
Протокол 

Засідання Комітету 

захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 

 

18 січня 2018 року                 м. Київ 

Головуючий: Боряк Г. Л. 

Присутні: ____ осіб (додаток № 1 до протоколу) 

Регламент: 3 години 

Порядок денний 

1. Затвердити Положення про аналітичну секцію комітету захисту прав 

адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

2. Затвердити Регламенти інших секцій комітету захисту прав адвокатів 

та гарантій адвокатської діяльності (далі – Комітету). 

3. Вирішити інші актуальні питання діяльності Комітету. 

Запропоновано текст Регламенту роботи секції інформаційного 

забезпечення Комітету. 

Результат голосування: одноголосно. 

Вирішено: затвердити Регламент. 

Запропоновано провести науково-практичну дискусію за темою: 

«Системний наступ на права адвокатів. Проблемні питання». 

Результат голосування: одноголосно. 

Вирішено: провести дискусію 22.02.2018 року о 13.00 год. 

Запропоновано: розробити підписання Меморандуму із міжнародною 

організацією. 

Вирішено: доручити Черних О. С. розробку підписання Меморандуму із 

міжнародною організацією Міжнародний Суд ООН (International Court of 

Justice». 

Запропоновано текст Положення про аналітичну секцію комітету захисту 

прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

Результат голосування: одноголосно. 



Вирішено: затвердити зазначене Положення. 

Запропоновано: розглянути ситуацію про внесення відомостей до ЄРДР за 

ч. 1 ст. 376 КК України відносно адвоката, дані якого невідомі. 

Вирішено: доручити Косяку О.В. встановлення даних адвоката і причини 

заявлення відводу щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 376 КК 

України відносно даного адвоката, якими було заявлено відвід. 

Запропоновано: розглянути питання взаємовідносин осіб, які отримали 

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та одночасно 

працюють в банківських установах, із податковими органами. 

Вирішено: доручити аналітичному сектору комітету розробити рекомендації 

(координатор Григоренко Ю.) із зазначеного питання. 

Запропоновано: створити блог на Ютуб для висвітлення актуальних питань 

роботи комітету. 

Вирішено: створити блог на Ютуб, доручити зазначене питання секції 

інформаційного забезпечення. 

Запропоновано: створити робочу групу адвокатів для розробки інструменту 

для швидкого пошуку адвоката для участі у слідчих діях. 

Вирішено: створити робочу групу у складі адвокатів: Мірошніков Є., Сорока 

М., Григоренко Ю. для вивчення питання розробки інструменту швидкого 

пошуку і виклику адвоката для участі у слідчих діях. 

Запропоновано: визначити дату наступного засідання комітету. 

Вирішено: провести засідання комітету 19.02.2018 року о 15 год. 

 

 


