
 

 
 

РЕЄСТР ПИТАНЬ 

засідання Ради адвокатів України 

 

 

13 вересня 2016 року                                                     м. Київ, 

готель «ПРЕЗИДЕНТ» 

 

№ Питання  стр. 

1. Про діяльність Національної асоціації адвокатів України до 13 вересня        

2016 року. 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

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

Про стан сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування у 2016 році.  

Доповідач: Гвоздій В.А. 

 

3. Про Стратегію розвитку Національної асоціації адвокатів України до      

2020 року. 

Доповідач: Петрова Н.І. 
 

4.                                   Розгляд звернень про надання роз’яснень 

4.1. Про розгляд звернення адвоката Павлова М.О. з проханням роз’яснити, чи є смерть 

скаржника у дисциплінарній справі підставою для закриття дисциплінарного 

провадження на стадії дисциплінарної перевірки/закриття уже порушеної 

дисциплінарної справи. 

Доповідачі: Бляшин М.С., Горощенко Л.В.  

 

4.2. Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Житомирської області          

Прокопчука В.О. щодо надання роз’яснення з питань поновлення права на заняття 

адвокатською діяльністю. 

Робоча група: Маланюк М.М., Слівінський О.В.,  

Комарницька О.О., Каденко О.О., Репешко П.І., Зажирко Ю.Д.  

 

4.3. Про розгляд звернення громадянина Свірського В.С. про надання роз’яснення деяких 

положень Правил адвокатської етики. 

Робоча група: Комарницька О.О., Петрова Н.І.,  

Каденко О.О., Дроздов О.М., Святоцький О.Д.  

 

4.4. Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Житомирської області        

Прокопчука В.О. 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. 

Доповідачі: Маланюк М.М., Слівінський О.В., Плескач А.Б. 

4.5. Про розгляд звернення директора адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма 

«ДАЦ» Бєліка С.П. 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. 

Доповідачі: Каденко О.О., Афанасієв Р.В., Маланюк М.М.  

  

5.                                      Розгляд звернень (листів, скарг) з інших питань 

5.1. Про розгляд звернення адвоката Жерновнікова С.О. з питань врегулювання оплати 

праці адвокатів. 

Доповідачі: Маланюк М.М., Полонський Ю.М.  
 

5.2. Про розгляд звернення Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Козьякова С.Ю. про надання пропозицій щодо концептуальних підходів до порядку 

та методології кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді у Верховний 

Суд України та вищі спеціалізовані суди. 

 

Про розгляд звернення адвоката Юхно К.О. з проханням роз’яснити, якими 

документами може підтверджуватися досвід професійної діяльності адвоката 

щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального 

обвинувачення (щонайменше 10 років) в контексті норми, передбаченої пунктом 3 

частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Доповідачі: Мнишенко І.Є., Каденко О.О.,  

Афанасієв Р.В., Зажирко Ю.Д., Божик В. І. 

 

5.3. Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. із 

проханням ініціювати до Кабінету Міністрів України та Президента України 

питання щодо внесення змін до Закону України «Про судовий збір» у частині 

зменшення розміру ставок судового збору.  

Доповідачі: Величко Л.Ю., Мнишенко І.Є. 

 

6. Питання діяльності органів адвокатського самоврядування (розгляд звернень,               

листів, скарг з питань, пов’язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування) 

6.1. 

 

6.1.1. 

 

 

 

6.1.2. 

Донецька область 
 

Про розгляд скарги адвоката Валюха В.О. на рішення Ради адвокатів Донецької 

області від 29 червня 2016 року про відмову у внесенні його до Реєстру адвокатів – 

керівників стажування. 

 

Про розгляд звернення заступника Голови Ради адвокатів Донецької області 

Шилова В.В. з проханням роз’яснити деякі питання, пов’язані із внесенням 

адвокатів до Реєстру адвокатів – керівників стажування, а також внесення змін до 

рішення Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року № 92 про відтермінування 

строку сплати щорічного внеску за 2016 рік. 

Доповідач: Осика С.В. 

 

6.2. 

 

6.2.1. 

 

 

 

6.2.2. 

 

 

 

 

 

 

Полтавська область 
 

Про розгляд скарги громадянки Таранкової І.М. на рішення Ради адвокатів 

Полтавської області від 26 травня 2016 року про відмову у видачі їй свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту. 

 

Про розгляд заяви громадянки Таранкової І.М. про надання роз’яснення щодо 

можливості отримання нею свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту. 

 

Робоча група: Величко Л.Ю., Будз Т.В., Полонський Ю.М.,  

Науково-консультативна рада НААУ 

 

 



 

6.2.3. Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Полтавської області Скукіса В.Ф. 

щодо проведення конференції адвокатів Полтавської області (рішення Ради 

адвокатів Полтавської області (протокол № 7) від 26 липня 2016 року). 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

6.3. Вінницька область 
 

Про розгляд звернення громадянина Ковчежнюка В.М. про надання роз’яснення 

щодо можливості отримання ним свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю без складення кваліфікаційного іспиту та проходження стажування. 

 

Робоча група: Величко Л.Ю., Будз Т.В., Полонський Ю.М.,  

Науково-консультативна рада НААУ 

 

6.4. 

 

6.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2. 

 

 

 

 

6.4.3. 

Київська область 
 

Про розгляд заяви Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В. про скасування 

рішення Ради адвокатів Київської області від 03 червня 2016 року про 

затвердження «Звіту за результатами перевірки Робочою групою обставин 

невикористання КДКА Київської області можливості приватизації (викупу) 

займаного нею приміщення, обґрунтованості укладення договору оренди 

приміщення, в якому розміщується КДКА Київської області, розміру орендної плати 

та розміру оплати за охорону приміщення, яке орендує КДКА Київської області». 

 

Про розгляд звернення Голови КДКА Київської області Ковбасінської Г.В. щодо 

правомірності надання функцій і повноважень з питань контролю за фінансово-

господарською діяльністю КДКА регіону іншим утворенням – робочим групам, 

комісіям тощо. 

 

Про розгляд звернень Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. щодо 

проведення позачергової конференції адвокатів Київської області. 

Доповідач: Кухар О.І. 

 

6.5. Тернопільська область 
 

Про результати роботи тимчасової комісії по перевірці діяльності органів 

адвокатського самоврядування Тернопільської області на предмет дотримання 

ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування (скарга 

адвоката Семененко Л.М. на дії Ради адвокатів Тернопільської області та 

звернення). 

Доповідач: Кухар О.І. 

Склад Комісії: Кухар О.І., Гвоздій В.А.,  

Гринь Л.В., Божик В.І., Бляшин М.С. 

 

6.6. 

 

6.6.1. 

 

 

6.6.2. 

 

 

 

 

6.6.3. 

м. Київ 
 

Про результати роботи спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності 

органів адвокатського самоврядування міста Києва. 

 

Звернення Голови Ради адвокатів міста Києва Рафальської І.В. з проханням 

роз’яснити пункт 1 рішення Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 156 

«Про деякі питання реалізації Висновків спеціальної тимчасової комісії з перевірки 

діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва».  

 

Звернення Голови Ради адвокатів міста Києва Рафальської І.В. з вимогою щодо 

внесення до ЄРАУ відомостей стосовно адвокатів.  

Доповідач: Афанасієв Р.В. 

Склад Комісії: Афанасієв Р.В.,Каденко О.О.,  

Осика С.В., Гринь Л.В.   

 



 

6.7. Закарпатська область 
 

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Закарпатської області           

Фазекоша О.А. щодо проведення конференції адвокатів Закарпатської області 

(витяг з протоколу засідання Ради адвокатів Закарпатської області від 29 липня 

2016 року). 

Доповідач: Ізовітова Л.П.  

 

6.8. Хмельницька область 
 

Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Хмельницької області Вагіної Н.А. 

щодо проведення конференції адвокатів Хмельницької області (витяг з протоколу    

№ 7 засідання Ради адвокатів Хмельницької області від 08 червня 2016 року). 

 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

6.9. Сумська область 

 
Про розгляд звернення заступника Голови Ради адвокатів Сумської області 

Маслової О.Є. щодо проведення конференції адвокатів Сумської області (рішення 

Ради адвокатів Сумської області від 22 серпня 2016 року № 8/12). 

 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

6.10. Волинська область 

 
Про розгляд звернення Голови Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А. щодо 

проведення конференції адвокатів Волинської області (рішення Ради адвокатів 

Волинської області від 02 вересня 2016 року № 1/54-19). 

 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

6.11. Рівненська область 

 
Про розгляд звернення заступника Голови Ради адвокатів Рівненської області 

Гнатущенка В.І.  про надання роз’яснення щодо можливості видачі свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю Ярмошику В.Г. 

 

Про розгляд заяви Ярмошика В.Г. з проханням зобов’язати Раду адвокатів 

Рівненської області видати йому свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

Доповідач: Бляшин М.С. 

 

7. Про внесення змін до Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю.  

Доповідач: Бляшин М.С. 

 

8. Про національну програму «Увіковічення пам’яті про адвокатів України». 

 

Доповідачі: Гвоздій В.А., Василик І.Б.  
 

9. Про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 

складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні. 

Доповідач: Кухар О.І.  

 

10. Про внесення змін до Положення про представництво НААУ за кордоном. 

Доповідачі: Гвоздій В.А., Гречківський І.П. 
 

11. Про представництва Національної асоціації адвокатів України в Турецькій 

Республіці (м. Стамбул) та Королівстві Іспанія (м. Ондара, провінція Аліканте).  

Доповідачі: Гвоздій В.А., Гречківський І.П. 
 



 

12. Питання ведення адвокатського досьє.  

Доповідач: Гвоздій В.А. 
 

13. Різне.   

______________ 

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

 


