
Витяг: 
ПРОТОКОЛ 

Конференції адвокатів Хмельницької області 
 

25 вересня 2021 року                                                                                                     м. Хмельницький 
 

             Вирішили: затвердити наступний порядок денний Конференції адвокатів Хмельницької 
області: 

1. Розгляд та затвердження звіту Ради адвокатів Хмельницької області за 2020-2021 (8міс.) 
роки. 

2. Розгляд та затвердження звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Хмельницької області за 2020 -2021 (8міс.) роки. 

3.  Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Хмельницької області в Раді 
адвокатів України за 2020-2021 (8міс.) роки. 

4. Розгляд та затвердження звіту представника адвокатів Хмельницької області у Вищій 
кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури за 2020-2021 (8міс.) роки. 

5. Розгляд та затвердження висновків № 11, 12 від 01.12.2020 перевірки ревізійною 
комісією адвокатів Хмельницької області фінансово-господарської діяльності Ради 
адвокатів Хмельницької області за період з 01.01.2019 по 01.10.2020 роки. 

6. Розгляд та затвердження висновків № 13, 14 від 01.12.2020 перевірки ревізійною 
комісією адвокатів Хмельницької області фінансово-господарської діяльності 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області за період з 
01.01.2019 по 01.10.2020 року. 

7. Затвердження кошторису та штатного розкладу Ради адвокатів Хмельницької області 
на 2022, 2023 роки; 

8. Затвердження кошторису та штатного розкладу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури Хмельницької області на 2022, 2023 роки; 

9. Обрання членів Ради адвокатів Хмельницької області (2 особи). 

10. Обрання членів кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури Хмельницької області (3 особи). 

11. Обрання членів Ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області (3 особи). 

12. 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 2020-2021 (8 місяців) 
роки). 
 

2. По другому питанню  порядку денного: 
          2.Вирішили: затвердити звіт Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької 
області за 2020-2021 (8 місяців) рік. 

 
3. По третьому питанню  порядку денного: 

          3.Вирішили: затвердити звіт представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради 
адвокатів України за 2020-2021 (8 місяців) роки. 
 

4. По четвертому питанню порядку денного: 
          4.Вирішили: затвердити звіт представника адвокатів Хмельницької області у Вищій 
кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури за 2020-2021 (8 місяців) роки. 



 
5. По п’ятому питанню порядку денного: 

          5.Вирішили: затвердити висновки №№ 11, 12 від 01.12.2020р. перевірки Ревізійною комісією 
адвокатів Хмельницької області фінансово-господарської діяльності Ради адвокатів Хмельницької 
області за період з 01.01.019 по 01.10.2020 роки. 
 

6. По шостому питанню порядку денного: 
          6.Вирішили: затвердити висновки №№ 12, 13 від 01.12.2020р. перевірки Ревізійною комісією 
адвокатів Хмельницької області фінансово-господарської діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури Хмельницької області за період з 01.01.2019 по 01.10.2020 роки. 

 
7. По сьомому питанню порядку денного: 
7.1. Вирішили: затвердити кошторис Ради адвокатів Хмельницької області на 2022, 2023 

роки у запропонованій редакції (додається). 
7.2. Вирішили: Доручити (делегувати) Раді адвокатів Хмельницької області  право скласти, 

затвердити та, у разі потреби, змінити штатні розписи Ради адвокатів Хмельницької області на 2022, 
2023 роки в межах сум та/або в межах розміру визначених кошторисом Ради адвокатів Хмельницької 
області на 2022, 2023 роки. 
 

8. По восьмому питанню порядку денного: 
8.1. Вирішили: затвердити кошторис Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Хмельницької області  на 2022, 2023 роки в редакції, запропонованій головою КДКА Хмельницької 
області. (додаються) 

8.2. Вирішили:  затвердити штатні розписи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури Хмельницької області  на 2022, 2023 роки в редакції, запропонованій головою КДКА 
Хмельницької області. (додаються) 
 

9. По дев'ятому питанню порядку денного: 
9. Вирішили:  обрати членами Ради адвокатів Хмельницької області: 
 Заболотного Антона Миколайовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 439 від 18.11.2009р., видане Хмельницькою обласною КДКА; 
 Кулабіну Марину Юріївну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 545 

від 01.08.2011р., видане Хмельницькою  обласною КДКА. 
 
10.  По десятому питанню порядку денного: 
10. Вирішили:  обрати до складу кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Хмельницької області адвокатів:  
Барилюк Оксану Антонівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 403 

від 19.12.2007р., видане Хмельницькою обласною КДКА; 
Черевика Сергія Станіславовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю     

№ 366 від 02.11.2005р., видане Хмельницькою обласною КДКА; 
Савінського Олега Петровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 360 

від 03.05.2012р., видане Чернівецькою обласною КДКА. 
 
11. По одинадцятому питанню порядку денного: 

            11.  Вирішили:  обрати до складу Ревізійної комісії адвокатів Хмельницької області адвокатів: 
Чорного Юрія Олександровича, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю       

№ 300 від 12.03.2003р., видане Хмельницькою обласною КДКА;. 
Кохан Божену Павлівну, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 589 від 

15.12.2012р., видане Хмельницькою обласною КДКА; 
Олійника Владислава Анатолійовича, свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 692 від 12.03.2012р., видане Хмельницькою обласною КДКА. 
 

 
 
Голова конференції                               /підпис/                                                               А. Місяць 
                              
Секретар конференції                           /підпис/                                                            М. Кулабіна 


