
Витяг:
ПРОТОКОЛ  № 13

засідання Ради адвокатів Хмельницької області

м. Хмельницький                                                                                        08 грудня 2021 року 

    Початок: 14:00 год.,  закінчено: 17:00 год.

                                                             Присутні: Вагіна Н.А. (голова Ради), Сітніков А.В.,                              
                                                                  Кручініна Н.С. (секретар), Кулабіна М.Ю., Терлич В.Г.,
                                                               Возняк А.Г., Клюка В.Ф., Заболотний А.М.

               
                                          Відсутні:  Чулкова Н.К.  

                                                                        
                                                              За участі: Дем’янової В.І., Барилюк О.А., Каденко О.О.,

   Місяця    А.П., Самбір О.Є., Фанди Н.М., Кащенка В.В.,   
   Шкодяка І.А.

                                                                                  

Порядок денний:  

1. Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю:

1.1.  Білоус Наталії Миколаївни.
1.2.  Артемчук Тетяні Вікторівні.
1.3.  Довгополій Катерині Андріївні.

2. Розгляд звітів про результати стажування: 
2.1.  Розгляд звіту стажиста Врублевського Павла Станіславовича (керівник стажування - адвокат 

Гетманюк Олександр Володимирович). 
3. Розгляд поточних звітів стажистів: 

3.1.  Розгляд звіту 1-го поточного звіту стажиста Варіка Дмитра Ігоровича (керівник стажування - 
адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

3.2. Розгляд звіту 1-го поточного звіту стажиста Сідлецької Оксани Володимирівни (керівник 
стажування - адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

3.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Святкевича Вадима Анатолійовича (керівник 
стажування - адвокат Возняк Аля Гюндузовна).

3.4. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Міняйлук (Гречаник) Юлії Вікторівни (керівник 
стажування - адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 
4. Розгляд заяви Білика Сергія Олександровича про направлення на стажування до адвоката 

Шамрая Василя Вікторовича. 
4.1. Розгляд заяви Палінчака Андрія Олександровича про направлення на стажування до адвоката 

Місяця Андрія Петровича. 
5. Розгляд заяви Хабаль Жанни Михайлівни про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю без проходження стажування. 
6. Розгляд питання про створення Науково-консультативної ради при Раді адвокатів 

Хмельницької області.
7. Розгляд та затвердження плану підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області 

на 2022 рік.
8. Розгляд інформаційного листа голови РАУ, НААУ Ізовітової Л.П. №2589/0/2-21 від 

29.11.2021 про надання публічної оцінки викладеної в мережі Фейсбук інформації в розрізі 
дотримання чинних Правил адвокатської етики. 

9. Розгляд питань, що виникають в роботі Комісії з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів 
Хмельницької області.

10. Розгляд питання про організацію урочистостей з нагоди Дня адвокатури України.
11. Розгляд питання про організацію Новорічного ранку для дітей і онуків адвокатів.
12. Розгляд питання про нарахування залікових балів за 2021 рік за видами підвищення 

кваліфікації адвокатів: робота в органах адвокатського самоврядування, участь в роботі 
комітету захисту прав і гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької 
області.



13. Затвердження штатного розпису Ради адвокатів Хмельницької області на 2022 рік.
14. Інше.

1.Прийняття присяги адвоката України та видача свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю

1.1.  Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Білоус Наталії Миколаївні.  

1.2. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Артемчук Тетяні Вікторівні.   

1.3. Прийняття Присяги адвоката України. Видача Свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю Довгополій Катерині Андріївні.  

2. Розгляд звітів про результати стажування.
2.1. Розгляд звіту про результати стажування Врублевського Павла Станіславовича 
(керівник стажування - адвокат Гетманюк Олександр Володимирович).

2.1. Вирішили:     
Затвердити звіт Врублевського Павла Станіславовича про проходження стажування з метою 
отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.        
Видати Врублевському Павлу Станіславовичу свідоцтво про право на зайняття адвокатською 
діяльністю в день складання ним Присяги адвоката України.
Складання Врублевським Павлом Станіславовичем Присяги адвоката України перед Радою 
адвокатів Хмельницької області  призначити о 13 год. 00  хв. 05 січня 2022 року за адресою: м. 
Хмельницький, вул. Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення додається/.

3. Розгляд поточних звітів стажистів. 
3.1.Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Варіка Дмитра Ігоровича (керівник 
стажування - адвокат Пілінський Сергій Ігорович). 

3.1. Вирішили:      
Затвердити  поточний  звіт Варіка Дмитра Ігоровича про проходження 200 годин стажування  (в 
тому числі 4 години юридичної практики) за період стажування з 28 вересня по 26 листопада 2021 
року./повний текст рішення додається/.

3.2. Розгляд 1-го поточного звіту стажиста Сідлецької Оксани Володимирівни 
(керівник стажування - адвокат Барилюк Оксана Антонівна).  

3.2. Вирішили:     
Затвердити поточний звіт Сідлецької Оксани Володимирівни про проходження 216 годин 
стажування  за період з  13.08.2021 по 13.10.2021, із них 33 години юридичної практики./повний 
текст рішення додається/.

3.3. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Святкевича Вадима Анатолійовича 
(керівник стажування – адвокат Возняк Аля Гюндузовна).

3.3. Вирішили:     
Затвердити другий поточний звіт стажиста Святкевича Вадима Анатолійовича  про проходження 
266 годин стажування (в тому числі 22 голини юридичної практики) за період з 24 вересня по 24 
листопада 2021./повний текст рішення додається/.

3.4. Розгляд 2-го поточного звіту стажиста Міняйлук Юлії Вікторівни (керівник 
стажування – адвокат Барилюк Оксана Антонівна).

3.4. Вирішили:     
Затвердити  поточний  звіт Міняйлук Юлії Вікторівни  про проходження 263 годин стажування  за 
період з  20.09.2021 по 19.11.2021 року./повний текст рішення додається/.

4. Розгляд заяви Білика Сергія Олександровича про направлення на стажування до 
адвоката Шамрая Василя Вікторовича.

4.Вирішили: 
Видати Білику Сергію Олександровичу направлення для проходження стажування для отримання 
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 



Керівником стажування Білика Сергія Олександровича строком на 6 (шість) місяців призначити 
адвоката Шамрая Василя Вікторовича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
№ 359, видане 29.07.2005 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно відомостей, що містяться в 
ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м.Хмельницький, вул.Прибузька, 6).
Затвердити індивідуальний план стажування Білика С.О.   
Встановити наступні строки подання стажистом Біликом С.О. Раді адвокатів Хмельницької 
області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів згідно 
Програми стажування та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 
стажування та інші матеріали стажування:  
        -  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 
стажування;
        - другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох місяців 
стажування.
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 
стажування.
Стажисту Білику С.О.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити:
         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1950,00 грн. (10% від 
трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 
стажування)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, 
рахунок № UA 623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984);
         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 3900,00 грн. (20% від 
трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 
стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок 
№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365);
         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  3250,00 грн.(50% від 
однієї мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви про призначення 
стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок 
№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365).
Адвокату Шамраю В.В.
-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Білика С.О., надати  
Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату початку стажування;
- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді адвокатів 
Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/.

4.1. Розгляд заяви Палінчака Андрія Олександровича про направлення на 
стажування до адвоката Місяця Андрія Петровича.
4.1. Вирішили: 
Видати Палінчаку Андрію Олександровичу направлення для проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  
Керівником стажування Палінчака Андрія Олександровича строком на 6 (шість) місяців 
призначити адвоката Місяця  Андрія Петровича (Свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю №  290, видане 03.03.2003 року Хмельницькою обласною КДКА, згідно відомостей, що 
містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. 
Володимирська, буд. 105, кв.4). 
Затвердити індивідуальний план стажування Палінчака А.О.   
Встановити наступні строки подання стажистом Палінчаком А.О.  Раді адвокатів Хмельницької 
області поточних звітів про проходження стажування з копіями правових документів згідно 
Програми стажування та індивідуального плану стажування, складених у відповідні періоди 
стажування та інші матеріали стажування:  
        - перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 
стажування;
        - другий поточний звіт - не пізніше трьох робочих днів після закінчення чотирьох місяців 
стажування.
Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування направлення на 
стажування.
Стажисту Палінчаку А.О.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити:
         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1950,00 грн. (10% від 
трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 
стажування)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код ЄДРПОУ 38488439, 
рахунок № UA 623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984);



         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 3900,00 грн. (20% від 
трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення 
стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок 
№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365);
         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  3250,00 грн.(50% від 
однієї мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви про призначення 
стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 39029210, рахунок 
№ UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365).
        Адвокату Місяцю А.П.:
-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Палінчака А.О., 
надати Раді адвокатів Хмельницької області письмове повідомлення про дату початку стажування;
- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді адвокатів 
Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/.

5. Розгляд заяви Хабаль Жанни Михайлівни про видачу свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

5. Вирішили :
Розгляд заяви Хабаль Жанни Михайлівни про видачу їй свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю без проходження стажування відкласти на засідання Ради адвокатів 
Хмельницької області  на 12 січня 2022 року о 14:00 годині, у зв’язку з її відсутністю. 

6. Розгляд питання про створення Науково-консультативної ради при Раді адвокатів 
Хмельницької області. 
6. Вирішили :
1.Створити Науково-консультативну раду при Раді адвокатів Хмельницької області.
2.Затвердити Положення про Науково-консультативну раду при Раді адвокатів Хмельницької 
області /додається/.
3.Затвердити склад Науково-консультативної ради при Раді адвокатів Хмельницької області 
/додається/./повний текст рішення додається/.

7. Розгляд та затвердження плану підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької 
області на 2022 рік. 
7. Вирішили:      
Затвердити план заходів з підвищення кваліфікації адвокатів Хмельницької області на 2022 рік. 
/план заходів додається/.

8. Розгляд інформаційного листа голови РАУ, НААУ Ізовітової Л.П. №2589/0/2-2021 
від 29.11.2021 про надання публічної оцінки викладеній в мережі Фейсбук інформації 
в розрізі дотримання чинних Правил адвокатської етики. 

8. Вирішили:      
Направити голові РАУ Ізовітовій Л.П. відповідь на інформаційний лист №2589/0/2-2021 від 
29.11.2021 про надання публічної оцінки викладеній в мережі Фейсбук інформації в розрізі 
дотримання чинних Правил адвокатської етики. 

9. Розгляд питань, що виникають в роботі Комісії з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів 
Хмельницької області.

9.1. Вирішили:      
Звернутись до Ради адвокатів України щодо надання роз´яснення, чи є перешкодою для 

розгляду Комісією з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги при Раді адвокатів регіону звернення органу (установи), уповноваженої 
законом на надання безоплатної правової допомоги факт відкликання даним органом (установою) 
такого звернення. 
Головуюча – ставлю на голосування другу пропозицію: звернутись до Ради адвокатів України 
щодо надання роз´яснення, чи обмежена Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної правової допомоги при раді адвокатів регіону при виконанні 
покладених на неї завдань нормами, встановленими підзаконними нормативно-правовими актами, 
які регулюють правовідносини у сфері безоплатної правової допомоги. Зокрема, процедурами, 
встановленими наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 09 липня 2021 
року № 131.  



Голосували : «за» - 8, «проти» -0, «утримались» - 0. 
9.2. Вирішили:      

Звернутись до Ради адвокатів України щодо надання роз´яснення, чи обмежена Комісія з 
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги 
при раді адвокатів регіону при виконанні покладених на неї завдань нормами, встановленими 
підзаконними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у сфері безоплатної 
правової допомоги. Зокрема, процедурами, встановленими наказом Координаційного центру з 
надання правової допомоги від 09 липня 2021 року № 131.  
Вагіна Н.А. - третя пропозиція: звернутись до Національної асоціації адвокатів України щодо 
ініціювання питання внесення змін до п. 2 Порядку звернення центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 
адвокатами безоплатної правової допомоги, затвердженого Наказом Координаційного центру з 
надання правової допомоги від 09 липня 2021 року № 131 та зареєстрованого Міністерством 
юстиції України, виклавши даний пункт щодо захисту у кримінальному процесі у наступній 
редакції: «Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги звертається до комісії щодо 
оцінювання якості, своєчасності та повноти захисту у кримінальному процесі - на будь-якій стадії 
процесу під час виконання доручення або коли доручення виконано».  
Голосували : «за» - 7, «проти» -1, «утримались» - 0. 
9.3. Вирішили:      

Звернутись до Національної асоціації адвокатів України щодо ініціювання питання 
внесення змін до п.2 Порядку звернення центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги, затвердженого Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 
від 09 липня 2021 року № 131 та зареєстрованого Міністерством юстиції України, виклавши даний 
пункт щодо захисту у кримінальному процесі у наступній редакції: «Центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги звертається до комісії щодо оцінювання якості, своєчасності та 
повноти захисту у кримінальному процесі - на будь-якій стадії процесу під час виконання 
доручення або коли доручення виконано».  

10. Розгляд питання про організацію урочистостей з нагоди Дня адвокатури 
України.

10. Вирішили:      
Відшкодувати витрати на відрядження 13 адвокатам з  інших населених пунктів Хмельницької 
області для участі в урочистому засіданні Ради адвокатів Хмельницької області з нагоди Дня 
адвокатури України, яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 17 грудня 2021 року в м. Хмельницькому. 
Затвердити бюджет витрат на проведення урочистостей з нагоди Дня адвокатури України на 
загальну суму 45 000 грн. 
Витрати віднести за рахунок відповідних статей кошторису на 2021 рік в тому числі: витрати на 
відрядження, витрати на поліграфічну продукцію, витрати на святкові заходи,  тощо.

11. Розгляд питання про організацію Новорічного ранку для дітей і онуків адвокатів 
Хмельницької області.
11. Вирішили:      
Затвердити бюджет  витрат на проведення 25 грудня 2021 року Новорічного ранку для дітей та 
онуків адвокатів Хмельницької області в сумі 11 000 грн.  за рахунок відповідної статті кошторису 
Ради адвокатів Хмельницької області (витрати на святкові заходи).

12. Про нарахування залікових балів за  роботу в органах адвокатського 
самоврядування та в роботі комітету захисту прав адвокатів.
Направити звернення до Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, Вищої 
школи адвокатури про нарахування залікових балів з підвищення кваліфікації за 2021 рік 
адвокатам регіону за роботу в органах адвокатського самоврядування, роботу в складі 
дисциплінарних палат КДКА в регіонах, участь  в роботі комітетів із захисту прав адвокатів рад 
адвокатів згідно списку./список додається/.

13. Затвердження штатного розпису Ради адвокатів Хмельницької області на 2022 
рік. 

13. Вирішили: 
Відповідно до Кошторису Ради адвокатів Хмельницької області на 2022 рік затвердити та ввести в 
дію з 01 січня 2022 року штатний розпис Ради адвокатів Хмельницької області з  кількістю штату  



4 одиниці  та  місячним фондом заробітної плати  60250  (шістдесят тисяч двісті п’ятдесят) 
гривень. /Штатний розпис додається/
     

Голова Ради адвокатів Хмельницької області               /підпис/                                   Наталія ВАГІНА 

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області          /підпис/                            Наталія КРУЧІНІНА  
       


