
 

Рекомендовано до затвердження 

Конференцією адвокатів Хмельницької області  
 

ЗВІТ 

РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

 

Державна реєстрація Ради  адвокатів Хмельницької області  здійснена 19.12.2013р. Код 

ЄДРПОУ 39029210 

 

Установчі документи  Ради адвокатів Хмельницької області чинні у період з 

01.01.2017р. по 31.12.2017р.:  

- Положення про Раду адвокатів Хмельницької області затверджене у новій редакції  

рішенням Ради адвокатів України № 234 від 17.11.2016р.; 

- Положення про Раду адвокатів Хмельницької області затверджене у новій редакції  

рішенням Ради адвокатів України № 87 від 08.04.2017р.   

 

Склад Ради адвокатів Хмельницької області у  період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р.: 

 
Посада Прізвище, ім’я, по-батькові 

 

Термін повноважень Дата обрання 

голова  Вагіна Наталія Андріївна  23.11.2013р. – 23.11.2018р. 23.11.2013р. 

член РА Терлич Валерій Габорович 13.10.2012р. – 13.10.2017р. 

13.10.2017р. – 13.10.2022р. 

13.10.2012р. 

22.04.2017р. 

член РА Рохов Олег Володимирович 13.10.2012р. – 13.10.2017р. 13.10.2012р. 

заступник  

голови РА 

Сітніков Андрій Володимирович 23.11.2013р. – 23.11.2018р. 23.11.2013р. 

член РА Клюка Володимир Федорович 23.11.2013р. – 23.11.2018р. 23.11.2013р. 

секретар Кручініна Наталія Станіславівна 23.11.2013р. – 23.11.2018р. 23.11.2013р. 

член РА Возняк Аля Гюндузівна 23.11.2013р. – 23.11.2018р. 23.11.2013р. 

член РА Пілінський Сергій Ігорович 19.12.2015р.- 19.12.2020р. 19.12.2015р. 

член РА Кулабіна Маріна Юріївна 17.12.2016р. – 17.12.2021р. 17.12.2016р. 

член РА Чулкова Наталя Костянтинівна 13.10.2017р. – 13.10.2022р. 22.04.2017р. 

 

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. 

 

У 2017 році було заплановано 12, фактично підготовлено та проведено 18 засідань Ради 

адвокатів Хмельницької області  на яких розглянуто 424 питання. 

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

відкритими. 

 

Всі питання розглянуті Радою адвокатів у встановлений законодавством строк. 

Графік засідань Ради адвокатів, інформація щодо порядку денного кожного засідання та 

про всі  прийняті рішення постійно та своєчасно оприлюднюється на  сайті Ради адвокатів 
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Хмельницької області (розділ «Про Раду», Журнал рішень Ради адвокатів Хмельницької 

області). 

 
СТАТИСТИКА РОЗГЛЯНУТИХ ПИТАНЬ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ТА НАПРЯМКАМИ 

Категорія, напрямок розглянутих питань Загальна кількість 

Питання щодо  керівництва стажуванням /включення до Реєстру  адвокатів – 

керівників стажування,  виключення з Реєстру, збільшення вакантних місць, інші/  
16 

Направлення  на стажування  54 

Організація  та проходження стажування (розгляд поточних, повторних, остаточних 

звітів стажистів/ 
216 

Звільнення від проходження стажування 8 

Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю 
75 

Питання щодо помічників адвокатів (влючення в ЄРАУ, видача посвідчень, тощо) 5 

Інші питання доступу до професії (скасування рішення про видачу свідоцтва, тощо) 3 

Разом питання пов’язані з доступом до професії 377 

Підвищення кваліфікації /забезпечення заходів, оцінювання 3 

Сплата щорічних внесків  /звільнення, розстрочка, подання/ 11 

Питання  діяльності комітетів, комісій РАР або РАУ/НААУ 4 

Законотворчі ініціативи  4 

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

тощо/ 
3 

Питання історії адвокатури 1 

Про нагородження та відзнаки 5 

Заміна свідоцтва,  видача дублікатів 3 

Питання кошторису, витрат, тощо 7 

Розгляд інших звернень та питань 6 

Разом: 424 

 Всі прийняті рішення  відповідають вимогам чинного законодавства та інтересам 

адвокатури.  

Три рішення Ради адвокатів Хмельницької області були оскаржені до НААУ або в судовому 

порядку. З них,  одне рішення  скасоване Львівським апеляційним адміністративним судом 

(щодо відмови приведення до присяги адвоката України особи, яка  обіймає посаду судді), 

решта оскаржених рішень– залишені без змін.  

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

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

 

На сайті розміщена та  регулярно оновлюється аналітична, статистична інформація про 

діяльність ради адвокатів регіону, звітність. 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.  

 

Адвокати області  поінформовані про всі заходи, що проводяться радою адвокатів регіону, 

діє підписка на розсилку новин та оголошень які розміщені на сайті. 

 

Рада адвокатів Хмельницької області  веде  свою сторінку   у facebook (відповідальний член 

Ради Сітніков А.В.) та ефективно використовує можливості оперативної комунікації  між 

адвокатами через програму Вайбер (група налічує біля 250 адвокатів і їх кількість  постійно 

зростає). 
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ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  АДВОКАТІВ РЕГІОНУ  

Конференція адвокатів регіону є вищим органом адвокатського самоврядування  у 

відповідному регіоні. 

Відповідно до змісту  ч.2 ст.47, п.п..2,3 ч.4 ст.48  Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»,  на раду адвокатів регіону покладено обов’язок  скликати 

конференцію адвокатів регіону не рідше одного разу на рік, формувати порядок денний 

конференції та забезпечити її проведення, забезпечити виконання рішень конференції 

адвокатів регіону, здійснення контролю за їх виконанням. 

На виконання приписів закону, у 2017 році Радою адвокатів Хмельницької області було 

скликано та забезпечено проведення 22 квітня 2017 року Конференції адвокатів 

Хмельницької області. Конференцією прийняті рішення з наступних питань порядку 

денного:  

 Обрання делегатів звітно-виборного з’їзду адвокатів України. 

 Обрання членів Ради адвокатів Хмельницької області.  

 Обрання голови та членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області.  

 Обрання члена ревізійної комісії адвокатури Хмельницької області.  

 Обрання представника адвокатів Хмельницької області до складу Ради адвокатів 

України.  

 Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії адвокатів Хмельницької 

області за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Ради 

адвокатів Хмельницької області та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури за 2016рік.  

 

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. 

 

Рада адвокатів Хмельницької області   запланувала (див.рішення РАХмО №16-6/16 від 

27.12.2016р.) та провела  у 2017р. для адвокатів області 7  заходів з підвищення кваліфікації 

загальною кількістю 26 залікових балів/академічних годин, в яких прийняли участь 1089 

адвокатів   та організовано поїздку адвокатів Хмельницької області на  семінар у м. Рівне 

(див. таблицю).   

Фінансування  цих заходів передбачалося кошторисом  РАХмО   в сумі 110000грн.  та 

кошторисом КДКА в сумі 50000грн. Фактичні витрати Ради   за цим напрямком діяльності  

складають - 101380грн. Кошти КДКА  не використовувалися. 

 
ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  АДВОКАТІВ  

№ Дата, місто 

проведення 

Формат,  теми заходу 

 

Кількість 

залікових 

балів 

Кількість 

учасників 

Організатор 

заходу, 

фінансування, 

сприяння 

 

 

1 

 

21.01. 2017 

Рівне 

 

Семінар:  
Зміни в оподаткуванні у 2017р. 

Адвокатський запит. Критерії 

 

3 

 

65 

 

 

Рада адвокатів 

Рівненської 

області,  



 

4 

 

для складання протоколу про 

адміністративне 

правопорушення та розгляд 

справи в суді 

Перевезення – 

РАХмО 

/19500грн./ 

 

2 

 

16.02.2017 

Хмельницький 

09.03.2017 

Кам’янець-

Подільський 

17.03.2017 

Славута  

22.03.2017 

Хмельницький 

05.04.2017 

Хмельницький 

 

 

Каскадні тренінги: 

Договір про надання правової 

допомоги: Права, обов’язки. 

Спосіб захисту прав адвоката 

та клієнта 

 

2 

 

25 

+ 

18 

+ 

 

19 

+ 

22 

+ 

35 

= 

119 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

/17644грн/ 

 

 

 

3 

 

25.02.2017 

Хмельницький 

 

 

Семінар:  
Спадкове право. Визнання 

правочинів недійсними 

 

3 

 

160 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

/9100грн/ 

 

4 

 

01.04.2017 

Хмельницький 

 

 

Семінар:  
Зміни в оподаткуванні у 2017 

році. Особливості розгляду 

спорів з іноземним елементом 

 

4 

 

160 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

/12541грн/ 

 

5 

 

03.06.2017 

Хмельницький 

 

 

Семінар: 

Окремі питання застосування 

Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини та 

практики ЕСПЛ 

 

6 

 

180 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

/27509грн/ 

 

6 

 

06.10.2017 

Хмельницький 

 

 

Семінар-практикум:  
Окремі практичні питання 

проведення експертиз та 

застосування висновкі 

експертів при захисті прав / 

комп’ютерно- технічна, 

почеркознавча та лінгвістична 

експертизи 

 

4 

 

180 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області 

/5086грн/ 

 

7 

 

25.11.2017 

Хмельницький 

 

 

Семінар:  

Окремі питання змін 

законодавства /ГПК, 

реформування системи 

примусового аиконання 

рішень/ Огляд рішень ЄСПЛ 

 

5 

 

270 

 

Ради адвокатів 

Хмельницької 

області 

/ 10000грн/ 

НААУ 

 

8 

 

30.11.2017 

Хмельницький 

 

 

Круглий стіл:  

Кримінальна процесуальна 

взаємодія слідчих НПУ та 

адвокатів: актуальні проблеми 

та шляхи вирішення 

 

2 

 

20 

 

Рада адвокатів 

Хмельницької 

області, 

ГУНП у 

Хмельницькій 

області 

Разом:  29 1154 101380,00 грн. 
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СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХИСТУ 

ПРОФЕСІЙНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ  

І.  У 2017 році до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 26* звернень від адвокатів 

про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб за 45 випадків 

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.) 2017р. 

Ненадання відповіді/інформації на 

адвокатський запит      

2 (67%) 8  (80%) 6   (30%) 4 

Відповідь не по суті запиту   5   (25%) - 

Неправомірна відмова в наданні інформації 1 (33%) 2  (20%) 12 (60%) 26 

Несвоєчасне надання інформації - - 3   (15%) 2 

Неповне надання інформації - - 2   (10%) 6 

Надання інформації, що не відповідає 

дійсності  

- - - 2 

Розгляд не завершено    1 

Всього звернень 3 10 20* 26* 

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

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

(11міс.) 

2017р. 

Складено протокол про адміністративне 

правопорушення   

2 

(67%) 

7  

(70%) 

14 18 

Прийнято рішення про відмову у складенні 

протоколу 

1 

(33%) 

3  

(30%) 

9 13 

Порушено питання про притягнення до 

відповідальності в порядку дисциплінарного статуту 

- 1  

(10%) 

- - 

Звернення  відкликано заявником -  2 5 

Звернення повернуто без розгляду   1  

Всього звернень 3 10 20* 26* 

 

* 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. 

Повний аналіз звернень адвокатів про порушення вимог ст.24 Закону «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та результати їх розгляду додається (додаток №1). 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ПРОТОКОЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ  
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Результат розгляду судом 2014р. 2015р. 2016р. 

(11міс.) 

2017р. 

Посадову особу визнано винною 2 

(100%) 

2  

(28,6%) 

6 14 

Провадження закрито за відсутністю складу 

правопорушення 

- 5  

(71,4%) 

- - 

Провадження закрито за закінченням строку 

притягнення до адміністративної відповідальності 

   2 

Розгляд не закінчено - - 8 2 

Всього направлено до суду 2 7 14 18 

 

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 яка систематично 

проводить просвітницьку роботу серед адвокатів; якісно і без зволікань здійснює розгляд 

звернень та оформлення протоколів за ч.5 ст.212-3 КУпАП; у разі виникнення проблемних 

питань у практичній правозастосовній  діяльності обговорює їх з участю суддів, адвокатів, 

науковців.  

 

ІІ.  У 2017 році, на виконання вимог ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», до Ради адвокатів Хмельницької області надходили повідомлення про всі 

випадки проведення певних слідчих дій  відносно адвокатів Хмельницької області. Зокрема, 

-  2 повідомлення  про затримання 2-х адвокатів та проведення їх особистого  обшуку (в. 

т.ч. в м. Берегово, Закарпаття); 

-  6 повідомлень про проведення  обшуків в адвокатських офісах або в помешканні адвоката.   

В кожному з цих випадків, слідчі дії проводилися в присутності повноважного 

представника Ради адвокатів,  випадків порушень професійних прав адвоката або гарантій 

адвокатської діяльності  не було.  

 

ІІІ.  У 2017 році до Ради адвокатів Хмельницької області надійшло 7  звернень  від адвокатів 

про порушення їх  професійних прав або гарантій з боку працівників правоохоронних 

органів або інших осіб, вчинення відносно них неправомірних дій або  навіть кримінальних 

правопорушень.  

 

Рада адвокатів намагається розглядати і реагувати  на такі звернення  залежно від ситуації: 

-  Інколи для вирішення певної проблеми достатньо особистого втручання голови Ради 

адвокатів (2 випадки);  

 - Деякі повідомлення адвокатів (2 звернення) були предметом обговорення на спільній 

нараді керівника ГУНП в Хмельницькій області Віконського В.В. та голови Ради адвокатів  

Хмельницької області Вагіної Н.А. з участю голови комітету захисту прав адвокатів 

Барилюк О.А.(01.11.2017р.); 

- У разі необхідності з’ясування  додаткових обставин які зумовили звернення адвоката, 

пошуку ефективних заходів/механізмів  захисту прав адвоката (у випадку їх порушення або 

за наявності істотних ризиків),  або детального обговорення, -  звернення передаються  до 

Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності, який  діє при Раді адвокатів 

Хмельницької області ( передано 4 звернення); 

- Для пошуку шляхів вирішення проблемних питань які виникають в процесі реалізації 

адвокатами професійних прав  під час проведення досудового розслідування – Рада 

адвокатів ініціювала проведення круглого столу з участю керівництва ГУНП, прокуратури, 

слідчих суддів та суддів апеляційного суду (30.11.2017р.);   
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-  Про кожний випадок порушення прав адвоката та/або гарантій адвокатської діяльності  - 

рада адвокатів регіону інформує Раду адвокатів України, доводить до відома керівництва 

ГУНП в Хмельницькій області, прокурора Хмельницької області, Генерального прокурора 

України, інших осіб та вимагає їх належного реагування.   

 

Цей напрямок діяльності Ради адвокатів є найбільш проблемним.  

З однієї сторони, - держава не бажає чути голос адвокатури, маємо відсутність політичної 

волі у реальному створенні належних умов для діяльності адвокатури та забезпеченні 

дотримання гарантій адвокатської діяльності,  небажання держави дотримуватися закону та 

у притягненні до відповідальності осіб які допускають порушення професійних прав 

адвокатів, їх честі та гідності (Статистика за 2013-2016р.р.: відносно адвокатів в Україні 

вчинено 798 злочинів, до суду направлено – 6 справ, вирок –немає  жодного).  

З іншої сторони, - маємо випадки  безпідставних звернень адвокатів зі скаргами на 

порушення прав. Також  існують випадки непрофесійної або  неетичної поведінки/дій 

деяких адвокатів,  що провокує порушення  їх професійних прав та гарантій  іншими 

особами, або зумовлює та/або  унеможливлює належний захист порушених прав адвоката 

та гарантій адвокатської діяльності, притягнення винних осіб до відповідальності, тощо. 

  

ІУ.  На Хмельниччині майже половина практикуючих адвокатів(192)  включені до Реєстрів 

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

них,  у 2017 році 85 адвокатів уклали контракти з  регіональним центром БВПД про надання 

правової допомоги у кримінальних справах і 61 адвокат має контракти з місцевими 

центрами щодо надання правової допомоги в інших категоріях справ. 

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

вдосконалення системи БПД  знаходяться в колі постійної уваги Ради адвокатів області. 

 

Рада адвокатів регіону має  своїх представників в Комітеті БПД НААУ та у складі робочої 

групи з розробки проектів змін та доповнень до Стандартів якості надання БВПД, інших 

нормативних актів які регулюють певні питання надання адвокатами БВПД (О.Самбір). 

Маємо 2-х представників в конкурсній комісії з відбору адвокатів для надання БВПД ( 

В.Терлич, Н.Кручініна). З 2014 році діє утворена Радою адвокатів Хмельницької області  

Комісія  з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги. У 2017 році Комісія розглянула 5 звернень з питань своєї компетенції. 

Повний звіт Комісії за 2017 рік, затверджений рішенням Ради адвокатів Хмельницької 

області від 10.01.2018 року, додається (додаток 2)  

 

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 в питаннях 

доступу до професії , зокрема, щодо забезпечення проходження стажування, прийняття 

Присяги адвоката України, видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

та посвідчень адвоката України, - повністю дотримуються  встановлені  процедури, порядок 

і строки. 

У зв’язку з Конституційними змінами у 2017 році суттєво збільшилася кількість бажаючих 

стати адвокатом і це відповідно, суттєво збільшило обсяг навантаження на Раду адвокатів 

регіону. Це За звітний 2017 рік, відповідно до встановленого порядку: 
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 Включено до Реєстру керівників стажування - 10 адвокатів. Всього в реєстрі 

адвокатів-керівників стажування Хмельницької області - 48 адвокатів;   

 54 особи – направлені на стажування та організовано процес їх стажування / 

вирішення комплексу питань пов’язаних з направленням на стажування, розгляд 2-

х поточних та  остаточного звітів кожного стажиста, висновків керівників 

стажування, проведення співбесід, перевірка складених стажистами проектів 

документів на відповідність вимогам законодавства, за наявності недоліків - надання 

рекомендацій по кожному документу,  вирішення питань припинення, зупинення 

стажування, заміна керівників стажування, продовження стажування, тощо; 

 66 осіб - отримали Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за 

результатами стажування. Всього за 2013-2017 роки за наслідками стажування 

Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю отримали 106 осіб; 

 9 осіб - отримали Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування (працювали помічниками адвокатів). Всього за 2013-2017 

роки  16 помічників адвокатів стали адвокатами; 

 2 особи  - Рада адвокатів приймала рішення про відмову у приведені до присяги 

адвоката України, у зв’язку з наявність у них обставин несумісності. Одне з цих 

рішень було скасовано апеляційним судом і наразі оскаржується Радою адвокатів в 

касаційному порядку. 

 

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. 

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 31.12.2017р.  в ЄРАУ містяться відомості щодо 763  адвокатів, з адресою 

робочого місця у Хмельницькій області. З них : 

 460 адвокатів - здійснюють адвокатську діяльність,  з них: 

 23 адвокати  мають 24 помічників; 

 21 адвокат здійснює адвокатську діяльність у складі 11 адвокатських об’єднань; 

 12 адвокатів працюють в адвокатських бюро; 

 280 адвокатів - зупинили право на заняття адвокатською діяльністю, в т.ч. 

 272  адвоката -  за власною заявою; 

 8 адвокатів - за  рішенням КДКА про накладення дисциплінарного стягнення;  

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

 3 особи - на підставі  власної заяви; 

 4 особи - за  рішенням КДКА про накладення дисциплінарного стягнення; 

 16 осіб  - у зв’язку зі смертю.  

 

ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ  

Звіт про  виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2017 рік, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів Хмельницької області від  05.02.2018р.  додається 

(додаток 3). 
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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 2017 році. 

 Сплатили щорічний внесок за 2017 рік  468 адвокатів; 

 Звільнені від сплати внеску – 10 адвокатів; 

 Розстрочено сплату внеску – 1 адвокату; 

 Не сплатили внесок до цього часу – 4 адвоката. 

Рада адвокатів зверталась  до КДКА Хмельницької області  з поданням про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності за невиконання рішення органу адвокатського 

самоврядування щодо сплати щорічного внеску  -  8  адвокатів (У 2016 р. таких подань  було 

- 18, а в 2015р. - 57), з них: 

 6 осіб - притягнуто до дисциплінарної відповідальності  (в т.ч. 3 – зупинено право на 

здійснення адвокатської діяльності на 6 міс., 3 адвокатам – оголошено 

попередження); 

 Стосовно 1 особи –  рішення КДКА про відмову у відкритті дисциплінарного 

провадження; 

 Щодо 1 особи –  результати розгляду подання КДКА  не надходили. 

 

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.  

 

 У 2017 році продовжена робота (розпочата в травні 2016 р.) з  відродження історії 

адвокатури Поділля (тривали архівні та наукові дослідження групи науковців та 

підготовка видання  книги. В кінці грудня  2017р. книга з історії адвокатури Поділля 

здана до друку. 

 Рада адвокатів області прийняла рішення про  направлення представника адвокатів  

Хмельниччини до складу громадської ради при Хмельницькій облдержадміністрації. 

За результатами  голосування наш представник  увійшов  до складу Громадської 

Ради та обраний заступником голови. 

 Рада адвокатів традиційно виступила партнером ІУ Всеукраїнського відкритого 

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

управління та права (квітень 2017р.). 

 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 (травень 2017р.). 
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 Фінансова підтримка участі футбольної команди адвокатів Хмельницької області в 

національному турнірі серед адвокатів України на кубок UNBA-2017 (квітень 

2017р.). 

 Організовано та проведений круглий стіл  «Кримінальна процесуальна взаємодія 

слідчих НПУ та адвокатів: актуальні проблеми та шляхи вирішення» (30.11.2017р.) 

 Прийняли участь в низці заходів присвячених міжнародному дню захисту прав 

людини (участь в роботі круглих столів, безоплатне консультування громадян, 

навчальні заходи працівників пенітенціарної служби, участь у спільних заходах з 

учбовими закладами області та головним територіальним управлінням юстиції 

Хмельницької області (листопад-грудень2017р). 

 Проведено урочистості до Дня адвокатури України (19.12.2017р.) 

 

 

Додатки:   

1. Інформація про розгляд Радою адвокатів Хмельницької області звернень про 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення права адвоката на 

інформацію (ст.24 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») за 2017 рік; 

2. Звіт комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги за період з 1.01.2017р. по 31.12.2017р.; 

3. Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області за 2017 рік.  

 

Звіт Ради адвокатів Хмельницької області за 2017 рік   розглянутий на засіданні Ради 

адвокатів Хмельницької області 05.02.2018р.  та схвалений для розгляду і затвердження 

Конференцією адвокатів Хмельницької області (протокол засідання Ради адвокатів 

Хмельницької області № 2 від  05.02.2018 року) 

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області                                                         Н. А. Вагіна 

 


