
Витяг: 

ПРОТОКОЛ 
Конференції адвокатів Хмельницької області 

 

09 червня 2018 року                                                                                                     м. Хмельницький 

 

 

          Вирішили: затвердити  наступний порядок денний Конференції адвокатів Хмельницької 

області: 

1. Розгляд звіту Ради адвокатів Хмельницької області за 2017 рік. 

2. Розгляд звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької 

області. 

3. Розгляд звіту представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради 

адвокатів України. 

4. Розгляд звіту представника адвокатів Хмельницької області у складі Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

5. Розгляд та затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів Хмельницької області за 2017 

рік. 

6. Розгляд та затвердження висновку ревізійної комісії за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області за 2017 рік. 

7. Затвердження кошторису і штатного розпису Ради адвокатів Хмельницької 

області на 2018, 2019 роки. 

8. Затвердження кошторису і штатного розпису Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Хмельницької області на 2018, 2019 роки. 

9. Обрання представника адвокатів Хмельницької області до складу Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

10. Обрання голови  Ради адвокатів Хмельницької області. 

11. Обрання членів Ради адвокатів Хмельницької області. 

12. Обрання членів кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області. 

13. Обрання членів дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області. 

14. Прийняття інших рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 
 

  

 

1.  По першому питанню  порядку денного: 

1.1. Вирішили: затвердити  звіт  Ради адвокатів Хмельницької області за 2017 рік (додається). 

  

2. По другому питанню  порядку денного: 
2.1.Вирішили: затвердити  звіт  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької 

області за 2017 рік (додається). 

 

             3. По третьому питанню порядку денного: 
3.1. Вирішили: затвердити  звіт   представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради 

адвокатів України (додається). 

 

             4. По четвертому питанню порядку денного: 
4.1. Вирішили: затвердити  звіт   представника адвокатів Хмельницької області у складі Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (додається). 

 

             5. По п'ятому питанню порядку денного: 
5.1. Вирішили: затвердити висновок №7 перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької 

області фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів Хмельницької області за період з 

01.01.2017 року по 31.12.201 року (додається). 

 

             6. По шостому питанню порядку денного: 
 



6.1. Вирішили: затвердити висновок №8 перевірки ревізійною комісією адвокатів Хмельницької 

області  фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року (додається). 

 

            7. По сьомому питанню порядку денного: 
7.1. Вирішили: затвердити кошторис Ради адвокатів Хмельницької області на 2018 рік (додається) 

з урахуванням пропозиції про збільшення   на 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень статті видатків 

«9. Витрати за забезпечення роботи веб-сайту», визначивши за вказаною статтею суму на рік 

/прогнозовану/ в розмірі  35000 (тридцять п’ять тисяч) гривень. 

 

7.2. Вирішили: затвердити кошторис Ради адвокатів Хмельницької області на 2019 рік 

(додається). 
 
7.3. Вирішили: Доручити (делегувати) Раді адвокатів Хмельницької області  право скласти, 

затвердити, та у разі потреби змінювати,  штатний розпис Ради адвокатів Хмельницької області на 

2018 рік,  а також визначати види послуг/робіт для надання/виконання яких можуть бути укладені 

цивільно-правові договори, в межах сум та/або в межах розміру визначених  Кошторисом Ради 

адвокатів Хмельницької області на 2018 рік. 

 

7.4. Вирішили: Доручити (делегувати) Раді адвокатів Хмельницької області  право скласти, 

затвердити, та у разі потреби змінювати,  штатний розпис Ради адвокатів Хмельницької області на 

2019 рік,  а також визначити види послуг/робіт для надання/виконання яких можуть бути укладені 

цивільно-правові договори, в межах сум та/або в межах розміру визначених  Кошторисом Ради 

адвокатів Хмельницької області на 2019 рік. 

 

                8. По восьмому питанню порядку денного: 
8.1. Вирішили: Затвердити штатний розпис Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області   на 2018 рік в редакції, запропонованій головою КДКА  в кількості 2 

штатних одиниці (помічник голови та головний бухгалтер) з місячним фондом заробітної плати 

11 200 (одинадцять тисяч двісті) гривень. (додається) 

 

8.2. Вирішили: Затвердити штатний розпис Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області   на 2019 рік в редакції, запропонованій головою КДКА  в кількості 2 

штатних одиниці (помічник голови та головний бухгалтер) з місячним фондом заробітної плати 

11 200 (одинадцять тисяч двісті) гривень. (додається) 

 

8.3. Вирішили: затвердити кошторис Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області  Хмельницької області на 2018 рік (додається) з приміткою про  

відшкодування витрат на відрядження  відповідно до Положення про відрядження, затвердженого 

КДКА Хмельницької області, передбачити  добові в сумі 300грн.  

 

8.4. Вирішили: затвердити кошторис Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області  Хмельницької області на 2019 рік (додається) з приміткою про  

відшкодування витрат на відрядження  відповідно до Положення про відрядження, затвердженого 

КДКА Хмельницької області, передбачити  добові в сумі 300грн.  

 

9. По дев'ятому питанню порядку денного: 
9.1. Вирішили:  обрати  представником адвокатів Хмельницької області у  Вищій кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії  адвокатури Лучковського Валентина Вікторовича, свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю № 214, видане 15.04.1998 року КДКА Хмельницької області, 

згідно відомостей ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. 

Хмельницький, вул. Кам’янецька, 52 кв.7 
. 

                  

10. По десятому питанню порядку денного: 
10.1.Вирішили:  обрати головою Ради адвокатів  Хмельницької області Вагіну Наталію 

Андріївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 134, видане  на підставі 

рішення  Хмельницької обласної КДКА від 06.05.1994р. 

  

11. По одинадцятому питанню порядку денного: 

 



11.1. Вирішили:  обрати членом Ради адвокатів  Хмельницької області Возняк Алю Гюндузовну, 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХМ № 000010 видане  11.03.2015р.  

Радою адвокатів Хмельницької області на підставі рішення КДКА  Хмельницької області № 19  

від 18.11. 2004 року. 

 

11.2. Вирішили:  обрати членом Ради адвокатів  Хмельницької області Кручініну Наталію 

Станіславівну, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 349, видане 

Хмельницькою  обласною КДКА 23.12.2004 року. 

 

11.3. Вирішили: обрати членом Ради адвокатів  Хмельницької області Клюку Володимира 

Федоровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 240, видане 

Хмельницькою  обласною КДКА 19.10.2002 року, робоча адреса: 29000, м. Хмельницький, вул. 

Проскурівська, буд. 23/1,кв.2. 
 

11.4. Вирішили: обрати членом Ради адвокатів  Хмельницької області Сітнікова Андрія 

Володимировича, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 256, видане 

Хмельницькою  обласною КДКА 19.10.2002 року. 
 

 12. По дванадцятому питанню порядку денного: 

12.1. Вирішили:  обрати до складу кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області  Вагіна Дмитра Сергійовича, свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 327, видане 10.12.2003 року Хмельницькою  обласною КДКА. 

 

12.2. Вирішили:  обрати до складу кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області Хмелевську Наталію Володимирівну, свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю № 456, видане 14.01.2010 року Хмельницькою  обласною КДКА. 

 

 13. По тринадцятому питанню порядку денного: 

13.1. Вирішили:  обрати до складу дисциплінарної  палати КДКА Хмельницької області  

Дем'янову Олену Вікторівну, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/366, 

видане 11.11.2002 року Закарпатською  обласною КДКА. 

 

13.2. Вирішили:  обрати до складу дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області Тарадай 

Олену Трохимівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 385, видане 

23.08.2007 року Хмельницькою  обласною КДКА. 

 

 14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: 
 Головуючий запитав, чи виникли питання, які потребують розгляду Конференцією 

адвокатів Хмельницької області та можуть бути розглянуті  відповідно до пункту чотирнадцятого 

порядку денного. 

Пропозицій від делегатів Конференції не надійшло.  

  

Головуючий подякував усім делегатам за плідну роботу та оголосив Конференцію адвокатів 

Хмельницької області закритою. 

 

 

 

Голова конференції                               /підпис/                                                        Місяць А.П. 

                             

Секретар конференції                            /підпис/                                                      Адамчук Л.В. 


