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1. Про діяльність Національної асоціації адвокатів України. 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 
 

2. Питання ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Стан сплати 

щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.  

Доповідач: Гвоздій В.А. 

 

3. Розгляд звернень про надання роз’яснень  

3.1. Про розгляд листа адвоката Волошина О.М. від 09.08.2019 року про 

надання роз’яснення щодо наявності конфлікту інтересів при наданні 

правової допомоги клієнтам з різним процесуальним статусом в 

кримінальних провадженнях. 

Доповідачі:Репешко П.І., Афанасієв Р.В. 

 

3.2. - Про розгляд листа Голови Луцького міськрайонного суду Волинської 

області Пахолюка А.М. № 03-16/482/2019 від 03.09.2019 року про надання 

роз’яснення застосування пункту 4 статті 14 Положення про порядок 

прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка 

може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність (із змінами та 

доповненнями) щодо необхідності сплати/звільнення від сплати витрат на 

організаційно-технічне забезпечення розгляду заяви (скарги) у разі звернення 

з відповідною заявою (скаргою)зборів суддів відповідного суду у межах 

наданих їм повноважень відповідно до п.5 ч.5 ст.128 ЗУ «Про судоустрій та 

статус суддів». 

- Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А. 

№ 51/11 від 16.09.2019 року щодо вжиття заходів реагування на звернення 

адвокатів Куденьчука О.А. та Нестерука М.М. про порушення гарантій 

адвокатської діяльності, втручання та перешкод у здійснення адвокатської 

діяльності, погроз притягнення до відповідальності у зв’язку із здійсненням  

ними адвокатської діяльності. 

- Про розгляд заяви адвоката Куденьчука О.А. від 04.10.2019 року щодо 

порушення гарантій адвокатської діяльності, втручання та перешкоди 

здійсненню адвокатської діяльності, погрози притягнення до кримінальної 

відповідальності адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської 

діяльності. 

Доповідачі: Лазарчук Г.В., Мнишенко І.Є., Комарницька О.О. 
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3.3. Про розгляд листа Голови КДКА Київської області Поліщука В.А. № 736 від 

30 вересня 2019 року про надання роз’яснення щодо порядку застосування    

п. 18 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо 

неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ № 120 від 

30.08.2014 року, із змінами та доповненнями. 

Доповідачі: Лазарчук Г.В., Головченко О.О., Черезов І.Ю. 

 

3.4. Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Харківської області 

Гайворонської В.В. № 640 від 02.10.2019 року про надання роз’яснення щодо 

припустимості залучення адвоката до конфіденційної співпраці з органом 

досудового розслідування при наявній згоді його клієнта на ці дії, в контексті 

Правил адвокатської етики. 

Доповідач: Циганков А.І. 

 

3.5. Про розгляд листа адвоката Богачевої Н.П. № 88 від 18 жовтня 2019 року 

про надання роз’яснення в порядку статті 69 Правил адвокатської етики. 

Доповідачі: Циганков А.І.,Каденко О.О. 

 

3.6. Про розгляд листа адвоката  Бєлова О.О.  № 3-2/АД-16 від 29 жовтня                         

2019 року про надання роз’яснення щодо можливості представляти 

інтереси клієнта в органах казначейства з питань пов’язаних з виконанням 

рішень про стягнення коштів присуджених на ім’я клієнта адвокатом на 

підставі ордеру чи договору про надання правової допомоги. 

Доповідачі:  Гринь Л.В., Каденко О.О.,Гришин Я.В.  

 

4.  Розгляд листів з інших питань  

4.1. Про розгляд скарги Кіндратишин І.А. від 13 вересня 2019 року про визнання 

незаконними та скасування протокольних рішень Ради адвокатів Львівської 

області щодо продовження стажування (протоколи № 108 від 12.06.2019 

року та № 110 від 12.07.2019 року), зобов’язання видати свідоцтво про право 

на заняття адвокатською діяльністю. 

Доповідачі: Калюжна Б.В., Головченко О.О.,Каденко О.О. 

 

4.2. Про розгляд листа Заступника Міністра юстиції України Коломієць В.Р.     

№ 36675/49050-26-19/1222 від 08.10.2019 року щодо висловлення позиції про 

застосування перехідного періоду до сектору «Правові послуги» Графіку 

специфічних зобов’язань України в рамках СОТ з метою імплементації 

положень зазначеного міжнародного документа в національне 

законодавство, а саме щодо створення «єдиного вікна» для подання в 

електронній формі адвокатом іноземної держави заяви та відповідних 

документів про включення його до ЄРАУ та отримання ним відповіді в 

електронній формі. 

Доповідачі: Гвоздій В.А., Вилков С.В. 

 

5. Питання діяльності органів адвокатського самоврядування  

5.1. Чернівецька область 

Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Чернівецької області        

Єзерської А.О. № 117 від 16 жовтня 2019 року про скликання  конференції 

адвокатів Чернівецької області (рішення Ради адвокатів Чернівецької 

області  № 10/1 від 15 жовтня 2019 року «Про скликання конференції 

адвокатів Чернівецької області»). 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

5.2. Донецька область 

Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Донецької області             

Керанчук Л.Л. № 239 від 03 жовтня 2019 року про скликання звітної 

конференції адвокатів Донецької області (витяг з протоколу засідання Ради 

адвокатів Донецької області  № 14 від 25 вересня 2019 року). 
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Доповідач: Ізовітова Л.П. 

5.3. Полтавська область 

Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Полтавської області             

Скукіса В.Ф. № 97/2-19 від 09 жовтня 2019 року щодо  конференції 

адвокатів Полтавської області (рішення Ради адвокатів Полтавської 

області від 08 жовтня 2019 року). 

Доповідач: Ізовітова Л.П 

 

5.4. Вінницька область 

Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Вінницької області           

Терещенко О.В. № 305 від 11 жовтня 2019 року про скликання конференції 

адвокатів Вінницької області (рішення Ради адвокатів Вінницької області 

№ 1 від 18 вересня 2019 року). 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

5.5. Закарпатська область 

Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Закарпатської області           

Фазекоша О.А. № 21/19 від 16 жовтня 2019 року про скликання  конференції 

адвокатів Закарпатської області (рішення Ради адвокатів Закарпатської 

області  № 520 від 10 жовтня 2019 року). 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

5.6. Івано-Франківська область 

Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Івано – Франківської області           

Петрової С.Д. № 56 від 22 жовтня 2019 року про скликання  щорічної 

конференції адвокатів Івано-Франківської області (витяг з протоколу 

засідання Ради адвокатів Івано-Франківської області № 11 від 17.10.2019 р.). 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

5.7. Тернопільська область 

Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Тернопільської області Будза Т.В. 

№ 84 від 01 листопада 2019 року про скликання  конференції адвокатів 

Тернопільської області (витяг з протоколу засідання Ради адвокатів 

Тернопільської області № 10 від 24.10.2019 р.). 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

5.8. Хмельницька область 

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

№ 277/0/2-18 від 29.10.2019 року про внесення змін до рішення Ради 

адвокатів Хмельницької області № 10-10.1/19 від 10 липня 2019 року щодо 

зміни дати скликання конференції адвокатів Хмельницької області. 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

5.9. Тернопільська область 

Про розгляд листа В.о. Голови КДКА Тернопільської області Притули В.Д.  

№ 31 від 19.09.2019 року та № 41-19 від 21.10.2019 року щодо затвердження 

у новій редакції Положення про КДКА Тернопільської області у зв’язку із 

зміною її місцезнаходження. 

Доповідач: Ізовітова Л.П. 

 

6. Робочі групи/СТК  

6.1. Про результати роботи Робочої групи з питань імплементації положень 

Концепції реформування процедури складення кваліфікаційного іспиту для 

отримання права на заняття адвокатською діяльністю. 

Доповідач: Гвоздій В.А. 

 

6.2. Про результати Робочої групи з питань підготовки методологічних основ 

стажування та пов’язаних із цим питань (затвердження Методики 

оцінювання стажування; здійснення контролю за організацією процесу 

стажування радами адвокатів регіонів; необхідності підготовки та 
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навчання адвокатів - керівників стажування задля якісного проведення 

процесу стажування, тощо). 

Доповідач:Гвоздій В.А.  

РГ: Величко Л. Ю.; Калюжна Б.В.; Каденко О.О.; Колесников І.В.;                     

Осика С.В.; Гайворонська В.В.;Руденко Г.А.; Мокіна І.В., Будз Т. В., Петрова 

С. Д.; Стоянов М. М. 

6.3. Про результати роботи Робочої групи з питань проведення конференції 

адвокатів Дніпропетровської області 07 грудня 2018 року. 

                                 Доповідачі:  Колесников І.В., Гринь Л.В., Репешко П.І.,                      

Калюжна Б.В., Кошеля В.В., Афанасієв Р.В., Юдін В.С. 

 

 

6.4. Про результати роботи Робочої групи з напрацювання Методичних 

рекомендацій щодо надання правової допомоги особам з вадами зору. 

Доповідач:Вилков С.В.  

РГ: Вилков С.В., Колесников І.В., Колесник Г.М., Сібільова О.В., Вознюк О.Г. 

 

6.5. Про результати роботи спеціальної тимчасової Комісії з дослідження 

ситуації відсторонення адвоката Целовальніченко Н. від практики ЄСПЛ 

                                                          СТК: Колесников І.В., Сібільова О.В. 

 

6.6. Про результати роботи Робочої групи з дослідження питання необхідності 

встановлення та затвердження мінімального розміру виплат на оплату 

послуг адвоката з надання професійної правової (правничої) допомоги та з 

питання гонорару успіху адвоката.                                Доповідач: Гвоздій В.А. 

РГ: Величко Л.Ю., Гринь Л.В., Афанасієв Р.В., Горощенко Л.В.,   

Гречківський І.П.,  Солод І.В., Голодняк М.В., Каранда О.О., Новіков Я.А., 

Пустовойтов Р.Ю., Мацко В.В. 

 

7. Різне.  
_______________________________ 


