
РЕЄСТР ПИТАНЬ

засідання Ради адвокатів України  
3-4 лютого 2017 року                                             м. Харків

№ Питання 
1. Про  діяльність  Національної  асоціації  адвокатів  України  до  3  лютого

2017 року.
2. Про стан справ щодо ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

Про  стан  сплати  щорічних  внесків  на  забезпечення  реалізації
адвокатського самоврядування. 

3. Питання, пов’язані із внесенням змін до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську  діяльність»  Законом  України  «Про  внесення  змін  до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20
грудня 2016 року № 1791-VIII. 

4.

4.1

Адвокат  -  платник  єдиного  внеску  на  загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування.
Звернення Голови Ради адвокатів Закарпатської області  Фазекоша О.А.
від 03 січня 2017 року № 01/17 щодо порушення прав адвокатів посадовими
особами територіальних органів ДФС у Закарпатській області.

5. Оподаткування адвокатської діяльності.  
6. Питання діяльності органів адвокатського самоврядування (розгляд звернень,
листів,  скарг  з  питань,  пов’язаних  із  діяльністю  органів  адвокатського
самоврядування)
6.1. м. Київ

Про  результати  роботи  спеціальної  тимчасової  комісії  з  перевірки
діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Рівненська область
Про розгляд заяви Ярмошика В.Г. від 22 вересня 2016 року щодо проведення
перевірки  діяльності  Ради  адвокатів  Рівненської  області  в  частині
ухвалення останньою рішень стосовно заявника.
Про розгляд скарги Ярмошика В.Г. від 20 жовтня 2016 року щодо невидачі
йому Радою адвокатів Рівненської області свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю без проходження стажування.
Про розгляд листа Голови КДКА Рівненської  області  Сурікової  С.І.  від 20
січня 2017 року щодо конференції адвокатів Рівненської області. 

6.3. Київська область



6.3.1.

6.3.2.

Про  розгляд  інформації,  отриманої  від  адвоката  Поліщука  В.А.,  щодо
виданих  в  Київській  області  свідоцтв  про  складення  кваліфікаційного
іспиту. 
Про  розгляд  доповідної  записки  Голови  КДКА  Київської  області
Ковбасінської Г.В. від 19 грудня 2016 року з питання функціонування КДКА
Київської області.

6.4. Питання конференцій адвокатів регіонів:
Одеська область
Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Одеської області Бронза Й.Л.
від  22  грудня  2016  року  №  372/0/9-16  щодо  проведення  конференції
адвокатів регіону (рішення Ради адвокатів Одеської області від 21 грудня
2016 року).

7.                                       Розгляд звернень про надання роз’яснень
7.1. Про розгляд звернення громадянина Свірського В.С. від 05 серпня 2015 року

щодо надання роз’яснення деяких положень Правил адвокатської етики. 
7.2. Про  розгляд  звернення  Голови  Ради  адвокатів  Житомирської  області

Прокопчука В.О. від 04 лютого 2016 року № 295 з проханням роз’яснити, чи
відповідає  вимогам  чинного  законодавства  допуск  громадянина
Журавського Є.Б. до складення кваліфікаційного іспиту та отримання ним
свідоцтва про складення іспиту, а також з приводу законності підстав для
видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без
проходження стажування.

7.3. Про розгляд звернення директора адвокатського об’єднання «Адвокатська
фірма «ДАЦ» Бєліка С.П. від 25 липня 2016 року № 27/25/07/16 про надання
роз’яснення та методичних рекомендацій щодо застосування адвокатами
права  на  вилучення  речей  та  документів,  передбаченого  статтею  20
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», та процедури
застосування такого права.

7.4.

7.4.1.

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Сумської області Ковальової
О.М. від  08  листопада 2016 року  № 94 про  роз’яснення  деяких положень
рішення Ради адвокатів України від 13 червня 2016 року № 166.
Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Херсонської області Мокіної
І.В. від 01 грудня 2016 року № 115/1/01-09 щодо перегляду рішення Ради
адвокатів України від 13 червня 2016 року № 166. 

7.5. Про розгляд зверненням керівництва Штабу Антитерористичного центру
при  Службі  безпеки  України  від  01  грудня  2016  року  №  33/5-12514  про
надання роз’яснення щодо  процедури отримання свідоцтва  про  право на
заняття  адвокатською  діяльністю  та  посвідчення  адвоката
представниками Антитерористичного Центру при СБУ, а також з інших,
пов’язаних питань.

7.6. Про  розгляд  звернення  заступника  директора  з  питань  контролю  та
запобігання  корупції  ДП «Національна  енергетична  компанія  «Укренерго»
Ю.Д.  Соловей від  06  грудня  2016  року  №  05/01-6/13744  про  надання
роз’яснення  щодо  можливості  та  правомірності  надання  працівником
підприємства,  який  має  свідоцтво  про  право  на  заняття  адвокатською
діяльністю,  адвокатських  послуг  такому  підприємству  на  підставі
трудової угоди, укладеної між працівниками.  

8.                                      Розгляд звернень (листів, скарг) з інших питань
8.1. Про  розгляд  звернення  заступника  Голови  Ради  адвокатів  Донецької

області Шилова В.В. від 05 липня 2016 року № 43 в частині щодо внесення
змін до рішення Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 92 про



відтермінування строку сплати щорічного внеску за 2016 рік.
9. Про  результати  роботи  спеціальної  тимчасової  комісії  з  підготовки

проекту Положення про робоче місце адвоката. 
10. Про  результати  роботи  спеціальної  тимчасової  комісії  з  підготовки

проекту Положення про ведення адвокатського досьє. 
11. Питання  неприпустимості  будь-яких  проявів  тиску  і  посягань  на

компетенцію  Ради  адвокатів  України  та  надання  правової  оцінки  її
рішенням.

12. Про проведення Всеукраїнського футбольного турніру серед адвокатів та
участь всеукраїнської футбольної команди адвокатів у Чемпіонаті Європи
серед адвокатів.

13. Питання виплати членам Вищої ревізійної комісії адвокатури винагороди.
14. Різне. 

Примітка:  даний реєстр може бути доповнений іншими питаннями, у випадку
необхідності їх вирішення РАУ, до затвердження порядку денного засідання РАУ.


