 

Круглий стіл на тему:  

Окремі питання, що виникають при 

здійсненні оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання 

 

2,5 

 

27 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 



 

4 

 

адвокатами БПД 

 

4 

 

13 квітня 

2016р. 

 

 

Круглий стіл на тему:  

Актуальні питання організації та 

проведення стажування осіб які 

мають намір стати адвокатами 

 

2,5 

 

25 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

 

5 

 

24 квітня 

2016р. 

 

Майстер-клас Я.Зейкана 

 

9 

 

82 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

 

6 

 

29 квітня 

2016р. 

 

Тренінг на тему:  

Забезпечення права на медичну 

допомогу затриманим та особам, 

які відбувають покарання 

 

8 

 

30 

 

Офіс 

Уповноваженого 

ВРУ з прав 

людини, УФПД, 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

 

7 

 

08 квітня, 

30 травня 

2016р. 
м. Кам’янець 

Подільський, 

м.Славута 

 

Круглі столи на тему:  

Захист прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності  

 

 

5 

 

50 

 

Комітет захисту 

прав адвокатів 

Ради адвокатів 

Хмельницької 

області 

 

8 

 

23 червня 

2016р. 

 

Семінар по питанням:  

-Питання адвокатської етики, 

-Особливості здійснення 

повноважень апеляційним судом, 

-Правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності 

 

5 

 

180 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

 

9 

 

01 жовтня 

2016р. 

 

Семінар на тему:  

Корпоративні відносини в 

товаристві з обмеженою 

відповідальністю 

 

6 

 

58 

 

ТОВ «Тревел 

Консалт груп», 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

 

10 

 

07 жовтня 

2016р. 

 

Круглий стіл на тему: 

Історія адвокатури Поділля 

 

3 

 

50 

 

Рада адвокатів, 

ХУУП, 

НААУ 

 

11 

 

29 жовтня 

2016р. 

м.Львів 

 

Семінар на тему:  

Актуальні питання застосування 

законодавства 

 

5 

 

120 

 

НААУ 

Ради адвокатів 

Львівської, 

Хмельницької 

областей 

 

12 

 

02 

листопада 

2016р. 

 

Стратегічна дискусія на тему: 

Захист прав адвокатів та гарантій їх 

професійної діяльності 

 

5 

 

60 

 

Проект ЄС,  

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

Разом:  56 932  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА ОБСЯГОМ  УЧАСТІ РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ 
Ступінь участі Ради адвокатів 

Хмельницької області в 
проведені заходу з 

підвищення кваліфікації 

Всього заходів Залікові бали Учасники 

Кількість 

 
Питома 

вага 
Кількість 

 
Питома 

вага 

Кількість 

 
Питома 

вага 

Всього заходів у 2016 р. 12 100% 56 100% 932 100% 
Організовано самостійно 6 50% 24 42,9% 364 39% 

Спільно з  партнерами 5 41,7% 27 48,2% 448 48,1% 

Організація поїздки 

(м.Львів) 

1 8,3% 5 8,9% 120 12,9% 

 

В цьому році  Радою адвокатів вперше було проведено оцінювання виконання адвокатами 

Хмельницької області обов’язку з підвищення свого професійного рівня за  період 2013-

2015років. Сертифікати про підвищення кваліфікації за  3-х річний період оцінювання  

видано 164 (42%) адвокатам.  Ще близько 40 (10,2%) адвокатів подавали  до Ради 

адвокатів картки обліку, але у зв’язку з недостатньою кількістю балів, отриманих за 

підвищення кваліфікації, Свідоцтва їм видані не були. Решта адвокатів (майже половина) 

або взагалі не підвищують свою кваліфікацію, або не подають до Ради адвокатів  картки 

обліку залікових балів  з копіями відповідних документів. 

На жаль, серед тих хто не виконує цей свій професійний обов’язок  також є   деякі члени 

КДКА Хмельницької області,  ревізійної комісії,  комісії з оцінювання якості надання 

адвокатами БПД,  керівники стажування.  

Вважаємо, що адвокати які не виконують свого професійного обов’язку з підвищення 

кваліфікації не мають морального права входити до складу органів адвокатського 

самоврядування, не вправі здійснювати стажування інших осіб,  не повинні  

нагороджуватися НААУ або радою адвокатів регіону, і т.ін. 

Список адвокатів, яким видані свідоцтва про підвищення кваліфікації  за трирічний період 

оцінювання (2013-2015 р.р.), розміщений на сайті Ради адвокатів Хмельницької області в 

розділі «Підвищення кваліфікації. Залікові бали». 

 

СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХИСТУ 

ПРОФЕСІЙНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ  

І.  За 11 місяців 2016 року до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 20* звернень 

від адвокатів про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб за 

порушення права адвоката на інформацію,  передбаченого ст. 24 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (адвокатський запит). 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДИНАМІКА ЗВЕРНЕНЬ АДВОКАТІВ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ/ДОКУМЕНТІВ  ЗА АДВОКАТСЬКИМ ЗАПИТОМ   
 

склад порушення  2014р. 2015р. 2016р. 

(11міс.) 

Ненадання інформації на адвокатський запит      2 (67%) 8  (80%) 6   (30%) 

Відповідь не по суті запиту   5   (25%) 

Неправомірна відмова в наданні інформації 1 (33%) 2  (20%) 12 (60%) 

Несвоєчасне надання інформації - - 3   (15%) 

Неповне надання інформації - - 2   (10%) 

Надання інформації, що не відповідає дійсності  - - - 
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Всього звернень 3 10 20* 

 
 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ РАДОЮ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗВЕРНЕНЬ  ПРО 
ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ/ДОКУМЕНТІВ   ЗА АДВОКАТСЬКИМ ЗАПИТОМ  
  

 
Результат розгляду звернень адвокатів 2014р. 2015р. 2016р. 

(10міс.) 

Складено протокол про адміністративне 

правопорушення   

2 (67%) 7  (70%) 14 

Прийнято рішення про відмову у складенні 

протоколу 

1 (33%) 3  (30%) 9 

Порушено питання про притягнення до 

відповідальності в порядку дисциплінарного статуту 

- 1  (10%) - 

Звернення  відкликано заявником -  2 

Звернення повернуто без розгляду   1 

Всього звернень 3 10 20* 

 

* Є випадки, коли в одному зверненні порушено питання про притягнення до 

адміністративної відповідальності декількох посадових осіб, або зазначено про наявність 

декількох порушень в діях/бездіяльності однієї особи.  В таких випадках, за результатами 

розгляду одного звернення, приймалося декілька рішень, протоколів і т.ін. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ПРОТОКОЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
 

Результат розгляду судом 2014р. 2015р. 2016р. 

(10міс.) 

Посадову особу визнано винною 2 (100%) 2 (28 ,6%) 6 

Провадження закрито за відсутністю складу 

правопорушення 

- 5  (71,4%) - 

Розгляд не закінчено - - 8 

Всього направлено до суду 2 7 14 

 

 

З аналізу даних які наведені в таблицях, вбачаємо позитивну динаміку: (1) зростає 

активність адвокатів щодо  захисту своїх прав; (2) зменшилися випадки ігнорування 

запитів адвокатів посадовими особами підприємств, установ, організації (ненадання 

відповіді на адвокатський запит); (3) суди  належним чином реагують на порушення 

професійного права адвоката на інформацію. 

На наш погляд, в цьому є певна заслуга і Ради адвокатів регіону, - ми проводимо 

просвітницьку роботу серед адвокатів; за наявності підстав якісно і дуже оперативно 

складаємо протоколи за ч.5 ст.212-3 КУпАП; проблемні питання  що виникають у 

практичній правозастосовній  діяльності обговорюємо  з участю адвокатів, суддів, 

науковців.  

 

ІІ.  У 2016 році, на виконання вимог ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 2 

повідомлення:  одне  з прокуратури області - про затримання адвоката та проведення його 

особистого  обшуку, друге з ГПУ – про проведення одночасних обшуків в помешканні та 

в офісі адвоката.  Під час проведення   обшуків були присутні представники Ради 
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адвокатів.  Фактів порушення професійних прав адвоката та гарантій адвокатської 

діяльності, при проведенні цих слідчих дій, допущено не було. 

 

ІІІ.  У 2016 році до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 7  заяв/звернень  від 

адвокатів про порушення їх  професійних прав або гарантій, вчинення відносно них 

неправомірних дій або  кримінальних правопорушень. 

 

Як правило, Рада адвокатів реагує на таку інформацію дуже оперативно: одразу 

надсилаємо відповідні запити, звернення до компетентних органів або  посадових осіб (3), 

укладаємо договори з адвокатами про надання потерпілому адвокату правової допомоги 

(2) або,  з метою забезпечення захисту професійних прав і гарантій, втручаємося в  

ситуацію в інший спосіб (2).   

 

В той же час, є  випадки  явно  необґрунтованих звернень адвокатів  за підтримкою органу 

адвокатського самоврядування (2).  Більш того, наслідком розгляду деяких  звернень 

повинно стати притягнення адвоката до  дисциплінарної відповідальності. 

 

У разі необхідності з’ясування  додаткових обставин, пошуку ефективних 

заходів/механізмів  захисту прав адвоката (у випадку їх порушення або за наявності 

істотних ризиків),  або детального обговорення, - деякі звернення передаються  до 

Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності, який був створений при Раді 

адвокатів Хмельницької області в грудні 2015 року.  

За результатами розгляду звернень Комітетом захисту,  двом  адвокатам було відмовлено 

у втручанні органу адвокатського самоврядування, оскільки члени Комітету не вбачали  

порушень професійних прав адвокатів або гарантій їх адвокатської діяльності. Натомість,  

було встановлено  намагання використати звернення до Ради адвокатів для вирішення 

своїх особистих стосунків з учасниками провадження, або як спосіб досягнення певної 

мети при наданні правової допомоги клієнту. 

 

Слід відмітити активну роботу Комітету захисту  прав та гарантій адвокатської діяльності 

і особисту готовність кожного з його членів негайно прийти на допомогу.  

В цьому році команда Комітету захисту практикувала зустрічі з адвокатами в регіонах  

для обговорення нагальних питань захисту наших професійних прав та забезпечення 

гарантій адвокатської діяльності (Кам’янець-Подільський, Славута, Шепетівка).   

Голова Комітету, адвокат Барилюк Оксана Антонівна, - призначена  відповідальною по 

Хмельницькій області за вжиття належних заходів реагування  на інформацію щодо 

порушень прав адвоката (в рамках проекту НААУ «гаряча лінія», «тривожна кнопка»). 

Член Комітету, адвокат Комарніцький А.А., - увійшов до складу Комітету захисту при 

НААУ (замість Кулєбякіна В.О., який зупинив адвокатську діяльність у зв’язку з 

призначенням на посаду судді) 

 

Детальний звіт про роботу Комітету захисту  прав та гарантій адвокатської 

діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області - додається. 

 

Для дієвого захисту наших професійних прав і гарантій потрібно діяти оперативно  і 

комплексно, іноді публічно і максимально відкрито, іноді – без зайвого розголосу. Тут 

потрібна допомога не тільки Ради адвокатів, а всього адвокатського корпусу, підтримка 

громадських правозахисних організацій, ЗМІ, суспільства.  

 

Користуючись нагодою, дозвольте  подякувати тим адвокатам, хто не стоїть осторонь 

наших проблем, хто завжди готовий прийти на допомогу,  кому завжди болить за 

адвокатуру, хто готовий захищати не тільки клієнта але й свою професію, усіх нас. Це: 

Оксана Каденко, Наталія Кручініна, Оксана Барилюк, Андрій Комарницький, Божена 

Кохан, Наталя Чулкова, Юрій Чорний, Юрій Стороженко та багато інших.. 
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ІУ.  На Хмельниччині майже половина практикуючих адвокатів (192)   включені до 

Реєстру адвокатів, які на постійній (156) або тимчасовій (36) основі надають БВПД. З них,  

93 адвокати  мають контракти з  центрами БВПД. 

 

Тому, питання  захисту прав адвокатів які залучені до надання  БВПД, та питання 

вдосконалення системи БПД , безумовно, турбують Раду адвокатів області. 

Рада адвокатів регіону має  свого представника в Комітеті БПД НААУ (Олена Дем’янова), 

має представників в конкурсній комісії з відбору адвокатів для надання БВПД ( Валерій 

Терлич, Наталія Кручініна); у 2014 році утворена Комісію  з оцінювання якості, повноти 

та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.  

 

За звітний період  до Комісії надійшло 14 звернень про перевірку якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги. З них:  

 4  звернення  -  залишено без розгляду (повернені адресатам) у зв’язку з 

відсутністю правових підстав для здійснення перевірки адвокатів (щодо адвоката з 

іншого регіону, неналежний суб’єкт звернення, тощо); 

 10 звернень – проведено перевірки відповідності дій адвокатів вимогам стандартів 

та  за результатами перевірки прийняті  відповідні рішення, в т.ч. 

 9 рішень -  встановлено  відсутність порушень з боку адвокатів при наданні 

БПД та відповідність їх дій  вимогам стандартів; 

 1 рішення – встановлено, що дії адвоката не відповідали вимогам стандартів 

якості, повноти та своєчасності надання адвокатами правової допомоги, 

регіональному Центру БВПД рекомендовано розірвати контракт з 

адвокатом. 

 

Детальний звіт  Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами БПД за період з 1.01.2016р. по 22.11.2016р.- додається. 

 

Дозвольте подякувати всім членам Комісії за їх роботу, особливо:  заступнику голови 

Комісії Євгену Ковалю, секретарю – Надії Фанді, голові Комісії – Самбір Ользі за 

належну організацію роботи Комісії, оперативність та ефективність розгляду звернень. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СТАЖУВАННЯ. ПРИЙНЯТТЯ ПРИСЯГИ АДВОКАТА УКРАЇНИ. 

ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ  АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА 

ПОСВІДЧЕННЯ АДВОКАТА  УКРАЇНИ  

Розгляд перелічених питань  віднесено до компетенції ради адвокатів регіону та 

регулюється ст. ст. 10-12 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

відповідними нормативними актами РАУ, прийнятими на виконання приписів Закону.  

При здійсненні Радою адвокатів Хмельницької області  своїх повноважень  щодо 

забезпечення проходження стажування, прийняття Присяги адвоката України, видачі 

Свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчень адвоката України, - 

повністю дотримуються  встановлені  процедури, порядок і строки. 

За звітний період 2016 року, відповідно до встановленого порядку: 

 Включено до Реєстру керівників стажування - 11 адвокатів. /Всього в реєстрі 

адвокатів-керівників стажування Хмельницької області - 41 адвокат;   

 Організовано процес  стажування 36 осіб, це: вирішення комплексу питань 

пов’язаних з направленням на стажування, розгляд поточних та  остаточних звітів 

стажистів, висновків керівників стажування, проведення співбесід, перевірка 

складених стажистами проектів документів, за наявності недоліків - надання 

рекомендацій по кожному документу, тощо; 
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 За результатами стажування 18 осіб отримали Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  

 4 особам видані Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування (працювали помічниками адвокатів). 

 

Складання  Присяги адвоката України та  вручення Радою адвокатів Хмельницької області  

Свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю завжди відбувається в урочистій 

обстановці та у встановлений Законом строк. 

 

Рада адвокатів Хмельницької області упродовж року двічі зверталася  до Ради адвокатів 

України про надання роз’яснень або врегулювання в інший спосіб певних проблемних або 

невирішених питань пов’язаних зі здійсненням керівництва стажуванням, проходженням 

стажування  та отриманням Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

За результатами  розгляду цих звернень  (1) Радою адвокатів України  прийняте рішення 

від 13.06.2016р. №166 «Про затвердження 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», а також 

(2) планується внесення змін до Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, згідно яких не може бути керівником стажування  адвокат,  який не підвищує 

свою кваліфікацію відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів України, або у 

встановлені строки не подав про це відповідні підтверджуючі документи. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄРАУ  

 

Відомості до Єдиного реєстру адвокатів України  вносяться за дворівневим принципом. 

Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується радами адвокатів регіонів. 

Другий – забезпечується РАУ. 

Відомості до ЄРАУ вносяться з дотриманням  вимог ст. 17 Закону «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та  Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, 

затвердженого  рішенням РАУ. 

Станом на 1.12.2016р.  в ЄРАУ містяться відомості про 686  адвокатів, з адресою робочого 

місця у Хмельницькій області. З них : 

 410 адвокатів - здійснюють адвокатську діяльність,  в т.ч. 24 адвокати - мають 

помічників; 

 254 адвоката - зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, в т.ч.: 

 248 осіб -  за заявою адвоката; 

 6 осіб - за  рішенням КДКА про накладення дисциплінарного стягнення;  

 22 особи  - припинили право на здійснення адвокатської діяльності, в т.ч.: 

 5 осіб - на підставі  власної заяви; 

 3 особи - за  рішенням КДКА про накладення дисциплінарного стягнення; 

 12 осіб  - у зв’язку зі смертю .  

В цьому році пішли з життя троє наших колег: Гладонько Василь Миколайович 

(смт.Чемерівці – помер 26.03.2016р.), Шпичко Борис Омелянович (м.Хмельницький – 

4.10.2016р., Леванчук Олексій Миколайович – 29.11.2016р.).  

Наразі, РАУ завершила розробку нового програмного продукту адміністрування бази 

даних ЄРАУ, - зміниться інтерфейс та функціонал роботи з масивом інформації. В 

листопаді заступник голови Ради Сітніков А.В. та адміністратор ЄРАУ Бондарчук А. І. 

прийняли участь  в навчанні для адміністраторів Першого рівня бази даних ЄРАУ, яке 

провела НААУ.  
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ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ  

Звіт про  виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2016 рік, 

затвердженого Конференцією адвокатів Хмельницької області від  19 грудня 2015р. – 

додається. 

Фінансова та статистична звітність Ради адвокатів Хмельницької області регулярно 

оприлюднюється на нашому сайті та на сайті НААУ. 

Оскільки щорічні внески є основною складовою дохідної частини кошторису Ради, 

окремо інформуємо про сплату адвокатами щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування  у 2016 році. 

 Сплатили щорічний внесок за 2016 рік  395 адвокатів; 

 Звільнені від сплати внеску – 9 адвокатів; 

 Розстрочено сплату внеску – 2 адвокатам; 

 Не сплатили внесок до цього часу – 9 адвокатів. 

 

Рада адвокатів зверталась  до КДКА Хмельницької області  з поданням про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності за  невиконання/несвоєчасне виконання рішення 

органу адвокатського самоврядування щодо сплати щорічного внеску  -  18  адвокатів ( в 

минулому році – таких подань було 57), з них: 

 щодо 2 осіб  - подання відкликані Радою адвокатів; 

 10 осіб - притягнуто до дисциплінарної відповідальності  (в т.ч. 6 – зупинено право 

на здійснення адвокатської діяльності (від 3міс. до 1 року), 4 – оголошено 

попередження); 

 Стосовно 2 осіб –  КДКА закрила дисциплінарні провадження; 

 Щодо 4 осіб – інформація від КДКА ще не надходила, дисциплінарні провадження 

тривають. 

 

Дякуємо адвокатам Хмельниччини, які відповідально і з розумінням виконують свій 

обов’язок щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування. Адже ці кошти  забезпечують можливість організації заходів з 

підвищення кваліфікації,  захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, 

ведення ЄРАУ, інформаційно-методичного забезпечення адвокатів, проведення 

конференцій, з’їздів, виконання багатьох інших самоврядних функцій адвокатури. 

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Будучи органом адвокатського самоврядування, виконуючи передбачені законом завдання 

та функції, Рада  адвокатів Хмельницької області спрямовує свої зусилля  на консолідацію 

адвокатської корпорації, зміцнення ролі та авторитету адвокатури, підвищення її іміджу і 

престижу, довіри до неї в суспільстві, на відродження нашого корпоративного духу.  

Працюємо на забезпечення високого професійного рівня адвокатів, дотримання етичних 

стандартів діяльності адвокатів, їх незалежності при здійсненні професійної діяльності та 

самоврядності при вирішенні питань організації і діяльності адвокатури.  

 

 В січні 2016р. - відкрито кабінет для адвокатів в апеляційному суді.  

 19-20 березня 2016р. - виступили партнером ІІІ Всеукраїнського відкритого 

Дебатного турніру «Маю право», який проходив  в Хмельницькому університеті 

управління та права. 

 23 березня 2016 року – проведений круглий стіл для обговорення та вирішення 

окремих питань, що виникають при здійсненні оцінювання якості, повноти і 

своєчасності надання адвокатами БПД. 
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 13 квітня 2016 року – проведено круглий стіл з актуальних питань організації та 

проведення стажування осіб які мають намір стати адвокатами. 

 21 травня 2016 року - проведений  щорічний турнір з міні-футболу серед юристів 

Хмельницької області «Юристи за мир» з участю команд: адвокатів, прокурорів 

Хмельницького міськрайонного суду, апеляційного суду Хмельницької області та 

викладачів юридичних дисциплін Національної академії державної прикордонної 

служби. 

 З травня 2016 року - проводиться робота з  відродження історії адвокатури Поділля 

(архівні та наукові дослідження групи науковців, підготовка видання унікальної 

книги, розпочата робота з увіковічення пам’яті провідних адвокатів Хмельниччини 

(засновника провідної династії адвокатів, першого адвоката міста Поскурова  - 

Порай-Кошиця Олександра Тимофійовича; провідних адвокатів, громадсько-

політичних діячів Хмельниччини кінця ХІХ- початку ХХст. – Бабичева Данила 

Яковича та Трублаєвича Митрофана Антоновича; відомого адвоката, члена 

Центральної Ради Григорія Степури).  

 7 жовтня 2016 року - проведений  Всеукраїнський круглий стіл «Адвокатура 

Хмельниччини в історії України».   

 Відкрито кабінет історії адвокатури Поділля імені адвоката, члена Української 

Центральної Ради Григорія Сковороди, в Хмельницькому університеті управління 

та права; 

 

 

 

Додаток:   

1.Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області за 2016 рік; 

2.Звіт Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД за 

період з 1.01.2016р. по 22.11.2016р.; 

3. Звіт Комітету захисту  прав та гарантій адвокатської діяльності за 2016 рік. 

 

Звіт Ради адвокатів Хмельницької області за 2016 рік опрацьований,  обговорений,  та 

схвалений Радою адвокатів Хмельницької області для розгляду і затвердження 

Конференції адвокатів Хмельницької області (протокол засідання Ради адвокатів 

Хмельницької області № 14 від  25 листопада 2016 року) 

 

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                                                         Н. А. Вагіна 

 

 


