
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №17 

засідання Ради адвокатів Чернігівської області 

 

 

21.04.2015 року                                                                                             м. Чернігів 

 

Присутні : 8 членів Ради за списком.  

[…] 

 

Засідання Ради адвокатів Чернігівської області є повноважним. 

 

Порядок денний засідання Ради: 
 

1. Розгляд звернення Якубовської П. А. про видачу їй свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю; 

2. Про організацію проведення семінару; 

3. Про стажування; 

4. Різне. 

 

 

По першому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: видати Якубовській П. А. свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю без проходження стажування. 

 

По другому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: запланувати проведення семінару з підвищення кваліфікації адвокатів на 30 

травня 2015 року. Запасним днем для проведення цього заходу визначити 06 червня 2015 

року. Зобов’язати виконуючого обов’язки голови  Ради адвокатів Чернігівської області 

Тасуна В. К. та члена Ради адвокатів Чернігівської області Овсянніка М. В. вжити 

необхідних заходів для організації проведення такого семінару. 

 

По третьому питанню порядку денного. 

[…] 

Вирішили: затвердити проміжний звіт щодо проходження стажування Поди К. О. 

 

[…] 

Вирішили: рішення Ради адвокатів Чернігівської області від 21 січня 2014 року в частині 

розміру благодійних внесків від осіб, що проходять стажування, скасувати. Рішення Ради 

адвокатів Чернігівської області від 07 березня 2014 року в частині розміру добровільних 

внесків від осіб, що проходять стажування, змінити, встановивши рекомендований розмір 

добровільного внеску від осіб, що проходять стажування, на рівні десяти мінімальних 

заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом 

на день початку проходження стажування. 

 

[…] 

Вирішили: встановити, що звіти стажистів щодо проходження стажування, в тому числі і 

проміжні (за три місяці) подаються до Ради не пізніше ніж через сім календарних днів 

після спливу відповідного строку стажування.  

 

 



[…] 

Вирішили: внести відомості відносно адвоката Овсянніка М. В. до реєстру адвокатів -   

керівників стажування. 

 

[…] 

Вирішили: затвердити індивідуальні плани проходження стажування Бучковського І. В., 

Коленченка О.О., Тітка О. М., Тітка Д. О., Ковальчука О. О., та видати направлення для 

проходження стажування Бучковському І. В. та Коленченку О. О. до                          

Заболотного О. М., а Тітку О. М., Тітку Д. О. та Ковальчуку О. О. до Овсянніка М. В. 

 

[…] 

Вирішили: внести відомості до ЄРАУ щодо помічника адвоката Овсянніка М. В., якою є 

Кириєнко О. О. 

 

   

В. о. голови Ради адвокатів 

Чернігівської області     В. К. Тасун  

 

 

Секретар    Г. О. Якуба  

 

 

 


