
 

Засідання РАРО

Проведені засідання РАРО 13

Складені протоколи засідань РАРО 13

Прийняті рішення РАРО 271

Діяльність РАРО з питань доступу до професії

включення до реєстру адвокатів-керівників стажування Рівненської області 4

направлення на стажування і призначення керівників стажування 92

щодо видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без 

проходження стажування 21

оцінка поточних звітів стажистів про проходження стажування 302

прийняття присяги адвоката України, видачі свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України 123

Відомості, внесені до ЄРАУ
щодо нових адвокатів 118

щодо припиненя/зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 97/5

щодо адвокатів, які поновили свою діяльність 23

щодо помічників адвокатів 28

Заходи з підвищення кваліфікації адвокатів РАРО

проведено заходів з підвищення кваліфікації адвокатів (вебінари, офлайн семінари) 17

загальна кількість учасників 3602

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Звернення щодо ненадання інформації на адвокатський запит 14

Відмова у складанні протоколів про вчинення адміністративного правопорушення 3

Складення протоколів про вчинення адміністративного правопорушення 1

Виїзди членів Ради адвокатів Рівненської області на обшуки та затримання адвокатів
14

Повідомлення про обшук чи затримання адвокатів 6

Комісія з оцінювання якості,повноти та своєчасності надання адвокатами БПД 

Звернення до Комісії 3

Проведено засідань Комісії 6

Прийнято рішень Комісії 3

Відмовлено в розгляді звернень 1

Молодіжний комітет НААУ “UNBA NextGen” в Рівненській області

проведено заходів з підвищення кваліфікації адвокатів (вебінари в т.ч. спільно з 

РАРО) 5

Неформальні заходи 2

Благодійна акція 3

Матеріальна допомога 

наданням матеріальної підтримки адвокатам та членам їх сімей 204 000,00

Збройні сили України 166 369,00

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

Ради адвокатів Рівненської області

2022 ( 01 січня - 31 грудня) 



Тема заходу з підвищення кваліфікації Дата Формат
Кількість 

учасників

"єсітс. використання переваг електронного суду" 17.02.2022 Вебінар 334

"інститут відводу судді в цивільному, господарському та 

адміністративному судочинствах."
21.02.2022 Вебінар 376

"етика адвоката: адвокатська таємниця та відповідальність за її 

розголошення"
26.05.2022 Вебінар 346

"сексуальне насильство пов'язане з конфліктом: захист прав 

постраждалих"
02.06.2022 Вебінар 287

"організація праці в умовах воєнного стану" 03.06.2022 Вебінар 210

" захист прав адвоката в умовах воєнного стану " 23.06.2022 Вебінар 290

«податкові зміни в умовах воєнного стану» 29.06.2022 Вебінар 292

"правила адвокатської етики.дисциплінарна практика" 18.07.2022 Вебінар 321

"деякі нюанси захисту прав внутрішньо переміщених осіб" 25.07.2022 Вебінар 142

«спадкові правовідносини в умовах воєнного стану. пов’язані аспекти 

практичної діяльності адвоката.»
30.08.2022 Вебінар 187

Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в умовах воєнного стану: як прийняти дитину в 

свою сім’ю?

31.08.2022 Вебінар 148

"податкові механізми стимулювання волонтерства в сучасних умовах " 27.09.2022 Вебінар 159

«дотримання правил адвокатської етики адвокатом під час надання 

правової допомоги клієнтам»
04.10.2022 Вебінар 176

"розірвання трудових договорів: судова практика в умовах воєнного 

стану"
09.11.2022 Вебінар 95

"розповсюдженні помилки при зверненні до єспл - як попередити або 

виправити"
22.11.2022 Вебінар 99

"правила адвокатської етики.дисциплінарна процедура та практика" 13.12.2022 Вебінар 76

"дотримання правил адвокатської етики адвокатом під час надання 

правової допомоги клієнтам»
30.12.2022 Вебінар 64

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ РАРО 2022


