
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради адвокатів Хмельницької 

області   № 13-6/21 від 08 грудня 2021 року 

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду

при Раді адвокатів Хмельницької області 

Це Положення визначає правові засади організації та діяльності Науково-
консультативної ради при Раді адвокатів Хмельницької області (далі по тексту — 
Науково-консультативна рада).

1. Науково-консультативна рада є консультативно-дорадчим органом при Раді 
адвокатів Хмельницької області, завданнями  якого є розробка науково-обґрунтованих 
висновків та рекомендацій щодо:

 - набуття права на заняття адвокатською діяльністю, організаційних форм 
адвокатської діяльності; 

- видів адвокатської діяльності, прав і обов’язків адвокатів, гарантій адвокатської 
діяльності; зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 
дисциплінарної відповідальності адвоката;

- адвокатського самоврядування та процедур його функціонування; 
- захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності; 
- інших питань, що випливають з потреб адвокатів та органів адвокатського 

самоврядування в Хмельницькій області та в Україні. 

2. Науково-консультативна рада покликана сприяти: 
- зміцненню та розвитку інституту адвокатури в Україні; 
- здійсненню адвокатської діяльності відповідно до вимог міжнародних стандартів та 

чинного законодавства України;
- органам адвокатського самоврядування  Хмельницької області у здійсненні ними 

покладених на них законодавством функцій; 
- адвокатам у здійсненні адвокатської діяльності та захисті прав і гарантій 

адвокатської діяльності – в межах визначених цим Положенням повноважень.
До завдань Науково-консультативної ради також належать формування пропозицій 

щодо пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі адвокатури 
і адвокатської діяльності, сприяння підвищенню кваліфікації адвокатів України, 
складання науково-правових висновків з окремих правозастосовчих чи інших питань у 
сфері адвокатури та адвокатської діяльності.

3. До повноважень Науково-консультативної ради належать:
- надання наукових (науково-правових, науково-практичних, науково-

консультативних, тощо) висновків, рекомендацій та пропозицій щодо рішень, які 
ухвалюються Радою адвокатів Хмельницької області, конференцією адвокатів 
Хмельницької області та іншими органами адвокатського самоврядування у відповідності 
до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з питань адвокатської 
діяльності;

- розгляд, за потреби, проектів рішень Ради адвокатів Хмельницької області, 
конференцій адвокатів Хмельницької області та інших органів адвокатського 
самоврядування України; 

- попередній розгляд інших питань діяльності адвокатури, Національної асоціації 
адвокатів України та її утворень, а  також інших органів адвокатського самоврядування, 
підготовка яких потребує наукового забезпечення;



- аналіз і опрацювання судової практики, з метою підвищення ефективності 
адвокатської діяльності;

- аналіз міжнародного й вітчизняного досвіду з питань адвокатського 
самоврядування та адвокатської діяльності; 

 - вивчення та надання рекомендацій з питань правового (правозастосовчого) 
характеру, що виникають у адвокатській практиці; 

 - надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань 
адвокатської діяльності, підготовка яких потребує наукового обґрунтування; 

- сприяння зміцненню регіонального, міжрегіонального, національного та 
міжнародного співробітництва з питань адвокатури та права, організація обміну 
відповідними науково-інформаційними матеріалами та участі адвокатів у наукових 
заходах професійного спрямування;

-  участь в організації та підготовці семінарів, науково-практичних конференцій з 
актуальних проблем адвокатської діяльності; 

-  участь у розробці та розгляді пропозицій щодо підготовки програм стажування та 
підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області; 

- надання за дорученням голови Ради адвокатів Хмельницької області, Ради 
адвокатів Хмельницької області, конференції адвокатів Хмельницької області 
консультаційної, інформаційної та іншої допомоги з питань, що належать до її 
компетенції.

На засіданнях Науково-консультативної ради можуть обговорюватися та бути 
рекомендовані для адвокатів Хмельницької області (шляхом затвердження) теоретичні 
роботи та практичні посібники з питань адвокатури, адвокатської діяльності та права.

4. Науково-консультативна рада утворюється рішенням Ради адвокатів 
Хмельницької області із числа висококваліфікованих фахівців у галузі права в кількості, 
яка забезпечуватиме виконання нею покладених цим Положенням завдань. Повноваження 
діючого складу Науково-консультативної ради припиняються в день затвердження Радою 
адвокатів Хмельницької області її нового складу.

Членом Науково-консультативної ради може бути особа, яка має науковий ступінь 
доктора чи кандидата юридичних наук, або займається науковою розробкою питань, 
пов’язаних з адвокатським самоврядуванням або адвокатською діяльністю.

Персональний склад Науково-консультативної ради затверджується Радою адвокатів 
Хмельницької області за поданням голови Ради адвокатів Хмельницької області, Ради 
адвокатів Хмельницької області, конференції адвокатів Хмельницької області, голови 
Науково-консультативної ради і є додатком до цього Положення. 

У разі необхідності, зміни до складу Науково-консультативної ради можуть 
вноситись за рішенням голови Ради адвокатів Хмельницької області. 

Пропозиції щодо персонального складу Науково-консультативної ради можуть 
надаватися членами Ради адвокатів Хмельницької області, керівниками юридичних вищих 
навчальних закладів та наукових установ, адвокатами, тощо.

Повноваження члена Науково-консультативної ради припиняються у разі: 
- прийняття відповідного рішення Радою адвокатів Хмельницької області або 

головою Ради адвокатів Хмельницької області; 
- складання повноважень за його особистою заявою; 
- його смерті.

5. Члени Науково-консультативної ради відповідно до визначеної спеціалізації, за 
дорученням голови Ради адвокатів Хмельницької області, Ради адвокатів Хмельницької 
області, конференції адвокатів Хмельницької області надають наукові (науково-правові, 
науково-практичні, науково-консультативні) висновки щодо рішень, які ухвалюються з 
питань діяльності адвокатури, а також вивчають питання, що виникають у адвокатські 
діяльності, і подають до Ради адвокатів Хмельницької області пропозиції та рекомендації 
щодо:



- проектів законодавчих актів, що стосуються адвокатської діяльності та 
адвокатського самоврядування;

- інших питань адвокатського самоврядування та адвокатської діяльності, підготовка 
яких потребує наукового забезпечення.

6. Основною формою роботи Науково-консультативної ради є її засідання.
Засідання Науково-консультативної ради скликаються в разі потреби, але не рідше одного 
разу на три місяці. 

До засідання членам Науково-консультативної ради завчасно має надаватись 
(надсилатись електронною поштою чи у інший спосіб) порядок денний 
і матеріали, що підлягають обговоренню. 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області має право приймати участь у 
засіданнях Науково-консультативної ради з правом дорадчого голосу.

Для участі в засіданні Науково-консультативної ради, у разі потреби, можуть бути 
запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних галузей знань, адвокати, керівники 
органів адвокатського самоврядування тощо, які не є її членами. 

На засіданнях Науково-консультативної ради забезпечується всебічне й повне 
обговорення питань, що розглядаються. 

Засідання  Науково-консультативної ради  скликаються головою Науково-
консультативної ради. 

Засідання Науково-консультативної ради вважається повноважним за умови 
присутності на ньому більше половини її членів.

7. Організацію і забезпечення роботи Науково-консультативної ради здійснюють її 
голова,  заступник голови і вчений секретар, які обираються Радою адвокатів 
Хмельницької області з числа членів Науково-консультативної ради.

З метою ефективної організації роботи у складі Науково-консультативної ради 
можуть утворюватись секції:

- з питань професійних прав і обов’язків адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності;

- з питань адвокатського самоврядування;
- з питань адвокатської діяльності та інші.
Секція Науково-консультативної ради складається мінімум з 3 осіб. 
Голова секції обирається на засіданні Науково-консультативної ради.
Голова секції організовує її роботу, головує на засіданнях, визначає коло питань, що 

підлягають розгляду, дає доручення членам секції з питань її роботи, бере участь у 
розробці проекту плану роботи Науково-консультативної ради та вживає заходів щодо 
реалізації завдань роботи секції.

Засідання секцій можуть проводитись окремо і є правомочними, у разі присутності 
не менше половини її членів. Рішення з обговорюваних питань приймаються простою 
більшістю голосів присутніх членів секцій і мають рекомендаційний характер. 

За наявності підстав, з ініціативи голови Науково-консультативної ради, голови Ради 
адвокатів Хмельницької області, Ради адвокатів Хмельницької області рішення секцій 
може бути переглянуто на засіданні Науково-консультативної ради. 

8. До повноважень голови Науково-консультативної ради належать: 
- організація направлення членам Науково-консультативної ради доручень голови 

ради адвокатів Хмельницької області, ради адвокатів Хмельницької області, конференції 
адвокатів Хмельницької області про надання висновків з питань, які стосуються 
адвокатури та адвокатської діяльності, а також проектів законодавчих актів, які 
стосуються адвокатської діяльності і діяльності органів адвокатського самоврядування 
Хмельницької області та України, визначення порядку денного засідання Ради;

- організація підготовки проектів рішень та рекомендацій Науково-консультативної 
ради; 

- головування на засіданнях Науково-консультативної ради;



- внесення пропозицій голові Ради адвокатів Хмельницької області, Раді адвокатів 
Хмельницької області, конференції адвокатів Хмельницької області щодо організаційного, 
матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Науково-консультативної ради;

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням.

9. У разі відсутності голови Науково-консультативної ради його повноваження 
виконує заступник голови, а в разі відсутності заступника голови Науково-
консультативної ради - вчений секретар Науково-консультативної ради.

10. Вчений секретар Науково-консультативної ради здійснює організаційно-
методичне, документальне та інформаційне забезпечення роботи Науково-
консультативної ради та її членів.

До повноважень вченого секретаря Науково-консультативної ради належать:
- підготовка матеріалів на засідання Науково-консультативної ради;
- повідомлення членів Науково-консультативної ради про дату, час, місце засідання 

Науково-консультативної ради, направлення на електронні адреси членів Ради проекту 
порядку денного засідання – підготовка проектів документів Науково-консультативної 
ради, з урахуванням рекомендацій, наданих її членами;

- у разі необхідності, забезпечення членів Науково-консультативної ради офіційними 
виданнями НААУ, іншою юридичною літературою та матеріалами;

- виконання повноважень голови Науково-консультативної ради, у разі його 
тимчасової відсутності та його заступника. 

11. Члени Науково-консультативної ради мають право:
- бути присутніми на засіданнях Науково-консультативної ради і Ради адвокатів 

Хмельницької області, брати участь в обговоренні питань адвокатури та адвокатської 
діяльності;

- знайомитися з матеріалами, у тому числі проектами рішень Науково-
консультативної ради та Ради адвокатів Хмельницької області; 

- ініціювати перед головою Науково-консультативної ради та його заступником, а 
також головою Ради адвокатів Хмельницької області питання, пов’язані з діяльністю 
Науково-консультативної ради;

- готувати наукові висновки з питань адвокатури, адвокатської діяльності та права 
тощо.

За дорученням голови Науково-консультативної ради, його заступника або вченого 
секретаря, члени Науково-консультативної ради готують письмові висновки з окремих 
питань, а також виконують інші доручення в межах цього Положення.

У разі необхідності, з числа членів Науково-консультативної ради можуть 
утворюватися робочі групи для вивчення та обговорення окремих питань застосування 
законодавства в адвокатській діяльності, надання висновків на законопроекти, які 
стосуються адвокатури та адвокатської діяльності.

Члени Науково-консультативної ради виконують свої обов’язки на безоплатній 
основі.

За добросовісне виконання своїх обов’язків члени Науково-консультативної ради 
можуть бути заохочені, в установленому порядку.

 12. За результатами розгляду питань Науково-консультативна рада більшістю 
голосів присутніх на засіданні приймає мотивовані пропозиції, рекомендації або 
висновки, а з питань організації роботи Науково-консультативної ради - рішення.

У разі відсутності на засіданні члена Науково-консультативної ради, він може 
у письмовому вигляді подати свою пропозицію щодо прийняття чи неприйняття 
рекомендації (рішення, висновку тощо) Науково-консультативної ради, яка підлягає 
врахуванню під час ухвалення цієї рекомендації (рішення). 



Результати діяльності Науково-консультативної ради можуть оприлюднюватись на 
офіційному веб-сайті Ради адвокатів Хмельницької області та в інших засобах масової 
інформації.

13. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Науково-
консультативної ради здійснюється за рахунок коштів Ради адвокатів Хмельницької 
області, передбачених для забезпечення здійснення діяльності Ради адвокатів 
Хмельницької області та комітетів.


