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РЕЄСТР ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

засідання Ради адвокатів України  
 

22-23 вересня 2017 року                    м. Львів 
 

№ Питання  

1. Про діяльність Національної асоціації адвокатів України. 

2. Питання ведення Єдиного реєстру адвокатів України. 

3. Розгляд звернень про надання роз’яснень 

3.1. Про розгляд звернення адвоката АО «Головань і Партнери» Голованя І.В. від 20 

липня 2017 року щодо надання роз’яснення про застосування окремих положень 

Правил адвокатської етики, затверджених 09 червня 2017 року Звітно-

виборним з’їздом адвокатів України 2017 року. 

3.2. Про розгляд звернення керуючого партнера АО «Андрушко, Рибак та партнери» 

Рибака М.Л. від 15 серпня 2017 року № 01-15/08-173 про надання роз’яснення з 

питань застосування положень Правил адвокатської етики щодо рекламування 

адвокатської діяльності та дотримання норм адвокатської етики при 

використанні мережі Internet. 

3.3. Про розгляд заяви адвоката Щербини О.В. від 05 вересня 2017 року про надання 

роз’яснення щодо можливого порушення іншим адвокатом Правил адвокатської 

етики. 

3.4. Про розгляд запиту адвоката Меше О.П. від 17 серпня 2017 року № 17-19/08-17 

про надання роз’яснення щодо можливості надання адвокатами правової 

допомоги членам сім’ї (дружині, дітям, батькам).  

4. Розгляд листів з інших питань 

4.1. Про розгляд звернення громадянина Шуть М.Ф. від 16 серпня 2017 року з 

питання сплати коштів за складення кваліфікаційного іспиту особами-

інвалідами І та ІІ груп. 

4.2. Про розгляд листа Голови ВКДКА Дроздова О.М. від 09 серпня 2017 року              

№ 1567 з питання щодо повернення коштів, сплачених за складення 

кваліфікаційного іспиту особами, у разі скасування ВКДКА рішення КДКА 

регіону про відмову у видачі їм свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту 

та відмови останніми складати іспит повторно. 

4.3. Про розгляд звернення Голови ВКДКА Дроздова О.М. від 11 вересня 2017 року    

№ 1792 щодо приведення Регламенту ВКДКА у відповідність з Правилами 

адвокатської етики. 

4.4. Про розгляд звернення Президента Асоціації незалежних судових експертів 

України Круть О.В. від 06 вересня 2017 року з приводу прийнятих Верховною 

Радою України у першому читанні змін до Проекту Закону № 6232 від 
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23.03.2017 в частині змін до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу», 

включених у підготовлений до другого читання текст Проекту Закону № 6232 

від 23.03.2017 (розділ IV, п. 11). 

5. Питання діяльності органів адвокатського самоврядування 

 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

Донецька область: 

Про розгляд заяви Голови КДКА Донецької області Батченка А.Н. від                    

08 вересня 2017 року № 265 щодо окремих питань участі адвокатів регіону в 

зборах адвокатів. 

 

Про розгляд колективного звернення адвокатів Донецької області від                 

12 серпня 2017 року щодо діяльності органів адвокатського самоврядування 

Донецької області. 

 

5.3. 

 

5.3.1. 

 

м. Київ: 

Про результати роботи СТК з перевірки діяльності органів адвокатського 

самоврядування міста Києва: 

Про розгляд заяви Бердила О.М. від 31 травня 2017 року про внесення 

відомостей стосовно нього до Єдиного реєстру адвокатів України. 

6. Про результати роботи робочої групи з підготовки змін та доповнень до 

Порядку обробки персональних даних у базах персональних даних. 

7. Про результати роботи Робочої групи з розробки Стандартівякості надання 

безоплатної правової допомоги. 

8. Про результати роботи робочої групи з перевірки та дослідження обставин 

видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Луцюку Павлу 

Сергійовичу та пов’язаних з цим питань.  

9. Про розгляд проекту Положення про Раду старійшин. 

10. Різне. 
 

Примітка: реєстр може бути доповнений іншими питаннями, у випадку необхідності їх вирішення РАУ, 

до затвердження порядку денного засідання РАУ. 

______________________ 


