Рекомендовано до затвердження
Конференцією адвокатів Хмельницької області

ЗВІТ
РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2018 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
01.01.2018р. по 31.12.2018р.:
- 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 01.01.2018р. по 31.12.2018р.:
Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

голова

Вагіна Наталія Андріївна

заступник
голови РА
член РА

Сітніков Андрій Володимирович

секретар

Кручініна Наталія Станіславівна

член РА

Возняк Аля Гюндузівна

член РА

Терлич Валерій Габорович

член РА
член РА
член РА

Пілінський Сергій Ігорович
Кулабіна Маріна Юріївна
Чулкова Наталя Костянтинівна

Клюка Володимир Федорович

Термін повноважень

23.11.2013р. – 23.11.2018р.
23.11.2018р. – 23.11. 2023р.
23.11.2013р. – 23.11.2018р.
23.11.2018р. – 23.11. 2023р.
23.11.2013р. – 23.11.2018р.
23.11.2018р. – 23.11. 2023р.
23.11.2013р. – 23.11.2018р.
23.11.2018р. – 23.11. 2023р.
23.11.2013р. – 23.11.2018р.
23.11.2018р. – 23.11. 2023р.
13.10.2012р. – 13.10.2017р.
13.10.2017р. – 13.10.2022р.
19.12.2015р.- 19.12.2020р.
17.12.2016р. – 17.12.2021р.
13.10.2017р. – 13.10.2022р.

Дата обрання

23.11.2013р.
09.06.2018р.
23.11.2013р.
09.06.2018р.
23.11.2013р.
09.06.2018р.
23.11.2013р.
09.06.2018р.
23.11.2013р.
09.06.2018р.
13.10.2012р.
22.04.2017р.
19.12.2015р.
17.12.2016р.
22.04.2017р.

Функції, повноваження та порядок роботи Ради визначені статтею 48 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 2018 році:
 проведено засідань Ради адвокатів Хмельницької області - 19
 розглянуто питань - 482
Всі засідання були повноважними (наявний кворум для прийняття рішень), гласними та
відкритими.

Всі питання розглянуті Радою адвокатів у встановлений законодавством строк.
Всі прийняті рішення
адвокатури.

відповідають вимогам чинного законодавства та інтересам

Одне рішення Ради адвокатів Хмельницької області було оскаржено до РАУ, а після його
залишення РАУ без змін, - оскаржено в судовому порядку.
Графік засідань Ради адвокатів, інформація щодо порядку денного кожного засідання та
про всі прийняті рішення постійно та своєчасно оприлюднюється на сайті Ради адвокатів
Хмельницької області (розділ: Про Раду - Рішення Ради).
Засідання Ради адвокатів: порівняльна таблиця за період 2014-2018 роки:
Показник/період
2014
2015
2016
2017
2018
Разом
Проведено засідань

21

17

16

18

19

91

Розглянуто питань

141

134

270

424

482

1451

Оскаржено рішень

0

0

0

3

1

4

Скасовано рішень

0

0

0

1

0
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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 соціальній мережі Facebook
(відповідальний член Ради Сітніков А.В.) та ефективно використовує можливості
оперативної комунікації між адвокатами через мобільний додаток Viber (група налічує
272 адвоката, відповідальна член Ради Возняк А.Г.).
ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ
Конференція адвокатів регіону є вищим органом адвокатського самоврядування
відповідному регіоні.

у

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.
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У 2018 році Радою адвокатів Хмельницької області було скликано та забезпечено
проведення 09 червня 2018 року звітно-виборної Конференції адвокатів Хмельницької
області.
Конференція прийняла 24 рішення.
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».


Кількість адвокатів які подали у 2018р. картки обліку залікових балів - 247 осіб;



Кількість заходів з підвищення кваліфікації різного формату (семінар, тренінг,
практикум) проведених РАХмО (в т.ч. спільних) – 9;
 Загальна кількість залікових балів/академічних годин які можна було отримати 37;
 Кількість адвокатів які прийняли участь в заходах з підвищення кваліфікації
проведених РАХмО - 1075 осіб;
 Кількість лекторів/експертів/доповідачів - 18 осіб, з них 12 сертифіковані
Експертною Радою за поданням РАХмО;
 Радою адвокатів Хмельницької області у 2018р. видано:
- методичний посібник: «Підвищення адвокатської майстерності. Єтикопсихологічні аспекти. Запобігання професійному вигоранню»
- монографія «Історія адвокатури Хмельниччини»



Фактичні витрати за напрямком діяльності «Підвищення кваліфікації» склали –
73 536 грн. (передбачено кошторисом 100 000 грн.);
Фактичні витрати на видавництво склали – 48 981 грн. (передбачено кошторисом
50 000 грн.).

Підвищення кваліфікації: порівняльна таблиця за період 2014-2018 роки:
Показник /період
2014
2015
2016
2017
2018
Разом
Кількість заходів
(в т.ч. спільних)

6

10

12

8

9

45

Кількість залікових
балів

44

48

56

29

37

214

Кількість
осіб
прийняли участь

672

537

932

1154

1075

4370

49

83

228

182

247

789

12,9%

21,6%

55,6%

39,6%

64%

17725

50 598

85 138

101 380

73 536

Кількість
осіб
подали
картки
обліку
% від кількості
практикуючих
адвокатів
Витрати на заходи з
підвищ.
кваліфікації (грн.)
% від щорічних

328 377,00
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внесків
Середня вартість 1
години навчання

3,7%

14,9%

21,8%

19,3%

11,3%

402,84

1054,13

1520,35

3495,86

1987,46

1534,47

СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХИСТУ
ПРОФЕСІЙНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ АДВОКАТІВ


Кількість звернень від адвокатів про притягнення до адміністративної
відповідальності посадових осіб за допущені порушення права адвоката на
інформацію,
передбаченого ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» (адвокатський запит) - 17*

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

№

Склад порушення

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

1

Ненадання
відповіді/інформації
на
адвокатський запит
Відповідь не по суті запиту
Неправомірна відмова в наданні інформації
Несвоєчасне надання інформації
Неповне надання інформації
Надання інформації, що не відповідає
дійсності
Розгляд не завершено
Всього звернень

2

8

6

4

6

1
-

2
-

5
12
3
2
-

26
2
6
2

8
4
2
-

20*

1
26*

1
17*

2
3
4
5
6
7

3
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РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ РАДОЮ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗВЕРНЕНЬ ПРО
ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ/ДОКУМЕНТІВ ЗА АДВОКАТСЬКИМ ЗАПИТОМ

Результат розгляду звернень адвокатів

Складено протокол про адміністративне
правопорушення
Прийнято рішення про відмову у складенні
протоколу
Порушено питання про притягнення до
відповідальності в порядку дисциплінарного
статуту
Звернення відкликано заявником
Звернення повернуто без розгляду
Всього звернень

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

2

7

14

18

6

1

3

9

13

10

-

1

-

-

3

5

10

2
1
20*

4
17*

3

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.
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РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ ПРОТОКОЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Результат розгляду судом

2014р.

2015р.

2016р.

Посадову особу визнано винною

2

2

11

14

3

Провадження закрито за відсутністю складу
правопорушення
Провадження закрито за закінченням строку
притягнення
до
адміністративної
відповідальності
Розгляд не закінчено
Всього направлено до суду адмін.матеріалів

-

5

3

2

-

-

-

-

2

-

18

3
6

2

7

14

2017р.

2018р.



Кількість повідомлень правоохоронних органів на виконання вимог ст. 23 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» - 3.
В тому числі:
o про застосування до адвоката запобіжного заходу - 1;
o про проведення обшуків в адвокатських офісах або в помешканні адвоката
- 2.
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.


Кількість звернень (заяви, скарги) адвокатів про порушення професійних прав
або гарантій з боку працівників правоохоронних органів або інших осіб, вчинення
відносно них неправомірних дій, в т.ч. кримінальних правопорушень - 8.
З них розглянуто:
o з залученням Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності, який
діє при Раді адвокатів Хмельницької області -7 звернень
o безпосередньо головою Ради адвокатів 1 звернення
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.


Кількість звернень про вжиття заходів мирного врегулювання конфлікту між
адвокатами в порядку ст. 52 Правил адвокатської етики - 2

Для пошуку шляхів мирного залагодження конфлікту наслідком якого може бути
ініціація адвокатом притягнення до дисциплінарної відповідальності іншого адвоката, Рада адвокатів створює групу медіації до якої включає 2 найбільш досвідчених,
поміркованих та шанованих обома учасниками конфлікту членів Ради. Після вжиття
Радою адвокатів заходів медіації, адвокатів вдалося примирити, і вони не зверталися зі
скаргами до КДКА.


Інша діяльність спрямована на захист професійних
забезпечення гарантій адвокатської діяльності:

прав адвокатів та

o Активна робота щодо недопущення впровадження в системі БПД
незалежної зовнішньої перевірки адвокатського досьє - «Концепція PEER
REVIEW в системі БПД», як такої, що не відповідає інтересам адвокатури,
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суперечить європейському вектору розбудови сучасного українського
правового простору, посягає на фундаментальні гарантії адвокатської
діяльності, руйнує уніфіковані підходи до надання правової допомоги на
оплатних та безоплатних засадах, позбавляє незахищені верстви населення
довіри до адвоката, спрощує правоохоронним органам доступ до документів
сторони захисту, перспектива її впровадження в життя не тільки не
відповідає інтересам адвокатури, але і суперечить європейському вектору
розбудови сучасного українського правового простору.
o Активний супротив законопроекту 9055 «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» (STOP 9055) як такому, що за процедурою створення та
обговорення не відповідає засадам демократичної правової держави; за
змістом спрямований на знищення основних засад функціонування
інституту адвокатури, який штучно послаблюється та втрачає гарантії
незалежності; обмежує права адвокатів, містить дискримінаційні норми з
питань здійснення адвокатської діяльності, корупційні складові в питаннях
доступу до професії; за наслідками призведе до невідворотного руйнування
конституційних механізмів захисту прав і свобод громадян, невід’ємною
частиною яких є право на захист, право на вільний вибір захисника, право
на ефективний правовий захист, тощо.
o Діяльність утвореного Радою адвокатів Хмельницької області постійно
діючого колегіального органу - Комісії з оцінювання якості повноти та
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді
адвокатів Хмельницької області. (У 2018 році Комісія розглянула 3
звернення, постановила 2 рішення якими визнала дії адвокатів такими, що
відповідали стандартам. 1 звернення повернула заявнику (заступнику
прокурора місцевої прокуратури) як такому, що не має права ініціювати
перед Комісією перевірку якості надання адвокатом БВПД)

ПИТАННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОФЕСІЇ. 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 2016 року, суттєво збільшилася кількість
бажаючих стати адвокатом і це відповідно, суттєво збільшило обсяг навантаження на Раду
адвокатів регіону. За звітний 2018 рік, відповідно до встановленого порядку:






Включено до Реєстру адвокатів - керівників стажування - 13 осіб;
Відмовлено у включені до Реєстру адвокатів - керівників стажування – 1 особа;
Виключено з Реєстру адвокатів - керівників стажування – 3 особи;
Всього в реєстрі адвокатів-керівників стажування Хмельницької області - 58
адвокатів;
Направлено на стажування - 103 особи;
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Зупинення стажування – 1 особа;
Відмовлено у видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – 2
особам;
Оскаржено рішень КДКА про видачу особі Свідоцтва про складання
кваліфікаційного іспиту - 1
Кількість осіб яким видано Свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю:
2014-2016
2017
2018
Разом
За результатами
стажування

40

66

71

177

Без стажування

7

9

11

27

Разом

47

75

82

204

Складання Присяги адвоката України та вручення Радою адвокатів Хмельницької області
Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю посвідчення адвоката завжди
відбувається в урочистій обстановці та у встановлений Законом строк.
Загальна сума внесків стажистів у 2018р. – 342 188 грн.
Сума внесків у 2018р. за внесення в ЄРАУ відомостей про помічників адвокатів – 26 061
грн.
ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
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.
Дані Єдиного реєстру адвокатів України станом на 31.12.2018р.:


822 особи - загальна кількість адвокатів Хмельницької області в ЄРАУ.
З них :
 492 адвоката - здійснюють адвокатську діяльність, в тому числі:
 24 адвоката мають 30 помічників;
 26 адвокатів здійснюють адвокатську діяльність у складі 12 адвокатських
об’єднань;
 24 адвоката працюють у 23 адвокатських бюро;
 304 адвоката - зупинили право на заняття адвокатською діяльністю, в т.ч.
 298 осіб - за власною заявою;
 6 осіб - за рішенням КДКА про накладення дисциплінарного стягнення;
 26 осіб - припинили право на здійснення адвокатської діяльності, в т.ч.:
 3 особи - за власною заявою;
 4 особи - за рішенням КДКА про накладення дисциплінарного стягнення;
 1 особа - у зв’язку з набранням сили відповідним рішенням суду
 18 осіб - у зв’язку зі смертю.
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Порівняльна таблиця за період 2014р.-2018р.
2014
2015
Кількість осіб /на 31.12. року

Здійснюють
діяльність

адвокатську

2016

2017

2018

379

385

410

460

492

Діяльність
зупинена/припинена

222

242

276

303

330

Всього в ЄРАУ

601

627

686

763

822

Не надали відомості для
внесення в ЄРАУ

263

невідомо

невідомо

невідомо

невідомо

ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ
Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2018 рік,
затвердженого рішенням Ради адвокатів Хмельницької області від 09.01.2019р. додається
(додаток 1).
Фінансова та статистична звітність Ради адвокатів Хмельницької області оприлюднюється
на сайті ради адвокатів регіону та на сайті НААУ.

Інформація про сплату адвокатами щорічного внеску на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування у 2018 році:
 Сплатили щорічний внесок за 2018 рік 529 адвокатів;
 Звільнені від сплати внеску – 13 осіб;
 Розстрочено сплату внеску – 1 особі;
Інформація про звернення Ради адвокатів до КДКА Хмельницької області з
поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання
рішення органу адвокатського самоврядування щодо сплати щорічного внеску:
 Всього направлено подань про притягнення до дисциплінарної відповідальності 15 адвокатів;
Рішення КДКА Хмельницької області за результатами розгляду:
 притягнуто до дисциплінарної відповідальності - 11 осіб
(в т.ч. 6 осіб – зупинено право на здійснення адвокатської діяльності на 3-6 міс.,
5 осіб – оголошено попередження);
 закрито дисциплінарне провадження - 2 особи;
 результати розгляду подання КДКА не надходили - 2 особи.
Додатки:
1. Звіт про виконання кошторису Ради адвокатів Хмельницької області за 2018 рік.
Звіт Ради адвокатів Хмельницької області за 2018 рік розглянутий на засіданні Ради
адвокатів Хмельницької області 09.01.2019р. та схвалений для розгляду і затвердження
Конференцією адвокатів Хмельницької області (протокол засідання Ради адвокатів
Хмельницької області № 1 від 09.01.2019 року)
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Голова Ради адвокатів Хмельницької області

Н. А. Вагіна
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