
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  №11 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                            5 серпня 2020 року  

 

                                                    Початок:   14 :  00 год.  

                                            закінчено:  16 : 10 год. 

 

                                                                                     Присутні: Вагіна Н.А. (голова Ради),  

                                                                                     Возняк А.Г., Терлич В.Г., 

                                                                                             Сітніков А.В., Кручініна Н.С.,                                                                                                    

                                                                                             Кулабіна М.Ю., Чулкова Н.К.,  

                                                              Клюка В.Ф. 

 

                            

                                                Відсутній: Пілінський С.І.  

                                                        

                                                                                      За участі: Басістої Н.Ю.       

                           

Порядок денний: 

 

1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю: 

1.1.  Слободян Юлії Валеріївні.   

1.2.  Захарченко Марійці Олександрівні. 

2. Про скликання Конференції адвокатів Хмельницької області в 2020 році. 

3. Про запровадження постійно діючих тренінгів з питань Правил адвокатської етики при 

Раді адвокатів Хмельницької області.  

4. Про проведення конкурсу - фестивалю Різдвяних колядок серед адвокатських колективів 

Хмельницької області. 

5. Про представника адвокатів Хмельницької області у молодіжному комітеті НААУ 

NextGen. 

6. Питання взаємодії членів комітетів НААУ від Хмельницької області з Радою адвокатів 

регіону.  

7. Щодо змісту реклами АО «Савченко Груп». 

8. Інше. 

 

Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю 

Звучить Гімн України  

 

 

            2.Про скликання Конференції адвокатів Хмельницької області в 2020 році. 

2.Вирішили: 

1. Скликати 18 грудня 2020 року Конференцію адвокатів Хмельницької області.  

2. На розгляд Конференції адвокатів Хмельницької області винести наступні питання:  

1)  Розгляд та затвердження звіту  Ради адвокатів Хмельницької області за 2020 рік. 

2) Розгляд та затвердження звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області за 2020 рік. 

3)  Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Хмельницької області в Раді адвокатів 

України за 2020 рік. 

4)  Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Хмельницької області у Вищій 

кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури за 2020 рік. 

5) Розгляд та затвердження висновків ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області. 

6) Обрання члена Ради адвокатів Хмельницької області. 

7) Обрання членів Ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області.          

8) Прийняття інших рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

3.Звернутися до Ради адвокатів України  про  затвердження порядку висування та обрання 



делегатів Конференції адвокатів Хмельницької області та квоти представництва делегатів для 

участі в Конференції адвокатів Хмельницької області - 1 делегат від 10 адвокатів району області, 

міст обласного підпорядкування. 

4.Місце проведення та час початку роботи Конференції адвокатів Хмельницької області,  дату, 

час та місця проведення зборів адвокатів районів області, міст обласного підпорядкування, - 

визначити після затвердження Радою адвокатів України  квоти представництва та порядку 

висування та обрання делегатів Конференції адвокатів Хмельницької області та укладення 

відповідних договорів оренди приміщень. /повний текст рішення додається/. 

 

            3. Про запровадження постійно діючих тренінгів з питань Правил адвокатської 

етики при Раді адвокатів Хмельницької області. 

3.Вирішили: 

1. Організувати систематичне проведення для адвокатів Хмельницької області тренінгів 

(практикумів) з питань правил адвокатської етики та стандартів адвокатської діяльності. 

2. Визначити наступні умови проведення тренінгів (практикумів) з питань правил адвокатської 

етики та стандартів адвокатської діяльності: 

- місце проведення: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, оф.801; 

- кількість учасників: до 25 осіб; 

- дата, час проведення: 2-й та 3-й четвер кожного місяця, початок о 16:00год; 

- кількість залікових балів: 2 бали: 

- участь в заході для адвокатів Хмельницької області безкоштовна. 

3.Затвердити розклад тренінгів (практикумів) з питань правил адвокатської етики та стандартів 

адвокатської діяльності  на 2020 рік, що додається. 

4.Встановити ліміт оплати послуг експерта-тренера за надання викладацьких або 

консультативних послуг з питань правил адвокатської етики та стандартів адвокатської 

діяльності в розмірі 1500грн. за один тренінг тривалістю 2 год. (2 залікових бали). 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Ради адвокатів 

Хмельницької області Сітнікова А.В. /повний текст рішення додається/. 

 

            4. Розгляд питання про проведення конкурсу-фестивалю різдвяних колядок серед 

адвокатських колективів Хмельницької області. 

4. Вирішили: 

1.Провести 18 грудня 2020 року фестиваль-конкурс колядки та різдвяних пісноспівів серед 

адвокатів та адвокатських колективів Хмельницької області «Українська коляда».  

2.Створити оргкомітет для підготовки та проведення фестивалю-конкурсу «Українська коляда» у 

складі: Басіста Наталія Юріївна (голова оргкомітету), Возняк Аля Гюндузівна, Чулкова Наталя 

Костянтинівна, Площинська Анастасія Олексіївна, Задорожна Ольга Володимирівна. 

3.Оргкомітету  фестивалю-конкурсу розробити положення про фестиваль-конкурс «Українська 

коляда», план заходів щодо підготовки і проведення фестивалю-конкурсу та забезпечити його 

виконання. 

4.Витрати на проведення фестивалю-конкурсу колядок та різдвяних пісноспівів серед колективів 

адвокатів Хмельницької області «Українська коляда»  віднести за рахунок коштів Ради адвокатів 

Хмельницької області в межах суми передбаченої п.16 статті «Видатки» Кошторису Ради 

адвокатів Хмельницької області на 2020,2021 роки (в тому числі: відрядження адвокатів - 

учасників конкурсу та членів журі, призовий фонд (до 10000,00 (десять тисяч) грн.), оренда 

приміщення, послуги ведучого, інші витрати). 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Ради адвокатів Хмельницької 

області Вагіну Н.А. /повний текст рішення додається/. 

 

            5. Розгляд питання про представника адвокатів Хмельницької області у 

молодіжному комітеті НААУ NextGen. 

5. Вирішили: 

Рекомендувати до призначення представником  молодіжного комітету НААУ - «UNBA NextGen» 

у Хмельницькій області – адвоката Площинську Анастасію Олексіївну, заступником 

представника молодіжного комітету НААУ - «UNBA NextGen» у Хмельницькій області -  

адвоката Задорожну Ольгу Володимирівну.   

 

6.Розгляд питання взаємодії членів комітетів НААУ від Хмельницької області з Радою 

адвокатів регіону.      

6. Вирішили: 



Направити листи до членів комітетів НААУ – адвокатів Хмельницької області щодо змісту їх 

діяльності у комітетах та налагодження постійної взаємодії з Радою адвокатів Хмельницької 

області. 

 

7.Розгляд питання щодо змісту реклами АО «Савченко Груп». 

7. Вирішили: 

Звернутись до адвокатів АО «Савченко Груп» Савченко Ярослава Васильовича, Савченко Оксани 

Володимирівни з листом щодо змісту реклами ОА «Савченко Груп». 

 

Головуюча повідомила, що порядок денний вичерпано та оголосила засідання закритим. 

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області              /підпис                                         Вагіна Н.А.  

 

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області             /підпис/                                  Кручініна Н.С.  

 

 

 

 

 


