
Витяг: 

ПРОТОКОЛ 
Конференції адвокатів Хмельницької області 

 

07 грудня 2019 року                                                                                                     м. Хмельницький 

 

 

 
          Вирішили:  
          Затвердити  наступний порядок денний Конференції адвокатів Хмельницької області: 

1. Розгляд звіту Ради адвокатів Хмельницької області за 2019 рік. 

2. Розгляд звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької 

області за 2019 р. 

3. Розгляд звіту представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради 

адвокатів України за 2019 р. 

4. Розгляд звіту представника адвокатів Хмельницької області у складі Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за 2019 р. 

5. Затвердження кошторису і штатного розпису Ради адвокатів Хмельницької 

області на 2020, 2021 роки. 

6. Затвердження кошторису і штатного розпису Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Хмельницької області на 2020, 2021 роки. 

7. Обрання члена кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області. 

8. Обрання голови та члена Ревізійної комісії адвокатури Хмельницької області. 

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

адвокатську діяльність». 
 

  

1.  По першому питанню  порядку денного: 

1. Вирішили: затвердити  звіт  Ради адвокатів Хмельницької області за 2019 рік (додається). 

  

2. По другому питанню  порядку денного: 
 

2.Вирішили: затвердити  звіт  адвокатури Хмельницької області за 2019 рік  

 

3. По третьому питанню порядку денного: 
 

3. Вирішили: затвердити  звіт   представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради 

адвокатів України (додається). 

 

4. По четвертому питанню порядку денного: 
 

4. 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 кошторис Ради адвокатів Хмельницької області на 2020, 2021 роки 

(додається). 

Головуючий виносить  на голосування пропозицію про надання  Раді адвокатів Хмельницької 

області права на затвердження штатного розпису Ради адвокатів Хмельницької області на 2020, 

2021 р. в межах виділених кошторисом коштів та за потреби, вносити до нього зміни.  

5.2. Вирішили: Надати Раді адвокатів Хмельницької області право затверджувати штатний розпис 

Ради адвокатів Хмельницької області на 2020 та 2021 роки в межах виділених кошторисом коштів 

та за потреби, вносити до нього зміни. 

 

6. По шостому питанню порядку денного: 
 

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

Хмельницької області   на 2020 та 2021 роки (додається). 



6.2. Вирішили: затвердити кошторис Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області  Хмельницької області на 2020 та 2021 роки.   

 

7. По сьомому питанню порядку денного: 
 

7. Вирішили:  обрати  членом кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Хмельницької області Плавлуцького Вадима Вікторовича свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю № 412 видане 07.07.2008 року Хмельницькою обласною КДКА. 
                  

8. По восьмому питанню порядку денного: 
 

8.1.Вирішили:  обрати головою Ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області Дем’янова 

Сергія Миколайовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 429 видане 

16.02.2009 року Хмельницькою обласною КДКА.  

 

8.2.Вирішили:  обрати членом Ревізійної комісії адвокатів Хмельницької  Новікова Миколу 

Володимировича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 238 видане 

19.10.2002 року Хмельницькою обласною КДКА.  

 

  

 

 

 

Голова конференції                               /підпис/                                                       Терлич В.Г. 

                             

Секретар конференції                         /підпис/                                                     Кармаліта Т.В. 


