
2017
ЗВІТ

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ
А ДВОКАТІВ  УКРАЇНИ 

2 0 1 7

З
В

I
Т



Національна
Асоціація
Адвокатів
УкраїниI

Н
А

А
У



3Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2017

Звіт про діяльність НААУ за 2017 рік — особливий. Він присвячений завершальному року першої каденції органів 
адвокатського самоврядування. Ми підводимо підсумки найскладнішого і найбільш насиченого періоду становлення 
і розбудови адвокатури на принципах самоврядності. 

2012 року законом “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” було відновлено втрачену в українській історії, але 
безперервну для європейських країн вікову демократичну традицію — адвокатське самоврядування. У повній від-
повідності до закону, рекомендацій Венеціанської комісії адвокатська спільнота обрала своїх представників до на-
ціональних та регіональних органів, провела 4 з’їзди, організувала стабільну роботу з прийняття до професії, підви-
щення кваліфікації, ведення Єдиного реєстру адвокатів, захисту прав адвокатів та представництва інтересів професії.  
У 2017 р. відбудована за п’ять років система пройшла важливий тест на інституційну стабільність. Звітно-виборний 
з’їзд засвідчив спроможність до демократичного оновлення, але водночас забезпечив передачу досвіду та збережен-
ня тяглості напрацьованих практик. 

Абсолютно переконана, що перший період становлення  став успішним прикладом консолідації адвокатської спіль-
ноти, прагнення до професійного вдосконалення, відданості цінностям адвокатської корпорації та місії служіння 
суспільству. 

Водночас, 2017 рік приніс суттєві загрози для зміцнення незалежності професії. Попри критику з боку професійного 
середовища, чітку публічну позицію НААУ та рекомендації міжнародних партнерів, реформа адвокатури стала за-
критим від самої адвокатури кулуарним процесом. В результаті створено передумови для повернення адвокатури до 
статусу підконтрольного державі інституту, з декоративною роллю захисника у судових процесах. Остаточну крапку 
в роботі над реформою ще не поставлено і адвокатська спільнота докладатиме всіх зусиль для зміни вектору пропо-
нованих змін. 

Незмінну підтримку в реалізації європейського вибору українській адвокатурі 
надають ключові міжнародні професійні організації – Рада правничих та адво-
катських товариств Європи (ССВЕ), Міжнародна асоціація адвокатів (ІВА), Міжна-
родна спілка адвокатів (UIA). В 2017 році НААУ провела в Україні спільні заходи з 
національними адвокатурами Німеччини, Великої Британії, ССВЕ; гостями ювіле-
йної конференції «НААУ – 5 років успіху» стали лідери адвокатур 8 європейських 
країн та найбільших професійних організацій. Системна співпраця сприяє обміну 
сучасними практиками між професійними спільнотами, розвитку контактів та під-
вищенню професійного рівня, а також дозволяє привертати міжнародну увагу до 
проблем української адвокатури. 

Сповідуючи принципи відкритості і прозорості, НААУ щороку публікує звіт про 
найбільші досягнення, який містить аналітичні дані про роботу вищих та регіо-
нальних органів, фінансову статистику, результати діяльності комітетів НААУ, прі-
оритети подальшого розвитку. Щороку ми доводимо ефективність, готовність 
професійно та послідовно відстоювати як права адвокатів так і конституційні пра-
ва і свободи українських громадян. 

З повагою, 

Голова Національної асоціації 
адвокатів України, 

Ради адвокатів України 

Лідія Ізовітова

Шановні 
колеги!
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Місія та бачення

НААУ створена 17 листопада 2012 року для допомо-
ги кожному адвокату України

НААУ єдина офіційна всеукраїнська недержавна 
некомерційна неприбуткова професійна організація 
в сфері адвокатури

Місія НААУ об’єднати всіх адвокатів України для 
реалізації завдань адвокатського самоврядування, 
зростання професійної незалежності  та професійної 
свободи й гідності

Візія НААУ стати національним лідером адвокат-
ського самоврядування з міжнародним визнанням

Мета НААУ зробити все можливе для захисту про-
фесійних прав адвокатів та забезпечення гарантій 
адвокатської діяльності

Кількість членів НААУ станом на  
грудень 2016 року 39 107 осіб.
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Національна асоціація адвокатів України (далі — НААУ) 
є юридичною особою та діє через організаційні форми 
адвокатського самоврядування, передбачені Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 
Установчим документом Національної асоціації адвока-
тів України є Статут, затверджений в оновленій редакції  
Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 
2017 р. (частини 3, 5 статті 45 Закону).

• З’їзд адвокатів України – вищий орган адвокатського 
самоврядування, до складу якого входять делегати, які 
обираються конференціями адвокатів регіонів віднос-
ною більшістю голосів делегатів, що беруть участь у кон-
ференції. 

• Рада адвокатів України – у період між З’їздами адвока-
тів України виконує функції вищого органу адвокатського 
самоврядування. Склад Ради адвокатів України – 30 чле-
нів: по одному представнику від кожного регіону, які оби-
раються конференцією адвокатів регіону та голова і два 
заступника голови, які обираються шляхом голосування 
на З’їзді адвокатів України.

• Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвока-
тури – колегіальний орган, завданням якого є розгляд 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури. ВКДКА підконтрольна і 
підзвітна З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів Украї-
ни. Склад ВКДКА – 30 членів: по одному представнику від 
кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів 
регіону, голова і два заступника голови, які обираються 
шляхом голосування на З’їзді адвокатів України.

• Вища ревізійна комісія адвокатури – орган, який утво-
рено і діє для здійснення контролю за фінансово-госпо-
дарською діяльністю Національної асоціації адвокатів 
України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів 
України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвока-

тури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів. 
ВРКА підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України. 
Склад: голова та члени ВРКА обираються З’їздом адво-
катів України строком на 5 років. Кількість членів ВРКА 
визначається на З’їзді адвокатів України.

• Конференція адвокатів – вищий орган адвокатського 
самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві і Севастополі. Конференцію складають адво-
кати, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно 
в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Се-
вастополі та відомості про яких внесено до Єдиного реє-
стру адвокатів України. 

• Рада адвокатів регіону – орган, який у період між кон-
ференціями адвокатів регіону виконує функції самовря-
дування у регіоні. Рада адвокатів регіону підконтрольна і 
підзвітна Конференції адвокатів регіону. Голова та члени 
Ради адвокатів регіону обираються на конференції адво-
катів регіону.

• Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – 
орган, який утворюється з метою визначення рівня фа-
хової підготовленості осіб, які виявили намір отримати 
право на заняття адвокатською діяльністю та вирішення 
питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. 
КДКА підконтрольна і підзвітна Конференції адвокатів 
регіону. Голова та члени КДКА обираються конференцією 
адвокатів регіону.

• Ревізійна комісія адвокатів регіону – орган, який 
утворюється і діє для здійснення контролю за фінансо-
во-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. РКА 
підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. 
Голова та члени РКА обираються Конференцією адвока-
тів регіону.

Структура. Як влаштована НААУ?

З’їзд адвокатів України

Конференція адвокатів регіону

Вища кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія
адвокатури (ВКДКА)

ВКДКА

Кваліфікаційно-
дисциплінарна
комісія (КДКА)

Рада адвокатів України (РАУ)

РАУ

Рада адвокатів
регіону (РАР)

Вища ревізійна комісія
адвокатури (ВРКА)

ВРКА

Ревізійна комісія
адвокатів регіону (РКАР)

один 
представник

один 
представник

пропорційна 
кількість
делегатів

один 
представник
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ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура секретаріату
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
№ 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю
• Посвідчення адвоката
• Форми здійснення адвокатської діяльності
• Оподаткування адвокатської діяльності
• Ордер адвоката
• Центр кар’єри
• Питання ЄРАУ (подання інформації, витяги тощо)
• Менеджмент веб-кабінету адвоката
• Соціальні ініціативи для адвокатів
• Інше 

Фінансовий відділ
• Бухгалтерія
• Бюджетування
• Фінансова звітність
• Нарахування зарплати
• Інше

Юридичне управління:

· Юридичний відділ
• Робота з актами НААУ, РАУ
(систематизація та комунікація з ЛЗ)

• Розробка та контроль спільних 
міжвідомчих актів

• Інше

Відділ представництва в судах
• Представництво в судах
• Інше

Адміністративний відділ
• Підтримка офісу
• Закупки
• Автопарк
• Інше

Відділ документообігу та діловодства
• Вхідна та вихідна кореспонденція
• Архів
• Інше

Відділ ІТ
• Підтримка веб-ресурсів
• Обслуговування серверів та мереж
• Інше

Відділ персоналу
• HR
• Інше

Відділ з питань адвокатського 
самоврядування

• Забезпечення діяльності РАУ 
• Підготовка до З’їздів адвокатів України
• Координація роботи та комунікація з

Вищими та  регіональними ОАС
• Питання доступу до професії (кваліфікаційні 

процедури, стажування)
• Питання дисциплінарних процедур
• Інше

Відділ ЄРАУ
• Єдиний реєстр адвокатів України 
• Щорічні внески
• Статистика
• Інше

Відділ підтримки роботи структурних
одиниць НААУ 

• Підтримка діяльності структурних одиниць 
НААУ, РАУ

• Супровід діяльності Благодійного Фонду 
НААУ, РАУ

• Координація та контроль за діяльністю Вищої 
школи адвокатури

• Забезпечення діяльності науково-консульта-
тивної ради

• Забезпечення діяльності Центру досліджень 
адвокатури і права

• Забезпечення діяльності UNBA Next Gen
• Представництва НААУ, РАУ за кордоном
• Забезпечення діяльності експертної ради
• Забезпечення діяльності номінаційного 

комітету
• Інше 

Відділ зв’язків з громадськістю
• Відносини зі ЗМІ
• Соціальні медіа
• Спіч/ньюзрайтинг
• Копірайтинг 
• Анкетування, обробка та аналіз результатів
• Інше

Відділ креативних сервісів 
• Дизайн
• Макетування
• Веб-дизайн
• Інше

Відділ веб-ресурсів 
• Розробка та підтримка веб-контенту
• Розсилки
• Інше

Видавничий відділ 
• Підготовка та друк методичних рекоменда-

цій
• Підготовка промо- та інформматеріалів
• Підготовка та випуск Вісника НААУ
• Інформаційний бюлетень комітетів, секцій, 

робочих груп
• Новини судової практики
• Інше

Партнерська програма 
• Координація та підтримка партнерських 

програм
• Інше

Інше
• Переклад
• Підтримка заходів НААУ
• Фотограф
• Інше

Відділ супроводження секцій НААУ, РАУ
• З кримінального права та процесу
• З цивільного права та процесу
• З господарського права та процесу
• З адміністративного права та процесу
• З сімейного права
• З трудового права
• З земельного права
• З аграрного права
• З корпоративного права
• З податкового та митного права
• З міжнародного права
• Практика ЄСПЛ
• Практичні аспекти адвокатської діяльності
• З медіації
• З банківського, фінансового та страхового права
• З конституційного права
• З ІТ права
• З права інтелектуальної власності
• Інше

Відділ організації заходів
• Заходи НААУ, РАУ
• Підвищення кваліфікації
• Засідання РАУ (логістика)
• З'їзди адвокатів України (логістика)
• Інше

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника Секре-

таріату НААУ, РАУ

Департамент
комунікацій

Департамент
професії

Департамент
самоврядування

Департамент забезпечення 
діяльності секретаріату НААУ, РАУ

ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура секретаріату
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
№ 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю
• Посвідчення адвоката
• Форми здійснення адвокатської діяльності
• Оподаткування адвокатської діяльності
• Ордер адвоката
• Центр кар’єри
• Питання ЄРАУ (подання інформації, витяги тощо)
• Менеджмент веб-кабінету адвоката
• Соціальні ініціативи для адвокатів
• Інше 

Фінансовий відділ
• Бухгалтерія
• Бюджетування
• Фінансова звітність
• Нарахування зарплати
• Інше

Юридичне управління:

· Юридичний відділ
• Робота з актами НААУ, РАУ
(систематизація та комунікація з ЛЗ)

• Розробка та контроль спільних 
міжвідомчих актів

• Інше

Відділ представництва в судах
• Представництво в судах
• Інше

Адміністративний відділ
• Підтримка офісу
• Закупки
• Автопарк
• Інше

Відділ документообігу та діловодства
• Вхідна та вихідна кореспонденція
• Архів
• Інше

Відділ ІТ
• Підтримка веб-ресурсів
• Обслуговування серверів та мереж
• Інше

Відділ персоналу
• HR
• Інше

Відділ з питань адвокатського 
самоврядування

• Забезпечення діяльності РАУ 
• Підготовка до З’їздів адвокатів України
• Координація роботи та комунікація з

Вищими та  регіональними ОАС
• Питання доступу до професії (кваліфікаційні 

процедури, стажування)
• Питання дисциплінарних процедур
• Інше

Відділ ЄРАУ
• Єдиний реєстр адвокатів України 
• Щорічні внески
• Статистика
• Інше

Відділ підтримки роботи структурних
одиниць НААУ 

• Підтримка діяльності структурних одиниць 
НААУ, РАУ

• Супровід діяльності Благодійного Фонду 
НААУ, РАУ

• Координація та контроль за діяльністю Вищої 
школи адвокатури

• Забезпечення діяльності науково-консульта-
тивної ради

• Забезпечення діяльності Центру досліджень 
адвокатури і права

• Забезпечення діяльності UNBA Next Gen
• Представництва НААУ, РАУ за кордоном
• Забезпечення діяльності експертної ради
• Забезпечення діяльності номінаційного 

комітету
• Інше 

Відділ зв’язків з громадськістю
• Відносини зі ЗМІ
• Соціальні медіа
• Спіч/ньюзрайтинг
• Копірайтинг 
• Анкетування, обробка та аналіз результатів
• Інше

Відділ креативних сервісів 
• Дизайн
• Макетування
• Веб-дизайн
• Інше

Відділ веб-ресурсів 
• Розробка та підтримка веб-контенту
• Розсилки
• Інше

Видавничий відділ 
• Підготовка та друк методичних рекоменда-

цій
• Підготовка промо- та інформматеріалів
• Підготовка та випуск Вісника НААУ
• Інформаційний бюлетень комітетів, секцій, 

робочих груп
• Новини судової практики
• Інше

Партнерська програма 
• Координація та підтримка партнерських 

програм
• Інше

Інше
• Переклад
• Підтримка заходів НААУ
• Фотограф
• Інше

Відділ супроводження секцій НААУ, РАУ
• З кримінального права та процесу
• З цивільного права та процесу
• З господарського права та процесу
• З адміністративного права та процесу
• З сімейного права
• З трудового права
• З земельного права
• З аграрного права
• З корпоративного права
• З податкового та митного права
• З міжнародного права
• Практика ЄСПЛ
• Практичні аспекти адвокатської діяльності
• З медіації
• З банківського, фінансового та страхового права
• З конституційного права
• З ІТ права
• З права інтелектуальної власності
• Інше

Відділ організації заходів
• Заходи НААУ, РАУ
• Підвищення кваліфікації
• Засідання РАУ (логістика)
• З'їзди адвокатів України (логістика)
• Інше

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника Секре-

таріату НААУ, РАУ

Департамент
комунікацій

Департамент
професії

Департамент
самоврядування

Департамент забезпечення 
діяльності секретаріату НААУ, РАУ
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ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура секретаріату
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
№ 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю
• Посвідчення адвоката
• Форми здійснення адвокатської діяльності
• Оподаткування адвокатської діяльності
• Ордер адвоката
• Центр кар’єри
• Питання ЄРАУ (подання інформації, витяги тощо)
• Менеджмент веб-кабінету адвоката
• Соціальні ініціативи для адвокатів
• Інше 

Фінансовий відділ
• Бухгалтерія
• Бюджетування
• Фінансова звітність
• Нарахування зарплати
• Інше

Юридичне управління:

· Юридичний відділ
• Робота з актами НААУ, РАУ
(систематизація та комунікація з ЛЗ)

• Розробка та контроль спільних 
міжвідомчих актів

• Інше

Відділ представництва в судах
• Представництво в судах
• Інше

Адміністративний відділ
• Підтримка офісу
• Закупки
• Автопарк
• Інше

Відділ документообігу та діловодства
• Вхідна та вихідна кореспонденція
• Архів
• Інше

Відділ ІТ
• Підтримка веб-ресурсів
• Обслуговування серверів та мереж
• Інше

Відділ персоналу
• HR
• Інше

Відділ з питань адвокатського 
самоврядування

• Забезпечення діяльності РАУ 
• Підготовка до З’їздів адвокатів України
• Координація роботи та комунікація з

Вищими та  регіональними ОАС
• Питання доступу до професії (кваліфікаційні 

процедури, стажування)
• Питання дисциплінарних процедур
• Інше

Відділ ЄРАУ
• Єдиний реєстр адвокатів України 
• Щорічні внески
• Статистика
• Інше

Відділ підтримки роботи структурних
одиниць НААУ 

• Підтримка діяльності структурних одиниць 
НААУ, РАУ

• Супровід діяльності Благодійного Фонду 
НААУ, РАУ

• Координація та контроль за діяльністю Вищої 
школи адвокатури

• Забезпечення діяльності науково-консульта-
тивної ради

• Забезпечення діяльності Центру досліджень 
адвокатури і права

• Забезпечення діяльності UNBA Next Gen
• Представництва НААУ, РАУ за кордоном
• Забезпечення діяльності експертної ради
• Забезпечення діяльності номінаційного 

комітету
• Інше 

Відділ зв’язків з громадськістю
• Відносини зі ЗМІ
• Соціальні медіа
• Спіч/ньюзрайтинг
• Копірайтинг 
• Анкетування, обробка та аналіз результатів
• Інше

Відділ креативних сервісів 
• Дизайн
• Макетування
• Веб-дизайн
• Інше

Відділ веб-ресурсів 
• Розробка та підтримка веб-контенту
• Розсилки
• Інше

Видавничий відділ 
• Підготовка та друк методичних рекоменда-

цій
• Підготовка промо- та інформматеріалів
• Підготовка та випуск Вісника НААУ
• Інформаційний бюлетень комітетів, секцій, 

робочих груп
• Новини судової практики
• Інше

Партнерська програма 
• Координація та підтримка партнерських 

програм
• Інше

Інше
• Переклад
• Підтримка заходів НААУ
• Фотограф
• Інше

Відділ супроводження секцій НААУ, РАУ
• З кримінального права та процесу
• З цивільного права та процесу
• З господарського права та процесу
• З адміністративного права та процесу
• З сімейного права
• З трудового права
• З земельного права
• З аграрного права
• З корпоративного права
• З податкового та митного права
• З міжнародного права
• Практика ЄСПЛ
• Практичні аспекти адвокатської діяльності
• З медіації
• З банківського, фінансового та страхового права
• З конституційного права
• З ІТ права
• З права інтелектуальної власності
• Інше

Відділ організації заходів
• Заходи НААУ, РАУ
• Підвищення кваліфікації
• Засідання РАУ (логістика)
• З'їзди адвокатів України (логістика)
• Інше

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника Секре-

таріату НААУ, РАУ

Департамент
комунікацій

Департамент
професії

Департамент
самоврядування

Департамент забезпечення 
діяльності секретаріату НААУ, РАУ
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1. Про Секретаріат Ради адвокатів України 

Секретаріат є постійно діючим органом, який створено 
відповідно до рішення № 32 від 17.12.2012 року для за-
безпечення статутної діяльності НААУ та функцій, покла-
дених на РАУ.

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, 
експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матері-
ально-технічне забезпечення діяльності НААУ, РАУ, Голо-
ви НААУ, РАУ та заступників Голови, а також підготовки та 
проведення з’їздів адвокатів України. 

Секретаріат взаємодіє з органами адвокатського само-
врядування, місцевими, всеукраїнськими і міжнародними 
об’єднаннями адвокатів, адвокатськими об’єднаннями, 
адвокатськими бюро та адвокатами, державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування та їх посадо-
вими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами, 
установами і організаціями та фізичними особами, а та-
кож міжнародними  установами та професійними орга-
нізаціями.

Рішенням РАУ № 141 від 11.06.2016 року модернізовано 
структуру Секретаріату з метою підвищення рівня органі-
заційного, експертно-аналітичного, правового, інформа-
ційного та матеріально-технічного забезпечення діяльно-
сті НААУ, РАУ.

На сьогодні до структури Секретаріату входять: Керівник 
Секретаріату НААУ, РАУ; Заступник Керівника  Секретарі-
ату НААУ, РАУ; 4 департаменти, кожен з яких включає від-
повідні відділи: 1) Департамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ (фінансовий відділ, юридичне 
управління, адміністративний відділ, відділ документоо-
бігу та діловодства, відділ ІТ, відділ персоналу); 2) Депар-
тамент самоврядування (відділ з питань адвокатського 
самоврядування, відділ ЄРАУ, відділ підтримки роботи 
структурних одиниць НААУ); 3) Департамент комунікацій 
(відділ зв’язків з громадськістю, відділ креативних серві-
сів, відділ веб-ресурсів, видавничий відділ, партнерська 
програма, інше); 4) Департамент професії (відділ забез-
печення адвокатської діяльності, відділ супроводження 
секцій НААУ, РАУ, відділ організації заходів).

Інформація про Секретаріат РАУ, НААУ, у тому числі про 
персональний склад, розміщена на офіційному веб-сайті 
НААУ – unba.org.ua/sekretariat.

Про діяльність Секретаріату РАУ (Секретаріату 
НААУ) у 2017 році

I. РАУ

Секретаріатом у 2017 році здійснено організаційно-тех-
нічне забезпечення підготовки та проведення 10 (деся-
ти) засідань РАУ, за результатами яких прийнято 284 рі-
шення та складено 10 протоколів: 3-4.02.2017; 16.02.2017 
(позачергове); 7-8.04.2017; 26-27.05.2017; 8.06.2017; 
4-5.08.2017; 22-23.09.2017; 14.10.2017 (позачергове); 15-
16.11.2017; 14-15.12.2017.  

Зокрема, здійснено комплекс заходів щодо забезпечення 
належної роботи РАУ: збір, систематизація та скерування 
матеріалів засідання РАУ; юридичний супровід роботи 
РАУ (підготовка проектів рішень РАУ, протоколів, доку-
ментів, необхідних для забезпечення належної роботи); 
оформлення рішень РАУ за результатами їх прийняття та 
публікація на офіційному веб-сайті НААУ; скерування рі-
шень РАУ до регіональних органів адвокатського само-
врядування; технічний супровід роботи РАУ; організація 
перебування членів РАУ на період роботи РАУ тощо.

II.  ЄРАУ

Секретаріат продовжує забезпечувати ведення єдиної 
бази даних про чисельний і персональний склад адвока-
тів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно 
до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» набули право на заняття адвокатською діяльністю 
в Україні, а також про обрані адвокатами організаційні 
форми адвокатської діяльності, – ЄРАУ, що підтверджу-
ється наступними показниками у 2017 році:

• кількість нових адвокатів, внесених до бази даних 
ЄРАУ – 4212;

• кількість адвокатів, право на заняття адвокатською 
діяльністю яких поновлено – 419; 

• кількість адвокатів, право на заняття адвокатською 
діяльністю яких зупинено/припинено – 1985; 

• кількість виданих трансферних витягів – 456.

III. Підвищення кваліфікації адвокатів

Секретаріат у 2017 році здійснив організаційно-технічне 
забезпечення проведення:

• 24 заходів для адвокатів, організованих НААУ;

• 33 заходів (семінарів, лекцій, тренінгів, конференцій, 
форумів, круглих столів) для адвокатів, організованих 
НААУ спільно з органами адвокатського самовряду-
вання, іншими національними та міжнародними орга-
нізаціями.

Секретаріатом у 2017 році:
• залучено 60 експертів до участі у проведенні заходів 

з підвищення кваліфікації адвокатів та забезпечено їм 
належні умови роботи;

• організовано реєстрацію 9500 адвокатів, які прийняли 
участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів у 
2017 році;

• здійснено підготовку методичних матеріалів та матері-
алів порядків денних заходів;

• забезпечено заходи технічним супроводом;

• організовано видачу 9500 сертифікатів про підвищен-
ня кваліфікації тощо.

• Загалом пройшли навчання та отримали сертифікати 
11600 адвокатів.

Діяльність Секретаріату НААУ, РАУ у 2017 році
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Крім того, забезпечено роботу Експертної ради з питань 
акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації 
адвокатів при НААУ.

IV. Представництво в судах

Секретаріатом у 2017 році здійснено представництво ін-
тересів організації в судах у 47 справах: в адміністратив-
ному суді –  24; в судах загальної юрисдикції – 23.

5  справ подані безпосередньо НААУ, РАУ, а іншими 
суб’єктами – 42.

Кількість судових справ, по яких прийняті рішення, що на-
брали законної сили – 29.

Рішень на користь НААУ, РАУ – 19, а на користь інших 
суб’єктів – 3.

V.  Захист прав адвокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності

Секретаріат у 2017 році забезпечив в межах своїх повно-
важень захист професійних прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності, зокрема, до правоохоронних ор-
ганів та Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адво-
катської діяльності НААУ скеровано 175 звернень щодо 
порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяль-
ності.

VI. Розгляд звернень

Секретаріатом РАУ, НААУ у 2017 році забезпечено: роз-
гляд по суті 1901 звернень (листів, запитів, клопотань), що 
надійшли на адресу НААУ; скерування 225 звернень на 
розгляд до інших структур і організацій.

VII. Офіційний веб-сайт НААУ

Секретаріатом у 2017 року здійснювалося адмініструван-
ня та наповнення офіційного веб-сайту НААУ головними 
новинами, рішеннями РАУ, інформацією про співпрацю 
НААУ з міжнародними професійними організаціями, до-
кументами інформативного характеру, публікаціями ад-
вокатів з практичних питань діяльності, новинами про 
заходи з підвищення кваліфікації адвокатів, круглі сто-
ли, форуми, конференції тощо, прес-релізами досягнень 
НААУ, у тому числі на міжнародній арені, електронними 
методичними посібниками та офіційним друкованим ви-
данням НААУ «Вісник НААУ» у електронному форматі, ко-
рисною інформацією щодо змін у законодавстві України 
та матеріалами судової і міжнародної практики, інтерв’ю 
адвокатів, керівників органів адвокатського самовряду-
вання з питань адвокатури України тощо.

VIII. Офіційний веб-сайт НААУ

Секретаріатом РАУ, НААУ протягом 2017 року здійснюва-
лося організаційне-технічне забезпечення роботи коміте-
тів, рад, центрів та інших органів і структур НААУ (РАУ). 
Зокрема: забезпечення приміщеннями для проведення 
засідань, а також необхідними матеріалами; технічний та 
юридичний супровід роботи комітетів.

IX. Діловодство

Секретаріат РАУ, НААУ продовжує організовувати та за-
безпечувати ведення діловодства НААУ, що підтверджу-
ється наступними показниками у 2017 році: 

• опрацьовано 1266 звернень фізичних та юридичних 
осіб, адвокатів;  

• опрацьовано 524 документи – листування з централь-
ними та місцевими органами державної влади, органа-
ми місцевого самоврядування з основних (профільних) 
питань діяльності;  

• опрацьовано 981 документів – листування з органами 
адвокатського самоврядування з основних (профіль-
них) питань діяльності.

• загальна кількість опрацьованої вхідної кореспонден-
ції – 2781 документів.

X. Розгляд звернень

Секретаріатом у 2017 року забезпечено ведення бухгал-
терського обліку та звітності НААУ у спосіб збору, аналізу 
та систематизації інформації про діяльність органів адво-
катського самоврядування.

Доступ до вказаної інформації відкритий через офіційний 
веб-сайт НААУ.  

Секретаріат у 2017 році здійснював активну комунікацію 
з  міжнародними  професійними організаціями,  а  також  
їх представництвами в  Україні  з  питань  їх взаємодії  з  
НААУ, а також інших питань,  що належать до його ком-
петенції, інформація про це висвітлювалася у відповідній 
рубриці на офіційному веб-сайті НААУ.

Також, Секретаріатом РАУ, НААУ у 2017 році здійсню-
валося регулярне наповнення інформацією офіційного 
друкованого органу НААУ «Вісник НААУ», яких вийшло                    
10 номерів (43 000 шт.).

2630
кількість нових адвокатів, 

внесених до бази даних ЄРАУ

кількість адвокатів,
які поновили  

адвокатську діяльність

кількість виданих 
трансферних витягів

кількість адвокатів, які 
припинили

адвокатську діяльність

419

4561985

4212

Керівник Секретаріату Ради адвокатів України 
(Секретаріату Національної асоціації адвокатів України)

Красник Вадим Володимирович
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua 
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Працівники секретаріату

Начальник відділу документообігу та діловодства 
департаменту забезпечення діяльності секретаріату 
НААУ, РАУ

Качан Євген Миколайович
e-mail: e.kachan@unba.org.ua

Начальник юридичного відділу юридичного управління 
департаменту забезпечення діяльності секретаріату 
НААУ, РАУ

Гуменюк Анжела Володимирівна
e-mail: a.gumenyuk@unba.org.ua

Начальник юридичного управління департаменту 
забезпечення діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Нікітченко Тетяна Олександрівна
e-mail: t.nikitchenko@unba.org.ua

Юрист юридичного відділу юридичного управління 
департаменту забезпечення діяльності секретаріату 
НААУ, РАУ

Павлюк Олена Володимирівна
e-mail: o.pavliuk@unba.org.ua

Юрист відділу представництва в судах юридичного 
управління департаменту забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Волинець Наталія Миколаївна
e-mail: n.volynets@unba.org.ua

Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою відділу 
зв’язків з громадськістю департаменту комунікацій

Діордіященко Руслана Валеріївна
e-mail: r.diordiyaschenko@unba.org.ua

Помічник заступника Голови Ради адвокатів України 
відділу з питань адвокатського самоврядування 
департаменту самоврядування

Темпер Альона Вадимівна
e-mail: a.temper@unba.org.ua

Помічник заступника Голови Ради адвокатів України 
відділу з питань адвокатського самоврядування 
департаменту самоврядування

Кривосар Ігор Олександрович
e-mail: i.krivosar@unba.org.ua

Начальник відділу представництва в судах юридичного 
управління департаменту забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Романенко Ярослав Михайлович
e-mail: y.romanenko@unba.org.ua

Секретар адміністративного відділу департаменту 
забезпечення діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Жарій Іванна Михайлівна
e-mail: secretary@unba.org.ua

Начальник відділу персоналу департаменту забезпечення 
діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Постернак Олександра Віталіївна
e-mail: o.posternak@unba.org.ua

Начальник відділу з питань адвокатського 
самоврядування департаменту самоврядування

Скалозуб Наталія Олександрівна
e-mail: n.skalozub@unba.org.ua

Водій автотранспортних засобів 1 класу 
адміністративного відділу департаменту забезпечення 
діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Токовий Сергій Миколайович

Начальник відділу ЄРАУ департаменту самоврядування

Федірко Ганна Миколаївна
e-mail: a.fedirko@unba.org.ua

Адміністратор бази даних відділу ЄРАУ департаменту 
самоврядування

Зеленецька Анна Олександрівна
e-mail: a.zelenetska@unba.org.ua

Начальник відділу підтримки роботи структурних одиниць 
НААУ департаменту самоврядування

Калмикова Світлана Сергіївна 
e-mail: s.kalmykova@unba.org.ua

Консультант відділу підтримки роботи структурних одиниць 
НААУ департаменту самоврядування

Богун Василь Миколайович
e-mail: v.bogun@unba.org.ua

Керівник департаменту комунікацій

Глущенко Дар’я Анатоліївна
e-mail: d.glushenko@unba.org.ua

Начальник відділу зв’язків з громадськістю департаменту 
комунікацій

Резник Олена Миколаївна
e-mail: o.reznyk@unba.org.ua

Начальник видавничого відділу департаменту комунікацій

Василик Ірина Богданівна
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua

Менеджер відділу організації заходів департаменту 
професії

Адаменко Владлен Григорович
e-mail: v.adamenko@unba.org.ua

Консультант відділу організації заходів департаменту 
професії

Горбач Вікторія Олександрівна
e-mail: v.gorbach@unba.org.ua

Начальник відділу організації заходів департаменту професії

Нахалов Андрій Федорович
e-mail: a.nahalov@unba.org.ua

Консультант відділу підтримки роботи структурних одиниць 
НААУ департаменту самоврядування

Перевертайло Владислав Володимирович
e-mail: v.perevertailo@unba.org.ua

Керівник Секретаріату Ради адвокатів України 
(Секретаріату Національної асоціації адвокатів України)

Красник Вадим Володимирович
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua

Водій автотранспортних засобів адміністративного 
відділу департаменту забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ.

Купченко Руслан Леонідович



11Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2017

Звітно-виборний з’їзд 2017 року 09.
06

Рекордна явка. Повне представництво 
національної адвокатури

Організаційні рішення з’їзду

• Головуючим обрано Андрія Місяця, адвоката з Хмельниччини 

• Секретарем обрано Галину Якубу, адвоката з  Чернігівщини  

• Сформовано лічильну та мандату комісії у складі 15 осіб

• Голова мандатної комісії — Ігор Колесников, адвокат з Луганщини

• Секретар комісії — Олег Заболотний, адвокат з  Чернігівщини

• Голова лічильної комісії — Тарас Савченко, адвокат з Харківщини

• Секретар комісії — Юлія Прокопенко, адвокат з Харківщини

• Робочі органи з’їзду формувалися у режимі відкритого рейтингового голосування за 
кожного кандидата, висунутого делегатами.

99,65%

зареєструвалися для участі в з’їзді –  

284 делегати з 285 обраних

Крим та м. Севастополь 
не проводили регіональних конференцій для 

обрання делегатів

демократичне відкрите голосування
за рішення з’їзду

делегати представили адвокатури

25 регіонів України
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Ключові кадрові рішення з’їзду

Головою НААУ, РАУ обрано
Лідію Ізовітову 

Новий п’ятирічний термін повноважень лідера 
адвокатури розпочався 17 листопада 2017 року

Головою Вищої ревізійної комісії адвокатури став
Максим Болдін 

до обов’язків голови комісії він приступив 
17 листопада 2017 року

Заступником Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії обрано

Андрія Місяця 
Його каденція розпочалася з 17 листопада 2017 року.

Заступником Голови НААУ, РАУ обрано
Валентина Гвоздія 

Нова каденція розпочалася з
17 листопада 2017 року

Заступником Голови Вищої кваліфікаційно–
дисциплінарної комісії адвокатури обрано

Любов Крупнову 
яка вступила на посаду з моменту обрання
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• затвердження Регламенту Звітно–виборно-
го з’їзду адвокатів України 2017 року;

• затвердження Порядку денного Звітно–ви-
борного з’їзду адвокатів України 2017 року;

• доповідь Голови Ради адвокатів України; 
розгляд звіту Ради адвокатів України;

• обрання Голови Ради адвокатів України (за 
посадою Голови Національної асоціації ад-
вокатів України);

• доповідь Заступників Голови Ради адвока-
тів України;

• обрання Заступника Голови Ради адвокатів 
України, строк повноважень якого закінчу-
ється у 2017 році;

• доповідь Голови Вищої кваліфікаційно–
дисциплінарної комісії адвокатури;

• розгляд звіту Вищої кваліфікаційно–дисци-
плінарної комісії адвокатури;

• обрання Заступників Голови Вищої кваліфі-
каційно–дисциплінарної комісії адвокатури;

• доповідь Голови Вищої ревізійної комісії ад-
вокатури;

• розгляд висновків Вищої ревізійної комісії 
адвокатури;

• обрання Голови Вищої ревізійної комісії ад-
вокатури, строк повноважень якого закінчу-
ється у 2017 році;

• обрання членів Вищої ревізійної комісії ад-
вокатури, строк повноважень яких закінчу-
ється у 2017 році;

• про внесення змін до Статуту Національної 
асоціації адвокатів України;

• про внесення змін до Положення про Вищу 
кваліфікаційно–дисциплінарну комісію ад-
вокатури;

• про внесення змін до Правил адвокатської 
етики; 

• про внесення змін до Положення про Раду 
адвокатів України;

• про внесення змін до Положення про Вищу 
ревізійну комісію адвокатури;

• затвердження звіту про виконання кошто-
рису Ради адвокатів України, Національної 
асоціації адвокатів України;

• затвердження звіту про виконання кошто-
рису Вищої кваліфікаційно–дисциплінарної 
комісії адвокатури;

• затвердження кошторису Ради адвокатів 
України, Національної асоціації адвокатів 
України;

• затвердження кошторису Вищої кваліфіка-
ційно–дисциплінарної комісії адвокатури;

• різне.

Порядок денний Звітно–виборного з’їзду адвокатів України 
2017 року:

09.
06
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З’їзд адвокатів України — вищий орган адвокатського 
самоврядування України
До складу з’їзду адвокатів України входять делегати, які обираються конференціями адвокатів ре-
гіонів шляхом голосування відносною більшістю голосів делегатів.
Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з’їзду, порядок проведення вста-
новлюються Радою адвокатів України.
З’їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки. 
З’їзд адвокатів України скликається у шестидесятиденний строк за ініціативою Ради адвокатів 
України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до 
Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.
З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних деле-
гатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів.

Повноваження з’їзду адвокатів:

1) обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, голову і заступників голови Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної комісії адвока-
тури та достроково відкликає їх з посад;

2) затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до нього зміни;

3) затверджує правила адвокатської етики;

4) затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про Вищу кваліфікаційно-дисци-
плінарну комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури;

5) розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури, висновки Вищої ревізійної комісії адвокатури;

6) обирає двох членів Вищої ради правосуддя;

7) затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, затверджує звіт про їх виконання;

З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забез-
печення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відпові-
дальність за несплату внесків.

Рішення з’їзду адвокатів України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, 
що беруть участь у з’їзді.
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12/201712/201609/201611/201509/201511/201402/201312/2012

12 437

26 436 28 019
29 990

32 836
34 301 35 142

39 107

Єдиний реєстр адвокатів України

Динаміка кількісного складу адвокатів станом на 12.12.2017 р: 

У 2017 році була проведена технічна модернізація реє-
стру. Профайл адвоката став більш інформативним. До 
нього додано розділи про додаткові робочі місця ад-
воката з повними контактними даними, інформацію про 
помічників адвоката, посади в органах адвокатського 
самоврядування. Кожен адвокат може надати коротку 
довідку про свою спеціалізацію, стаж роботи, наукову та 
викладацьку практику, громадську діяльність, професійні 
відзнаки, нагороди та рейтинги.

Якщо адвокат надає послуги pro bono, про це може бути 
вказано в окремій графі профайлу.

Окрім того, оновлений профайл адвоката може містити 
фото, рекламний банер (логотип) адвокатського об’єд-
нання/бюро, а також додаткову контактну інформацію 
про акаунти адвоката у соціальних мережах.

До профайла можна внести дані про комп’ютерну тех-
ніку, серійні номери носіїв інформації, автотранспорт 
адвоката. Метою публікації такої інформації є додаткове 
посилення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяль-
ності. Кілька років поспіль зберігається стабільний тренд 
зростання кількості адвокатів в Україні. Відтак, кількість 
адвокатів зросла більше, ніж на 4 тисячі осіб порівняно з 
2016 роком. 

«Модернізація ЄРАУ - це постійний процес. Технології 
змінюються, способи роботи з інформацією змінюють-
ся, і реєстр повинен відповідати сучасним стандартам, 
а значить - постійно вдосконалюватися. Із системних 
змін, які багато в чому спростять життя адвокатам 
і скоротять їм час, можна виділити синхронізацію ін-
формації про підвищення кваліфікації з профайлів в 
ЄРАУ. Тобто автоматично вносяться дані про реє-
страцію на захід, зараховуються бали за участь, кон-
тролюється виконання вимог про постійне підвищення 
кваліфікації, що є обов’язковим для всіх адвокатів. Та-
кож в разі невиконання вимог Порядку підвищення ква-
ліфікації адвокатів України в профайлі адвоката буде 
розміщуватися відповідне повідомлення. Такий підхід 
покликаний дисциплінувати колег.

Зараз ми маємо можливість розвивати цей продукт, а 
ЄРАУ - це ексклюзивний продукт НААУ, якщо описувати 
його маркетинговими категоріями. Тому його можливо-
сті дійсно постійно оновлюються, допрацьовується і 
розширюється функціонал. Крім більш вираженої візуа-
лізації профайла, ми постійно посилюємо технічну сто-
рону реєстру. І потрібно сказати, що всі інвестиції в ін-
формаційний захист повністю себе виправдали - жодна 
з хакерських атак не завдала шкоди даними ЄРАУ», - за-
ступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій про подаль-
ші плани розвитку реєстру (інтерв’ю виданню «Юридична 
практика», 17 жовтня 2017 року).
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АР Крим

7442016

2015

2017

876
551

521
223

872

703 516
187

1234

Загальна кількість 
адвокатів у ЄРАУ, станом 
на 12.12.2017 р.

Кількість адвокатів у ЄРАУ 
(без зупинених/припине-
них/анульованих), станом на 
12.12.2017 р.

Регіон: Регіон:

654
Кількість зупинених/припи-
нених/ анульованих, станом 
на 12.12.2017 р.

123

Закарпатська область

1 4232016

2015

2017

856
561

862
561

1417

1 427 876
551

Вінницька область

1 2862016

2015

2017

1 052
511

872
414

1 563

1 189 841
348

Запорізька область

7242016

2015

2017

603
198

553
171

801

714 556
158

Волинська область

9112016

2015

2017

684
345

603
308

1 029

842 569
273

Івано-Франківська область

7122016

2015

2017

529
295

461
251

824

669 447
222

Дніпропетровська область 

4 1722016

2015

2017

4 065
647

3614 
558

4 712

3 730 3201 
529

Київська область

2 2982016

2015

2017

2 276
336

2074
224

2 612

2077 1833
244

Донецька  область

4752016

2015

2017

391
137

355 
120

528

441 346
95

Кіровоградська область

3 2902016

2015

2017

2 331
1 081

2273
1017

3 412

3 268 2259 
1009

Житомирська область

6092016

2015

2017

531
101

518
91

632

636 549
87

Луганська область

5932016

2015

2017

406
259

379
214

665

597 404
193

Єдиний реєстр адвокатів України 2017
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Одеська область

6592016

2015

2017

567
203

505
154

770

622 475
147

Черкаська область

2 3942016

2015

2017

2 045
565

1930 
464

2 610

2 234 1801 
433

Миколаївська область

6912016

2015

2017

340
418

302
389

758

742 370
372

Хмельницька область

7092016

2015

2017

780
133

634
75

913

640 573
67

Львівська область

4852016

2015

2017

457
82

422
63

539

458 410
48

Херсонська область

2 1042016

2015

2017

1 706
711

1561
543

2 417

1 936 1502 
434

Полтавська область

6552016

2015

2017

470
286

434
221

756

629 423
206

Чернівецька область

1 2542016

2015

2017

1 104
499

833
371

1 603

1 171 834
337

Рівненська область

4752016

2015

2017

450
111

382
93

561

441 374
67

Чернігівська область

8782016

2015

2017

595
387

552
326

982

905 595
310

Сумська область

4 2782016

2015

2017

4 243
284

4007
271

4 527

3 959 3716
243

 м. Київ

3932016

2015

2017

320
120

288
105

440

372 272
100

Тернопільська область

2832016

2015

2017

235
45

239
44

280

308 265
43

 м. Севастополь

6292016

2015

2017

481
235

442
187

716

562 407
155

Харківська область

35 1422016

2015

2017

29 826
9 281

27336
7806

39 107

33 151 26026
7125

ВСЬОГО:

2 0182016

2015

2017

1 729
439

1670
348

2 168

1 879 1612
267
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Єдиний реєстр адвокатів України

В 2016 році відбувся перехід до нової адміністративної панелі бази даних ЄРАУ, що, наразі, функціонує в ново-
му інтерфейсі, з розширеними можливостями і подальшим вдосконаленням та розвитком.

В оновленій адміністративній панелі з’явилась можливість використовувати фільтри для уточнення різноманіт-
них даних, наприклад:

184

2290

0

200

400

600

800

1000

1200

35,5%

13 883

23 538

64,5%

79,9%

15,9% 4,2%

За формами здійснення адвокатської 
діяльності (Індивідуально - 79,9%, 
Адвокатські об’єднання - 15,9%, 
Адвокатські бюро - 4,2%)

Кількість адвокатів, які зупинили, 
припинили чи поновили своє право 
на заняття адвокатською діяльністю 
(зупинені/припинені за 2017 рік – 
2290 особа, поновили за 2017 рік – 
184 особа)

Кількість виданих трансферних витягів 
для адвокатів:43

21 За статевою приналежністю:
жінок - 13 883 (35,5%),
чоловіків - 25 224 (64,5%)

за 2017 рік — 

451 трансфери
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ

№ Дата 
проведення

Місце  
проведення Тип заходу Кількість  

учасників

1 02/25/2017 м. Київ Семінар НААУ для адвокатів міста Києва 300

2 03/18/2017 м. Суми Семінар НААУ для адвокатів Сумської області 230

3 03/25/2017 м. Житомир Семінар НААУ для адвокатів Житомирської та Вінницької областей 300

4 04/01/2017 м. Чернівці Семінар НААУ для адвокатів  Чернівецької та Івано-Франківської областей 450

5 04/07/2017 м. Черкаси Семінар НААУ для адвокатів  Черкаської та Кіровоградської областей 450

6 04/29/2017 м. Краматорськ Семінар НААУ для адвокатів Донецької області 200

7 05/20/2017 м. Львів Семінар НААУ для адвокатів Львівської області 850

8 07/01/2017 м. Запоріжжя Семінар НААУ для адвокатів Запорізької області 950

9 07/08/2047 м. Рівне Семінар НААУ для адвокатів Рівненської та Волинської областей 200

10 07/22/2017 м. Одеса Семінар НААУ для адвокатів Одеської області 700

11 08/12/2017 м. Маріуполь Семінар НААУ для адвокатів Донецької області 250

12 09/16/2017 м. Харків Семінар НААУ для адвокатів Харківської області 610

13 09/30/2017 м. Ужгород Семінар НААУ для адвокатів Закарпатської області 230

14 10/07/2017 м. Дніпро Семінар НААУ для адвокатів Дніпропетровської області 1200

15 10/21/2017 м. Миколаїв Семінар НААУ для адвокатів Миколаївської та Херсонської областей 200

16 10/28/2017 м. Кропивницький
Круглий стіл на тему: «Електронні докази під час досудового розслідування 
та судового розгляду» 15

17 11/25/2017 м. Полтава Семінар НААУ для адвокатів Полтавської області 420

18 11/25/2017 м. Хмельницький Семінар НААУ для адвокатів Хмельницької та Тернопільської областей 250

19 11/30/2017 м. Київ
Семінар НААУ для адвокатів на тему: «Надання правової допомоги в місцях 
позбавлення волі» 20

20 12/02/2017 м. Чернігів Семінар НААУ для адвокатів  Чернігівської області 225

21 12/6/2017 м. Київ
Семінар з медичного права на тему: «Законодавче забезпечення та захист 
прав людини у сфері охорони здоров’я» 30

22 12/9/2017 м. Сєвєродонецьк Семінар НААУ для адвокатів Луганської області 150

23 12/13/2017 м. Київ Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: "Медіація". 90

24 12/16/2017 м. Кропивницький Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів 30

8350
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Заходи з підвищення кваліфікації, проведені НААУ 
спільно з іншими організаціями

№ Дата 
проведення

Місце  
проведення Тип заходу Кількість  

учасників

1 2/3/2017 м. Харків
Круглий стіл на тему: "Оподаткування адвокатської діяльності. 
Проблеми 2017" 340

2 2/11/2017 м. Суми Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 240

3 2/25/2017 м. Вінниця
Семінар для адвокатів на тему: "Діяльність адвоката та захист 
професійних прав" 100

4 2/24/2017
м. Івано-
Франківськ

Семінар для адвокатів на тему: "Діяльність адвоката та захист 
професійних прав" 170

5 3/18/2017 м. Луцьк Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 200

6 4/5/2017 м. Київ
Семінар для адвокатів на тему: "Захист інформаційної безпеки в 
роботі адвокатів" 34

7 4/8/2017 м. Полтава
Семінар для адвокатів на тему: "Діяльність адвоката та захист 
професійних прав" 110

8 4/8/2017 м. Одеса
Круглий стіл на тему: "Зміни до процесуальних кодексів України та 
Правил адвокатської етики" 20

9 4/22/2017 м. Херсон Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 220

10 5/20/2017 м. Чернівці Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 310

11 22-23.06.17 м. Київ
Інформаційно-дискусійний захід “Позасудове врегулювання спорів” 
(НААУ; Федеральна палата адвокатів Німеччини; Німецький фонд 
міжнародного правового співробітництва)

75

12 6/24/2017 м. Вінниця Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 150

13 6/30/2017 м. Київ
Семінар для адвокатів на тему: " Адвокат у кримінальному процесі. 
Зміни до Правил адвокатської етики" 110

14 7/1/2017 м. Тернопіль Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 150

15 25-28.09.17 м. Одеса
Спільний семінар НААУ та РЄ на тему: «Тренінгу для тренерів за 
методологією програми HELP» 30

16 11/10/2017 м. Київ
Конференція НААУ І ССВЕ на тему: “Права та обов”язки адвоката під 
час слідчих дій” 110

17 12/19/2017 м. Ужгород
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

33

18 12/19/2017 м. Тернопіль
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

120

19 12/20/2017 м. Чернівці
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

18
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№ Дата 
проведення

Місце  
проведення Тип заходу Кількість  

учасників

20 12/21/2017
м. Івано-
Франківськ

Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

33

21 12/21/2017 м.  Чернівці
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

31

22 12/21/2017 м. Харків 
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

326

23 12/21/2017 м. Черкаси
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

20

24 12/22/2017 м. Черкаси
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

17

25 12/22/2017 м. Біла Церква
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

25

26 12/22/2017 м. Житомир
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

36

27 12/23/2017 м. Рівне
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

28

28 12/23/2017 м. Вінниця
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

45

29 12/25/2017
м. Івано-
Франківськ

Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

20

30 12/27/2017
м. Кам'янець-
Подільський

Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

18

31 12/27/2017
м. Івано-
Франківськ

Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

11

32 12/27/2017 м. Житомир 
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

44

33 12/28/2017 м. Львів
Навчальний практикум присвячений впровадженню в систему 
безоплатної правової допомоги стандатрів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

45
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Ключові досягнення та події 2017 року

«English Law Day Forum in Kyiv» (23 березня 2017 року, Київ) – захід 
спільно провели Правниче товариство Англії та Уельсу, Посольство Ве-
ликої Британії в Україні, Національна асоціація адвокатів України та Бри-
тансько-Українська правнича асоціація. Українські та британські правничі 
професійні товариства представлені як національними асоціаціями так і 
провідними юридичними й адвокатськими фірмами. Тематикою форуму 
стали захист активів з використанням офшорних юрисдикцій та англій-
ського права; угоди М&A і застосування англійського права та залучен-
ня до таких угод української сторони; вирішення спорів — міжнародний 
арбітраж та національні суди, відстеження активів. Форум спрямований 
на розвиток економічної співпраці між Україною та Великою Британією й 
формування обізнаності інвесторів в роботі української правової системи.
НААУ на заході представили заступник Голови Валентин Гвоздій та голова 
Комітету з міжнародних зв’язків Іван Гречківський.

31 березня 2017 року голова Комітету НААУ з міжнародних зв’яз-
ків Іван Гречківський взяв участь у ІІІ міжнародному форумі ад-
вокатів, який відбувся за підтримки Федеральної палати адвока-
тів Німеччини (BRAK, Bundesrechtsanwaltskammer). 
Понад 100 учасників форуму представили адвокатські спільноти 30 
країн світу від Північної Америки до Західної Європи, від Північної 
Африки до Східної Європи і Азії. Із вітальним словом до професій-
ної аудиторії звернувся федеральний міністр юстиції та захисту прав 
споживачів Хайко Маас. Основною темою заходу була визначена 
самоврядність адвокатури, яка, за словами організаторів, перебу-
ває під прицілом критики політиків, засобів масової інформації, ок-
ремих соціальних груп, а також самої адвокатури. У ході дискусій 
спікери різних країн представили різні моделі організації адвокат-
ського самоврядування, а також говорили про ідеальний стандарт 
та майбутнє принципів самоврядності.

29 квітня 2017 року член Ради адвокатів України Ірина Мнішен-
ко взяла участь у міжнародній конференції в Астані (Казахстан). 
Представник української адвокатури була включена до списку 
міжнародних експертів на конференції, присвяченій пошуку мо-
делі реформи інституту адвокатури в Казахстані. Як лідер регіону у 
здійсненні європейських реформ, НААУ передає власний досвід ад-
вокатурам інших пострадянських країн. Ключовою метою змін має 
стати подолання негативних практик залежності професії від дер-
жави. Інституційною основою незалежної адвокатури є адвокат-
ське самоврядування, і це повністю відповідає змісту міжнародних 
стандартів професії. Реформи також мають в результаті посилювати 
права адвокатів та гарантії адвокатської діяльності. Успіх реформу-
вання української адвокатури полягав у тому, що професійна спіль-
нота була консолідована довкола цих цінностей, а також отримува-
ла системну підтримку від європейських експертів та міжнародних 
організацій.

Звітно-виборний з’їзд адвокатів України (9 червня 2017 року, Київ) - з’їзд адвокатів України ухвалив ключові кадрові 
рішення щодо керівництва вищих органів адвокатського самоврядування. Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова була обра-
на на другий термін повноважень. Делегати з’їзду повторно обрали заступником Голови НААУ, РАУ Валентина Гвоздія, 
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новим головою Вищої ревізійної комісії адвокатури – Максима Бол-
діна. Новими заступниками голови ВКДКА стали Любов Крупнова та 
Андрій Місяць. 
З’їзд затвердив зміни до статуту Національної асоціації адвокатів 
України та зміни до Положення про Раду адвокатів України. Також 
рішенням з’їзду внесено зміни до Положення про Вищу кваліфіка-
ційно-дисциплінарну комісію адвокатури. З’їзд адвокатів України 
прийняв рішення про внесення змін до Правил адвокатської етики. 
Було ухвалено низку резолюцій, які стосуються реформування ад-
вокатури та викликів незалежності професії. Також з’їзд звернувся 
до Президента України з приводу неприпустимості наступу на ад-
вокатуру.

Українсько-німецький форум “Позасудове врегулювання спорів” (22-
23 червня 2017 року, Київ)  – спільний інформаційно-дискусійний захід 
організували НААУ, Комітет з міжнародних зв’язків та Федеральна палата 
адвокатів Німеччини разом з Німецьким фондом міжнародного правово-
го співробітництва. Під час заходу йшлося про особливості застосування 
позасудового регулювання спорів та судової медіації, а також процедури 
арбітражу в обох країнах.
Відкриваючи захід, Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова відзначила, що Німеч-
чина надає найбільшу з усіх європейських країн підтримку в реформуванні 
української адвокатури. Ця співпраця між Національною асоціацією адво-
катів України та Федеральною палатою адвокатів Німеччини була закла-
дена в 2014 році і активно розвивається за такими напрямками, як підви-
щення стандартів професії, зміцнення адвокатського самоврядування.
Завдяки спільним проектам українські адвокати мають можливість запо-
зичити кращі практики другого найбільшого ринку правових послуг в Єв-
ропі та понад 150-річного досвіду адвокатського самоврядування.

26 червня 2017 року Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова взяла участь в урочистостях з нагоди 95-ї річниці Білорусь-
кої республіканської колегії адвокатів у Мінську. 
 Українська адвокатура, яка зараз активно реформується, адаптує кращі світові практики, бореться за свою незалеж-
ність, готова надати свою підтримку, консультації та обмінюватися досвідом у розвитку професії.

19-20 червня 2017 року  у Франції (м. Страсбург) відбулася що-
річна конференція програми Ради Європи HELP (Human Rights 
Education for Legal Professionals - Навчання у сфері прав людини для 
представників юридичних професій). Конференція зібрала понад 
130 учасників, які представляли національні установи суддів, проку-
рорів та асоціацій адвокатів 47 країн-учасниць програми.
Участь у конференції від адвокатури України взяли координатор 
програми HELP в Україні, член комітету міжнародних зв’язків НААУ, 
адвокат Олена Сібільова, а також секретар комітету міжнародних 
зв’язків НААУ адвокат Олег Климюк.
Доповідачі звернули увагу на внесок HELP в забезпечення верхо-
венства права в Європі, зміцнення зв’язків між загальними пріори-
тетами Ради Європи та програмою HELP у таких сферах, як бороть-
ба з расизмом, ксенофобією та гомофобією в Європі, міграцією та 

біженцями, соціальні права та запобігання радикалізації, наголосили на важливості, яку HELP ставить у справі забезпе-
чення доступності правосуддя всім людям та створення дружніх навчальних матеріалів для юристів.
Доповідачами були висвітлені важливі питання недавньої судової практики Європейського суду з прав людини щодо 
незалежності судової влади, розглянута детальна презентація про соціальні права щодо правозахисного правосуддя 
в Європі.
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11 вересня 2017 року в офісі НААУ відбулася зустрічі лідерів 
української адвокатури з делегацією експертів Ради Європи. 
Ключовою темою зустрічі стала підготовка оцінювання Needs 
Assessment Report for UNBA (Оцінка потреб НААУ). З українського 
боку участь взяли голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова, заступник Голо-
ви НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, секретар РАУ Павло Гречківський, 
голова ВКДКА Олександр Дроздов, голова Комітету з міжнародних 
зв’язків Іван Гречківський, керівник Секретаріату НААУ Вадим Крас-
ник. Європейську сторону представили третій віце-президент ССВЕ 
Ранко Пеліцаріч, експерт проектів Ради Європи Ритіс Йокубаускас, 
заступник Офісу голови Ради Європи в Україні Олена Литвиненко, 
менеджер проекту Ради Європи “Консолідація реформи правосуд-
дя в Україні” Катерина Галенко. Позиція НААУ полягає в тому, що 

міжнародна підтримка реформи адвокатури в Україні має бути спрямована на зміцнення незалежності професії та 
інституційне зміцнення самоврядності.

18 вересня 2017 року між Національною асоціацією адвокатів Укра-
їни та Асоціацією адвокатів Грузії підписаний Меморандум про спів-
робітництво у сфері медіації.
Укладаючи даний Меморандум, сторони визначили головну мету - це 
консолідація зусиль, спрямованих на здійснення заходів з посилення по-
ширення медіації серед адвокатської спільноти, співпраця, обмін інфор-
мацією і досвідом в межах відповідних функцій і повноважень сторін. 
Медіація в Грузії існує ще з 2013 року та активно розвивається, а у світлі 
останніх змін до законодавства України ця процедура поширюється і в 
нашій країні. У рамках роботи даного Меморандуму, сторонами перед-
бачається створення та розробка спільних пропозицій і рекомендації 
щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних 
програм і планів дій тощо, які стосуються медіації. 

1-3 жовтня 2017 року у Лондоні заступник Голови НААУ, РАУ Валентин 
Гвоздій взяв участь у офіційному відкритті Року права, проголошено-
му Правничим товариством Англії та Вельсу. В рамках урочистих заходів 
відбулася зустріч лідерів національних адвокатур європейських країн, яка 
була присвячена дискусії про роль Верховних судів. Програма включала 
дискусію про особливості врегулювання адвокатської професії у країнах 
СНД та круглі столи за національними юрисдикціями. 

10-11 жовтня у Страсбургу делегація НААУ провела серію зустрічей 
в ході Четвертої чергової сесії ПАРЄ. Темою зустрічей стала підготов-
ка змін до закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, з якої було 
умисно виключено НААУ як офіційного представника адвокатської спіль-
ноти. Представники української адвокатури провели зустрічі у Комітеті з 
юридичних питань та прав людини, членами постійної делегації України в 
ПАРЄ, суддями ЄСПЛ. Делегація НААУ поінформувала про спроби прове-
сти підготовлений під егідою Ради з питань судової реформи законопро-
ект змін до профільного закону без врахування позиції та реальних потреб 
адвокатури. 

Міжнародна конференція “Права та обов’язки адвоката під час слідчих 
дій” (10 листопада 2017 року, Київ) – другий спільний захід, який НААУ 
та ССВЕ провели у Києві, вперше для НААУ — в статусі члена найбільшої 
професійної організації Європи. Конференцію відкрили Голова НААУ Лідія 
Ізовітова та третій віце-президент Ради правничих та адвокатських това-
риств Європи Ранко Пеліцарич. Метою конференції став розгляд пору-
шень проти адвокатів під час виконання професійних обов’язків та обго-
ворення методів захисту адвокатської діяльності. Завдяки таким заходам 
проблеми порушення прав адвокатів в Україні стають відомим міжнарод-
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ній спільноті, а адвокатура отримує послідовну підтримку у захисті неза-
лежності професії. У конференції взяли участь  народний депутат України, 
голова Комітету з юридичних питань і прав людини ПАРЄ Олена Сотник, 
віце-президент Міжнародної комісії адвокатури Франції Марк Жобер, 
член Комітету ССВЕ з кримінального права Якоб Арревад (Данія), член 
комітету з кримінального права Федеральної палати адвокатів Німеччини 
(BRAK) Ян Бокемюль, екс-президент ССВЕ Марія Шлазак (Польща), член 
Постійної делегації ССВЕ до ЄСПЛ Франсуа Мойзе (Люксембург), голови 
комітетів НААУ, провідні українські адвокати. 
Спікер конференції, народний депутат та голова Комітету з юридичних 
питань і прав людини ПАРЄ Олена Сотник закликала адвокатів консолі-
дуватися у захисті незалежного статусу адвокатури та надати відповідні 
пропозиції парламенту. 

Міжнародна конференція до 5-річчя створення першої професійної са-
моврядної організації адвокатури «НААУ: 5 років успіху» (17 листопада 
2017 року, Київ)
На ювілейну подію НААУ завітали представники міжнародних партнерів 
НААУ - 3-й Віце-Президент Ради правничих та адвокатських товариств Єв-
ропи Ранко Пеліцаріч, Європейський Регіональний секретар Міжнародної 
асоціації адвокатів (ІВА) Роберт Малєцкі, Радник з міжнародної політики 
— СНД у Правничому товаристві Англії та Уельсу Чіка Муора, Президент 
Палати адвокатів Тюрінгії (Німеччина) Ян Хельге Кестель, представник 
Об’єднання адвокатів Німеччини Вольфрам Ребок, член Ради адвокатів 
Італії Луціо Дельпажіо, Директор з міжнародного співробітництва Феде-
ральної палати адвокатів Німеччини (BRAK) Вероніка Хоррер, член Ради 
адвокатів Польщі Ярослав Щепаняк, член Ради адвокатури Литви Раймун-
дас Лідейка, Віце-президент Республіканської палати адвокатів Білорусі 
Татьяна Матусєвіч, Голова Гомельської обласної колегії адвокатів (Біло-
русь) Сергій Єфімовіч, Виконавчий віце-президент Федеральної палати 
адвокатів Росії Андрій Сучков.
У першій частині конференції українські адвокати, які обрані до національ-
них та регіональних органів адвокатського самоврядування, презентували 
доповіді про становлення нової адвокатури з 2012 року, поточний стан 
професії, перспективи та загрози для її подальшого успішного майбутньо-
го. В 1995 році Парламентська Асамблея Ради Європи серед інших реко-
мендацій для України визначила створення єдиної професійної організації 

адвокатів. Лише в 2012 році це вдалося реалізувати на рівні українського законодавства. Таким чином, українська 
адвокатура була реформована у відповідності до європейських стандартів. Для реалізації нового закону 17 листопада 
2012 року на першому установчому з’їзді адвокатів України адвокати створили єдину професійну національну органі-
зацію України - НААУ.
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Загальний фонд оплати праці штатних працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень, охорона, господарські потреби, інтернет, зв’я-
зок, канцтовари, утримання та оренда автомобіля, кур’єрські та поштові послуги, осблугову-
вання*

Організаційно-технічне забезпечення проведення З’їздів адвокатів, засідань Ради адво-
катів України, конференцій, нарад, круглих столів тощо

Організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

Утримання офіційного Веб-сайту; друк Вісника НААУ

Витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та нотаріальних послуг

Придбання основних засобів та нематеріальних активів

Фінансова допомога

Розподіл щорічних внесків на забезпечення потреб ВКДКА

Витрати на виготовлення службових посвідчень керівникам органів адвокатського са-
моврядування; посвідчень адвокатів, дипломів тощо

3 333 763

4 343 114

2 076 854

2 454 685

2 015 880

2 040 590

922 676

—

586 665

786 263

200 000

2016 рік 2017 рік2015 рік

НААУ | Фінансові показники статей балансу за 2017 рік 

Всього:

Всього:

Надходження за рахунок перерахування від РАР 30% щорічних внесків на  
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні

* Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, 
дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті 
(Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI)

*До складу витрат на утримання офісу увійшли витрати на канцтовари, які 
використовувались на організацію заходів та семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів 
та витрати на паливо-мастильні матеріали, які використовувались на організацію заходів 
та семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів.

Інші, в т.ч. пасивні доходи*

Ордерні книжки

Благодійна допомога

Організаційно-технічне забезпечення роботи Експертної ради

Фінансова допомога

Суборенда приміщення

Надання копій документів

9 215 316

1 867 650

1 490 317

1 989 567

1 584 995

408 103

52 723

817 441

350 149

204 389

—

449 982

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних завдань органів  
адвокатського самоврядування

896 251 1 316 979

501 005

16 537 143

518

—

124 800

403 371

190 540

4 173

9 033 451

350 112

1 911

48 000

48 000

—

1 000 000

—

2016 рік 2017 рік

19 078 529

18 760 490

11 329 726

2015 рік

1 770 955

6 615 611

567 555

—

—

—

—

—

—

11 678 640

2 473 123

1 657 988

2 084 983

2 113 465

772 431

1 369 299

530 619

245 502

190 540

—

240 690

Надходження

Витрати

Недоотримання коштів за несплату внесків за 2017 рік: Сплатили внески

Не спалатили внескиВсього зарестрованих адвокатів: 100% 63% 37%

8 954 121
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Засідання Ради адвокатів України – 2017 рік

Кількість засідань РАУ: Кількість прийнятих рішень: 

03 – 04 лютого 2017 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно 
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від  
10 січня 2017 року № 1 на виконання частини 5 стат-
ті 55 Закону України «Про  адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Датою проведення засідання визначено  
3-4 лютого 2017 року, місцем проведення – приміщен-
ня Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 106.

За результатами роботи 3-4 лютого 2017 року Рада ад-
вокатів України (у повноважному для прийняття рішень 
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні 
ключові рішення:
• Про сплату щорічного внеску на забезпечення реаліза-

ції адвокатського самоврядування у 2017 році;

• Про встановлення плати за складання кваліфікаційного 
іспиту; 

• Про забезпечення організаційних заходів проходжен-
ня стажування;

• Про звернення до національних та міжнародних ін-
ституцій щодо законопроекту № 5490 від 06 грудня  
2016 року «Про внесення змін до Кримінального про-
цесуального кодексу України (щодо удосконалення 
механізмів забезпечення завдань кримінального про-
вадження);

• Питання сплати адвокатами єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування;  

• Про результати розгляду звернення Борискіна С.А. 
щодо окремих питань несумісності з діяльністю адво-
ката;

• Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням зі-
брання адвокатів під назвою «Звітно-виборча конфе-
ренція адвокатів міста Києва», що відбулося 28 січня 
2017 року;

• Питання, пов’язані із внесенням Законом України  
№ 1791-VIII змін до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» зі змінами, внесеними рішен-
ням № 46 від 16.02.2017 року;

• Про внесення та затвердження змін до Регламенту Ви-
щої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

• Про окремі питання надання безоплатної правової до-
помоги;

• Про встановлення винагороди членам ВРКА у  
2017 році; 

• Про розгляд звернень голів Ради адвокатів та 
КДКА Харківської області Гайворонської В.В. та  
Глухачевої Л.Я. з питання здійснення ВРКА перевірки;

• Про внесення змін до рішення Ради адвокатів України 
«Про відшкодування витрат на службові відрядження 
керівному складу органів адвокатського самовряду-
вання регіонів» № 200 від 27 липня 2013 року;

• Про сплату адвокатами Донецької та Луганської облас-
тей, Автономної Республіки Крим,  міста Севастополя 
щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокат-
ського самоврядування у 2017 році;

• Про проведення Національного футбольного турніру 
Кубок UNBA 2017.

16 лютого 2017 року (позачергове)

Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно до 
Розпорядження Голови Ради адвокатів України від 6 лю-
того 2017 року № 2, згідно з частиною 5 статті 55 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Роз-
ділом 10 Регламенту Ради адвокатів України. Засідання 
скликано з метою обговорення серед інших поточних пи-
тань роботи Ради адвокатів України питання проведення 
звітно-виборного з’їзду адвокатів України. Датою прове-
дення засідання визначено 16 лютого 2017 року, місцем 
проведення – зал «Європейський» готелю «Президент», 
за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12.   

За результатами роботи 16 лютого 2017 року Рада ад-
вокатів України (у повноважному для прийняття рішень 
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні 
ключові рішення:

• Питання порушення прав адвокатів та гарантій адво-
катської діяльності слідчими суддями;

10 284
03 – 04.02.2017

16.02.2017 (позачергове)
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• Про видачу свідоцтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю особі, стосовно якої існують обстави-
ни несумісності;

• Про скликання Звітно-виборного з’їзду адвокатів Укра-
їни 2017 року;

• Про встановлення квоти представництва делегатів на 
Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року;

• Щодо організаційних заходів із проведення Звітно-ви-
борного з’їзду адвокатів України 2017 року;

• Про скликання конференцій адвокатів регіонів, вста-
новлення квот представництва, затвердження порядку 
висування та обрання делегатів конференцій адвокатів 
регіонів та регламенту їх проведення;

• Про скликання звітно-виборних конференцій адво-
катів регіонів, встановлення квот представництва, за-
твердження порядку висування та обрання делегатів 
звітно-виборних конференцій адвокатів регіонів та 
регламенту їх проведення;

• Про особливості участі адвокатів, адвокатських бюро 
та об’єднань у відносинах фінансового моніторингу.

07 – 08 квітня 2017 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно 
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від  
22 березня 2017 року № 22 на виконання частини 5 статті 
55 Закону України «Про  адвокатуру та адвокатську діяль-
ність». Датою проведення засідання визначено 7-8 квітня 
2017 року, місцем проведення – Національний універси-
тет «Одеська юридична академія», за адресою: м. Одеса, 
Фонтанська дорога, 23.

За результатами роботи 7-8 квітня 2017 року Рада ад-
вокатів України (у повноважному для прийняття рішень 
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні 
ключові рішення:

• Про затвердження роз’яснення щодо деяких питань 
надання адвокатом правової допомоги клієнту;

• Про затвердження роз’яснення щодо можливості 
здійснення представництва інтересів Антитерористич-
ного центру при СБУ в органах судової влади юридич-
ною структурою, комплектованою військовослужбов-
цями;

• Про затвердження роз’яснення щодо деяких питань 
представництва адвокатом юридичної особи;

• Про результати розгляду звернення Голови Вищої ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроз-
дова О.М. від 14 березня 2017 року № 478;

• Про внесення та затвердження змін до Регламенту Ви-
щої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури регіону, Положення про порядок прийняття 
та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвока-
та, яка може мати наслідком його дисциплінарну від-
повідальність;

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Сполучених Штатах Америки (штат 
Північна Кароліна);

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Державі Ізраїль (м. Нешер);

• Про вступ Національної асоціації адвокатів України до 
Міжнародної спілки юристів (International Association of 
Lawyers (UIA - Union Internationale des Avocats);

• Щодо відшкодування адвокату судових витрат за по-
слуги адвоката у господарському процесі;

• Про затвердження роз’яснення щодо подання Радою 
адвокатів України відомостей, визначених Порядком 
подання  інформації про платників податків, об’єкти 
оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, 
для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислен-
ня та справляння податків і зборів;

• Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реє-
стру адвокатів України в частині модернізації профайлу 
адвоката;

• Про внесення та затвердження змін і доповнень до По-
ряду підвищення кваліфікації адвокатів України;

• Про внесення та затвердження змін до положень про 
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регі-
онів, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури регіону, Положення про порядок прийнят-
тя та розгляду скарг щодо неналежної поведінки ад-
воката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 
відповідальність;

• Про результати розгляду звернення Рафальської І.В. від 
31 березня  2017 року № 92 щодо призначення про-
ведення зборів адвокатів міста Києва та Конференції 
адвокатів міста Києва для обрання делегатів на Звіт-
но-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року;
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• Про результати розгляду звернення Рафальської І.В. від 
20 березня 2017 року № 77 щодо внесення інформації 
до Єдиного реєстру адвокатів України;

• Про затвердження у новій редакції Положень про ради 
адвокатів регіонів та КДКА регіонів.

26 – 27 травня 2017 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно 
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від 
15 травня 2017 року № 39 на виконання частини 5 стат-
ті 55 Закону України «Про  адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Датою проведення засідання визначено  
26-27 травня 2017 року, місцем проведення – приміщен-
ня «SAVOY», за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево,  
вул. Лермонтова, 33.

За результатами роботи 26-27 травня 2017 року Рада ад-
вокатів України (у повноважному для прийняття рішень 
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні 
ключові рішення:

• Про розгляд проекту Звіту Ради адвокатів України за 
період 2012-2017 років;

• Про розгляд проекту змін до Статуту недержавної не-
комерційної професійної організації  «Національна 
асоціація адвокатів України;

• Про розгляд проекту змін до Положення про Раду ад-
вокатів України;

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України у Грецькій Республіці (м. Афіни);

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Італійській Республіці (м. Мілан);

• Про розгляд проекту Звіту Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури за період  
2012 - 2017 років;

• Про розгляд Звіту про виконання кошторису Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

• Про розгляд проекту змін до Положення про Вищу 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури;

• Про звернення до Верховної Ради України з приводу 
внесених Законом України № 1791-VIII змін до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

• Про розгляд проекту змін до Положення про Вищу ре-
візійну комісію адвокатури;

• Про внесення та затвердження змін до Положення про 
ревізійну комісію адвокатів регіону;

• Про розгляд проекту кошторису Вищої кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури на 2018 - 
2021 роки;

• Про створення при Національній асоціації адвокатів 
України Комітету з питань інформаційної політики;

• Про створення при Національній асоціації адвокатів 
України Комітету по наближенню системи адвокатури 
України до європейських правових стандартів;

• Про звернення до Державної судової адміністрації 
України щодо усунення  обмежень в доступі до судо-
вих рішень та порушення прав і гарантій адвокатської 
діяльності;

• Про звернення до компетентних органів щодо пору-
шення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяль-
ності;

• Про звернення до Верховної Ради України та Прези-
дента України щодо внесення змін та доповнень до 
кримінального процесуального законодавства України 
в частині оскарження ухвал слідчого судді;

• Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням зі-
брання адвокатів під назвою «Конференція адвокатів 
міста Києва», що відбулося 27 квітня 2017 року;

• Про розгляд Звіту про виконання кошторису Ради ад-
вокатів України, Національної асоціації адвокатів Укра-
їни;

• Про розгляд проекту кошторису Ради адвокатів 
України, Національної асоціації адвокатів України на  
2018 - 2021 роки;

• Про результати розгляду звернення адвоката Проко-
нової К.В. щодо можливості укладення договору про 
надання правової допомоги у порядку Закону України 
«Про електронну комерцію;

• Про розгляд проекту змін до Правил адвокатської ети-
ки;

• Про розгляд звернення заступника Голови Національ-
ної Поліції України Бушуєва К.В. щодо здійснення ви-
правлень в ордері на надання правової допомоги.
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06 червня 2017 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно 
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від  
2 червня 2017 року № 55 на виконання частини 5 статті 
55 Закону України «Про  адвокатуру та адвокатську діяль-
ність». Датою проведення засідання визначено 8 черв-
ня 2017 року, місцем проведення – приміщення готелю 
«Київ» (зала «Ренесанс»), за адресою: м. Київ, вул. Грушев-
ського 26/1. За результатами роботи 8 червня 2017 року 
Рада адвокатів України (у повноважному для прийняття 
рішень складі – більше половини її членів) ухвалила рі-
шення про результати роботи робочої групи з перевірки 
та дослідження обставин видачі свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю Луцюку Павлу Сергійо-
вичу та пов’язаних з цим питань.

04 – 05 серпня 2017 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно 
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від  
14 липня 2017 року № 66 на виконання частини 5 стат-
ті 55 Закону України «Про  адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Датою проведення засідання визначе-
но 4-5 серпня 2017 року, місцем проведення – примі-
щення комплексу «Romantic Spa Hotel», за адресою:  
Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, 363/32.  

За результатами роботи 4-5 серпня 2017 року Рада ад-
вокатів України (у повноважному для прийняття рішень 
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні 
ключові рішення:

• Про розгляд звернення адвоката Гаврилюк Ю.І. щодо 
порушення соціальних прав адвоката;

• Питання ведення адвокатського досьє;

• Про звернення до правоохоронних органів та суддів 
щодо питань блокування роботи Ради адвокатів міста 
Києва та неприпустимість незаконного втручання у її 
діяльність;

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Королівстві Іспанія (м. Мадрид);

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Республіці Португалія (м. Лісабон);

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Республіці Чехія (м. Прага);

• Про створення при Національній асоціації адвокатів 
України Комітету медичного і фармацевтичного права 
та біоетики;

• Про призначення Голови Комітету медичного і фарма-
цевтичного права та біоетики Національної асоціації 
адвокатів України;

• Про створення при Національній асоціації адвокатів 
України Ради старійшин адвокатів;

• Про призначення Зейкана Міклоша - Ярослава Павло-
вича на посаду ректора Вищої школи адвокатури Наці-
ональної асоціації адвокатів України;

• Про затвердження кандидатури Василик І.Б. на поса-
ду проректора  Вищої школи адвокатури Національної 
асоціації адвокатів України;

• Про затвердження кандидатури Федчишиної В.В. на 
посаду проректора Вищої школи адвокатури Націо-
нальної асоціації адвокатів України;

• Про внесення та затвердження зміни до Порядку ве-
дення Єдиного реєстру адвокатів України;

• Про внесення та затвердження зміни до Положення 
про помічника адвоката.

22 – 23 вересня 2017 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відповід-
но до Розпорядження Голови Ради адвокатів Укра-
їни від 1 вересня 2017 року № 72 на виконання ча-
стини 5 статті 55 Закону України «Про  адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Датою проведення засідан-
ня визначено 22-23 вересня 2017 року, місцем прове-
дення – зала Вченої ради Львівського національного 
університету імені Івана Франка, за адресою: м. Львів,  
вул. Університетська, 1. 

За результатами роботи 22-23 вересня 2017 року Рада 
адвокатів України (у повноважному для прийняття рі-
шень складі – більше половини її членів) ухвалила наступ-
ні ключові рішення:

• Питання ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

• Питання організаційного забезпечення ведення Єди-
ного реєстру адвокатів України;
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• Питання організаційно-технічного забезпечення про-
цесу акредитації заходів з підвищення кваліфікації ад-
вокатів та їх організаторів;

• Про затвердження роз’яснення з питань застосування 
положень Правил адвокатської етики щодо рекламу-
вання адвокатської діяльності та дотримання норм ад-
вокатської етики при використанні мережі Internet;

• Про затвердження роз’яснення щодо можливості на-
дання адвокатами правової допомоги членам сім’ї та 
родичам;

• Про деякі питання оскарження рішень кваліфікаційної 
палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури регіону до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури;

• Про внесення та затвердження змін до Регламенту Ви-
щої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

• Про встановлення плати за складання кваліфікаційного 
іспиту для осіб, які втратили працездатність (інвалідів І 
та ІІ груп);

• Про встановлення плати за організаційно-технічне за-
безпечення розгляду скарг у кваліфікаційно-дисциплі-
нарній комісії адвокатури регіону та Вищій кваліфіка-
ційно-дисциплінарній комісії адвокатури;

• Питання невиконання рішень Ради адвокатів України 
пов’язаних із діяльністю органів адвокатського само-
врядування міста Києва та гарантіями адвокатської ді-
яльності;

• Про затвердження Стандартів якості надання безоп-
латної вторинної правової допомоги у цивільному, ад-
міністративному процесах та представництва у кримі-
нальному процесі;

• Про затвердження роз’яснення пункту 13 частини пер-
шої статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність;

• Про затвердження у новій редакції Статуту ВША НААУ;

• Про затвердження персонального складу Ради старій-
шин адвокатів Національної асоціації адвокатів Украї-
ни;

• Про затвердження у новій редакції Положень про РА 
м. Києва, КДКА м. Києва, РА Рівненської області.

14 жовтня 2017 року (позачергове)

Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно 
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від  
11 жовтня 2017 року № 89, згідно з частиною 5 статті 55 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність», а також Розділів 7, 10, 16 Регламенту Ради адво-
катів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів 
України № 115 від 30 серпня 2014 року. Засідання скли-
кано у зв’язку з ситуацією, яка стала відома керівництву, 
представникам НААУ та представникам органів адвокат-
ського самоврядування під час зустрічі з експертами та 
представниками Ради Європи, що відбувалася 11 жовтня 
2017 року, а саме, щодо процесу розробки, опрацювання 

та оцінки невідомого адвокатурі України проекту Закону 
України «Про внесення змін до Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність (нова редакція) та інших 
пов’язаних законодавчих актів України», а отже невраху-
вання думки та офіційної позиції професійної спільноти 
та без погодження з єдиною професійною організацією 
адвокатів України, що є неприпустимим з огляду на націо-
нальне спеціальне та міжнародне законодавство.

Датою проведення засідання визначено 14 жовтня 2017р. 
Засідання проведено за допомогою засобів електронно-
го зв’язку, в режимі відео-конференції.   

За результатами роботи 14 жовтня 2017 року Рада ад-
вокатів України (у повноважному для прийняття рішень 
складі – більше половини її членів) ухвалила рішення про 
затвердження Резолюції з приводу неприйнятного про-
цесу розробки та опрацювання змін до Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» без участі та 
погодження його змісту з єдиною професійною організа-
цією адвокатів України.

15 – 16 листопада 2017 року

Засідання Ради адвокатів України відповідно до Розпо-
рядження Голови Ради адвокатів України на виконання 
частини 5 статті 55 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Датою проведення засідання ви-
значено 15-16 листопада 2017 року, місцем проведення – 
приміщення Національної асоціації адвокатів України, за 
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, 2 поверх.

За результатами роботи 15-16 листопада 2017 року Рада 
адвокатів України (у повноважному для прийняття рішень 
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складі – більше половини її членів) ухвалила наступні клю-
чові рішення:

• Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням  
07 жовтня  2017 року зібрання під назвою «Звітно-ви-
борча конференція адвокатів міста Києва»;

• Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням Звіт-
но-виборної конференції адвокатів Тернопільської об-
ласті;

• Про приведення у відповідність відомостей про орга-
ни адвокатського самоврядування в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань;

• Про звернення до правоохоронних органів та судів мі-
ста Києва з питань діяльності адвокатського самовря-
дування у місті Києві;

• Про звернення з приводу блокування роботи Ради ад-
вокатів Тернопільської області, неприпустимості неза-
конного втручання у її діяльність та притягнення вин-
них осіб до відповідальності;

• Про створення при Національній асоціації адвокатів 
України Комітету з питань верховенства права;

• Про внесення та затвердження змін до Положення про 
Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської 
діяльності;

• Про затвердження роз’яснення щодо дисциплінарної 
відповідальності адвоката у разі подання ним до суду 
копій документів, отриманих від клієнта під час здійс-
нення адвокатської діяльності, на виконання ухвали 
суду про витребування доказів;

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Республіці Австрія (м. Відень);

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Державі Ізраїль (м. Тель-Авів);

• Про затвердження у новій редакції Порядку обробки 
персональних даних у базах персональних даних;

• Про внесення та затвердження змін до Положення про 
ревізійну комісію адвокатів регіону;

• Про внесення та затвердження змін до Положення про 
Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності;

• Про затвердження роз’яснення щодо можливості 
представництва юридичної особи адвокатом, який 
працює в ній за трудовим договором;

• Про порядок підтвердження свідоцтва про складення 
кваліфікаційного іспиту, виданого неуповноваженим 
органом;

• Про затвердження  у новій редакції рішення Ради ад-
вокатів України від 23 вересня 2017 року № 203;

• Про затвердження відкритої Заяви щодо руйнації сис-
теми органів адвокатського самоврядування Націо-
нальної асоціації адвокатів України і інституту адвока-
тури України у спосіб неприйнятного процесу розробки 
та опрацювання змін до Закону України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність;

• Про деякі питання організації діяльності органу адво-
катського самоврядування після спливу строку повно-
важень голови та/або членів;

• Про затвердження у новій редакції Положень про 
КДКА Житомирської області, КДКА Івано-Франківської 
області, РА Івано-Франківської області, КДКА Чернігів-
ської області, РА Луганської області.

14 – 15 грудня 2017 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно до 
Розпорядження Голови Ради адвокатів України від 6 груд-
ня 2017 року № 107 на виконання частини 5 статті 55 За-
кону України «Про  адвокатуру та адвокатську діяльність». 
Датою проведення засідання визначено 14-15 грудня 
2017 року, місцем проведення – приміщення Націо-
нальної асоціації адвокатів України, за адресою: м. Київ,  
вул. Борисоглібська, 3, 2 поверх.    

За результатами роботи 14-15 грудня 2017 року Рада ад-
вокатів України (у повноважному для прийняття рішень 
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні 
ключові рішення:

• Про створення Координаційної ради з питань вдоско-
налення діяльності адвокатури України та забезпечен-
ня дотримання прав людини;

• Про звернення до Ради Європи, Парламентської асам-
блеї Ради Європи, Ради адвокатських та правничих то-
вариств Європи (ССВЕ) з приводу Звіту експертів Ради 
Європи «По результатах оцінки потреб адвокатського 
самоврядування в Україні»;

• Питання ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

• Питання видачі і використання ордеру на надання пра-
вової допомоги;
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• Про внесення та затвердження змін до Положення про 
Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності;

• Про деякі питання надання адвокатом правової (прав-
ничої) допомоги;

• Про деякі питання оскарження рішень Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України в Канаді (м. Ванкувер);

• Про створення представництва Національної асоціації 
адвокатів України у Федеративній Республіці Німеччи-
на (м. Берлін);

• Про деякі питання складання кваліфікаційних іспитів;

• Про затвердження у новій редакції Положення про 
комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

• Про сплату щорічного внеску на забезпечення реаліза-
ції  адвокатського самоврядування у 2018 році;

• Про затвердження у новій редакції Положень про  
РА Миколаївської області, КДКА Миколаївської області, 
РА Одеської області.

• Про затвердження Порядку висування та обрання де-
легатів конференції адвокатів регіону,  Регламенту 
конференції адвокатів регіону та встановлення квоти 
представництва для проведення конференції адвока-
тів Запорізької області та Одеської області.
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Голова Ради адвокатів України

Ізовітова Лідія Павлівна
l.izovitova@unba.org.ua

Заступник Голови Ради адвокатів України

Гвоздій Валентин Анатолійович
v.gvozdiy@unba.org.ua

Член Ради адвокатів від Дніпропетровської області

Кривошапка Антон Анатолійович
a.kryvoshapka@unba.org.ua

Заступник Голови Ради адвокатів України

Кухар Олексій Іванович
o.kuhar@unba.org.ua

Секретар Ради адвокатів України 
(Член Ради адвокатів України від Київської області)

Гречківський Павло Миколайович
p.grechkivsky@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Вінницької області

Зажирко Юрій Дмитрович
y.zazhyrko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів від Тернопільської області

Гордєєв Юрій Володимирович
y.hordieiev@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Волинської області

Комарницька Оксана Омелянівна
o.komarnytska@unba.org.ua

Член Ради адвокатів від Луганської області

Колесников Ігор Валерійович
i.kolesnikov@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів від Львівської області

Калюжна Барбара Володимирівна

Член Ради адвокатів від Запорізької області

Гришин Ярослав Володимирович
y.gryshyn@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів від Одеської області

Головченко Ольга Олександрівна
o.golovchenko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Донецької області

Осика Сергій Валентинович
s.osyka@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Закарпатської області

Кошеля Василь Васильович
v.koshelya@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Рівненської області

Бляшин Микола Степанович
m.bliashyn@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Сумської області

Афанасієв Роман Володимирович
r.afanasiev@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Харківської області

Величко Лариса Юріївна
l.velychko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Херсонської області

Горощенко Любов Володимирівна
l.goroshchenko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Хмельницької області

Каденко Оксана Олегівна
o.kadenko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від  Чернігівської області

Гринь Людмила Василівна
l.gryn@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від  Чернівецької області

Божик Валерій Іванович
v.bozhyk@unba.org.ua 

Члени РАУ
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Член Ради адвокатів від  Черкаської області

Юдін Володимир Сергійович
v.yudin@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від міста Києва

Черезов Ігор Юрійович
i.cherezov@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Житомирської області

Слівінській Олексій Валентинович
o.slivinckii@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Івано-Франківської обл.
Мнишенко Ірина Євгенівна
i.mnishenko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Кіровоградської області

Сумська Наталія Дмитрівна
n.sumska@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Миколаївської області

Репешко Павло Іванович
p.repeshko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Полтавської області

Плескач Анатолій Борисович
a.pleskach@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від АР Крим

Шевченко Ольга Григорівна
o.shevchenko@unba.org.u
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Статистична звітність РАУ за 2017 рік

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р.2015 р. 2016 р.

Рада адвокатів 
України

кількість проведених 
засідань

I II III IV

кількість прийнятих 
рішень РАУ

кількість скасованих 
рішень РАУ

кількість складених 
протоколів засідань 
РАУ

5 9 10

2015 р. 2016 р. 2017 р.

170 302 280

Підвищення 
кваліфікації

Заходи Єдиний реєстр 
адвокатів 
України

кількість проведених 
семінарів та тренінгів 
для адвокатів

кількість проведених 
спільних семінарів та 
тренінгів для адвокатів

21 24 24 242120

1161 1985

419

4212

1026

432217

26301878

20 3321

0 0 4

5 9 10

кількість виданих 
сертифікатів про підви-
щення кваліфікації

кількість адвокатів, які 
прийняли участь у 
семінарах і тренінгах

317 243 456

кількість виданих 
трансферних витягів

кількість відміток про 
припинення/зупинення 
права на заняття адво-
катською діяльністю

кількість адвокатів, які 
поновили адвокатську 
діяльність

кількість нових 
адвокатів, внесених до 
бази даних ЄРАУ

6915 12270 11600

7215 12270 11600

4 23

кількість виданих 
методичних матеріалів

кількість проведених 
конференцій, круглих 
столів та форумів
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VIIV
ДіловодствоЮридичний департамент

112 13775

загальна кількість судових справ, які 
знаходяться в судах всіх рівнів

8 15 14

7 1512

кількість судових справ по яких прийняті 
рішення, які не набрали законної сили 

15 9

6 12

44145464 78 80 0 71

кількість судових справ по яких прийняті 
рішення та які набрали законної сили

30 1334

кількість справ по юрисдикції

78 9138

з них направлено до 
правоохоронних 
органів

49 1554

кількість звернень щодо порушення прав 
адвокатів

з них направлено до 

Комітету

подані безпосередньо 

НААУ, РАУ

подані іншими 
суб'єктами

2537 27811748

1131 1266977

загальна кількість вхідної
кореспонденції

звернення фізичних та 
юридичних осіб, адвокатів

листування з центральними та 
місцевими органами держав-
ної влади, органами місцевого 
самоврядування з основних 
(профільних) питань діяльності

246 564 524

820 981538

листування з ВКДКА, ВРКА, 
Радами адвокатів регіонві та 
КДКА з основних (профільних) 
питань діяльності

4 22 13

кількість депутатських запитів, 
звернень та документи щодо 
виконання

1281 1752 1901

кількість розглянутих по суті 
звернень

117 173 225

кількість звернень скерованих 
до інших структур на розгляд

з них на користь 

НААУ, РАУ

з них на користь інших 

суб'єктів

з них на користь 

НААУ, РАУ

з них на користь інших 

суб'єктів

з них в 
адміністра-
тивному суді

з них в 
господарсь-
кому суді

з них в судах 
загальної 
юрисдикції

VI
Захист прав адвокатів

95 105

звернення щодо порушення прав 
адвокатів

66

на
д
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Рада
Адвокатів 
України

Вища
Кваліфікаційно-
Дисциплінарна
Комісія
Адвокатури

III
В

К
Д

К
А
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Діяльність Вищої
Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії 
Адвокатури за 2017 рік

Засідання ВКДКА у 2017 році
Упродовж 2017 року Вища кваліфікаційно-дисциплінар-
на комісія адвокатури (далі – ВКДКА або комісія) спрямо-
вувала зусилля на виконання завдань, покладених на неї 
статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» і з метою реалізації своїх повноважень 
провела 12 засідань, як і в попередньому 2016 році, що 
відбулися за наступним графіком: 

• 26-27.01.2017

• 23-24.02.2017

• 29-30.03.2017

• 20-21.04.2017

• 30-31.05.2017

• 22-23.06.2017

• 13-14.07.2017

• 30-31.08.2017

• 27-28.09.2017

• 30-31.10.2017

• 30.11.2017

• 01.12.2017.

Десять засідань були дводенними, більшість їх проводи-
лися у місті Києві, у квітні комісія працювала у місті Харко-
ві, а у лютому – у Рівному. 

У кожному із засідань, які відбулися впродовж 2017 року, 
був наявний кворум ВКДКА.

Протягом зазначеного року функції секретаря ВКДКА ви-
конувала Котелевська К.В., представник від Запорізької 
області у складі ВКДКА.

Рішення
Відповідно до нормативних актів, що регламентують ді-
яльність ВКДКА під час виконання нею функцій апеля-
ційного колегіального органу в системі органів адвокат-
ського самоврядування, наділеного повноваженнями з 
розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність регіональ-
них КДКА, комісією було розглянуто по суті 227 справ з 
ухваленням рішень.

При цьому правом на особисту участь та надання пояс-
нень під час засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури скористалися 118 осіб, які є 
сторонами дисциплінарного провадження (скаржники, 
адвокати, дії яких оскаржувалися та їх представники). 
Найбільша кількість учасників, 21 особа, була присутня 
у березневому засіданні. Також у кожне із засідань, що 
проводилися у травні, червні та жовтні, з’явилося по 15 
учасників – сторін у дисциплінарному провадженні. Наве-
дене свідчить про транспарентність роботи Комісії.

Серед загальної кількості прийнятих протягом звітного 
періоду рішень – 219 рішень за результатами розгляду 
скарг на рішення, дії та бездіяльність регіональних КДКА 
та 8 постанов. 
Кількісні показники рішень, що приймаються комісією 
відповідно до приписів частини 5 статті 52 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є наступними:

149 рішень – залишити скаргу без задоволення, а рішен-
ня кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без 
змін;

2 рішення – змінити рішення кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури;

33 рішення – скасувати рішення кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

35 рішень – направити справу для нового розгляду до 
відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну ко-
місію адвокатури вчинити певні дії.

Рішення Комісії знеособлюються та оприлюднюються на 
офіційному сайті ВКДКА, щоб кваліфікаційно-дисциплі-
нарні комісії адвокатури регіонів мали можливість вжи-
ти заходів до запобігання вчиненню певних помилок при 
здійсненні дисциплінарного провадження та під час при-
йняття кваліфікаційного іспиту.

Слід відмітити, що на кінець 2017 року кількість скарг 
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на рішення кваліфікаційної палати КДКА про відмову у 
видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспи-
ту значно зросла порівняно з попередніми роками та у 
відсотковому співвідношенні серед загальної кількості 
рішень, прийнятих комісією за звітний період, становить 
1,6%.

У кожному випадку зміни або скасування рішення квалі-
фікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону ВК-
ДКА приділяла увагу чіткому формулюванню виявлених 
недоліків і визначенню шляхів їхнього виправлення.

У засіданні, яке відбулося у травні, крім розгляду скарг на 
рішення регіональних КДКА, членами комісії також був 
обговорений звіт ВКДКА за 2012 – 2017 роки та звіт ВК-
ДКА про виконання кошторису.

Організаційна діяльність ВКДКА
Під час Звітно-виборного з’їзду адвокатів України  
2017 року, що відбувся 09.06.2017 року, було обра-
но нових заступників Голови ВКДКА – Крупнову Л.В. та  
Місяця А.П.

Також протягом звітного року частково змінився склад 
членів ВКДКА, після проведення конференцій регі-
онів у комісії почали працювати нові представники:  
Приходько О.І. (представник Дніпропетровської облас-
ті), Кузьмінський О.О. (представник Черкаської області), 
Притула О.Б. (представник Тернопільської області), Чун-
дак М.В. (представник Закарпатської області), Василев-
ська О.А. (представник Житомирської області), Ульчак Б.І. 
(представник Волинської області), Прокопчук О.М. (пред-
ставник Рівненської області), Чернобай Н.Б. (представник 
Київської області), Усманов М.А. (представник Чернівець-
кої області) та Дуліч Т.В. (представник Львівської області).

Інші члени ВКДКА, які входили до складу комісії у  
2016 році, продовжують працювати на виконання за-
вдань та функцій комісії, визначених статтею 52 профіль-
ного Закону. 

Наразі забезпеченням організації поточної діяльності 
комісії займається Секретаріат ВКДКА, який з 2015 року 
очолює адвокат Вовнюк В.І.

Зовнішня діяльність
У звітному році, як і в минулому, ВКДКА з метою об’єднан-
ня та зміцнення адвокатської спільноти та забезпечення 
гарантій професійної діяльності продовжила співпрацю-

вати з НААУ (РАУ) з питань вдосконалення нормативної 
бази у сфері діяльності органів адвокатського самовряду-
вання й адвокатури в цілому.

06.03.2017 Голова ВКДКА представив Національну асо-
ціацію адвокатів України під час круглого столу, присвя-
ченого реформі конституційного судочинства: «Чи от-
римають українці політично незалежний і ефективний 
Конституційний Суд?».

08.04.2017 взяв активну участь в обговоренні питань 
щодо запропонованих змін до процесуальних кодексів 
України та Правил адвокатської етики, що проходило під 
час круглого столу в приміщенні Національного універси-
тету «Одеська юридична академія».

У червні 2017 року Голова ВКДКА став учасником VI Все-
українського форуму ААУ, одного з наймасштабніших за-
ходів України з обговорення нагальних публічно-право-
вих питань.

Також 11.09.2017 він взяв участь у круглому столі з обго-
ворення проблемних питань пред’явлення підозри спеці-
альному суб’єкту та її обґрунтованості, після чого, разом з 
очільниками НААУ, провів зустріч з делегацією Ради Єв-
ропи з приводу підготовки оцінювання Needs Assessment 
Report for UNBA (Оцінка потреб НААУ), під час якої розпо-
вів про основні принципи роботи дисциплінарних органів 
адвокатського самоврядування, розподіл внесків, роботу 
кваліфікаційних палат та особливості доступу до професії 
адвоката.

10.11.2017 керівник ВКДКА виступив на спільній конфе-
ренції НААУ і Ради адвокатських та правничих товариств 
Європи (ССВЕ), присвяченій правам та обов’язкам адво-
ката під час слідчих дій та розкрив тему: «Негласні слідчі 
дії проти адвоката». 

Голова комісії взяв активну участь у міжнародній кон-
ференції «Угода про асоціацію як інструмент правових 
реформ в Україні», що відбулася 23.10.2017 та була при-
свячена актуальним правовим проблемам імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та, наприкінці 
грудня 2017 року – у міжнародній конференції “НААУ:  
5 років успіху”.

У звітному році продовжено практику взаємодії комісії з 
регіональними КДКА, започатковану у 2016 році. З ме-
тою підвищення рівня здійснення дисциплінарних прова-
джень і прийняття правомірних і обґрунтованих рішень 
регіональними КДКА, проведено заходи з підвищення 
кваліфікації для членів дисциплінарних органів адвокат-
ського самоврядування. 
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Міжнародний досвід
ВКДКА за сприяння Національної асоціації адвокатів 
України активно вивчає та запозичує кращий досвід 
асоціацій адвокатів розвинених європейських країн.

Так, 24.03.2017 Голова ВКДКА взяв активну участь в 
міжнародній конференції “Право на свободу та осо-
бисту недоторканість в Україні: перехід до верховен-
ства права”, під час якої виступив з доповіддю на тему: 
«Актуальні питання реалізації повноважень захисником 
у процедурі обмеження права на свободу й особисту 
недоторканість».

05.08.2017 Голова ВКДКА, перебуваючи в Латвійській 
Республіці, провів низку робочих зустрічей з Головою 
Латвійської ради присяжних адвокатів Я. Розенбергсом 
та іншими латвійськими колегами, під час яких обгово-
рив актуальні питання діяльності адвокатур України та 
Латвії.

Також 01.12.2017 за участю Голови ВКДКА відбулася V 
міжнародна науково-практична конференція “Судове 
адміністрування як складова реформування правосуд-
дя”, приурочена до 15 річниці створення Державної су-
дової адміністрації України.

На початку грудня 2017 року Голова ВКДКА Олександр 
Дроздов представив Національну асоціацію адвокатів 
України на ІІІ Казахстанському форумі адвокатів, що 
відбувся 08.12.2017 року в місті Алмати Республіки Ка-
захстан, де виступив в якості експерта разом із провід-
ними юристами та адвокатами Великобританії, Туреч-
чини, Білорусії, України, Росії та інших країн. 

Законодавча діяльність
У звітному році робочою групою, до якої увійшли пред-
ставники від ВКДКА, на підставі пропозицій Голови ко-

місії, голів комітетів НААУ та адвокатів були вдоскона-
лені та доповнені відповідно із вимогами сучасності 
оновлені Правила адвокатської етики.

Правила адвокатської етики містять новітні положення, 
якими врегульовується поведінка адвокатів у соціаль-
них мережах та в Інтернеті, посилюють захист адвокат-
ської таємниці та регламентують діяльність адвокатів, 
які залучені до надання безоплатної правової допомо-
ги в системі БПД.

Також ВКДКА було залучено до розробки та обгово-
рення проекту стандартів якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у цивільних та адміні-
стративних справах.

Головою ВКДКА у співавторстві з колегами протягом 
звітного року було підготовано та опубліковано у фахо-
вих виданнях для адвокатів (Вісник НААУ) низку статей 
науково-практичного характеру, серед яких – перекла-
ди рішень ЄСПЛ та особливості застосування практики 
Європейського Суду.

Звітно-виборним з’їздом адвокатів України, який від-
бувся 9-10.06.2017, були затверджені зміни до Поло-
ження про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури, звіт Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури (2012-2017), висновок Вищої ре-
візійної комісії адвокатури, складений за результата-
ми перевірки діяльності ВКДКА, звіт про виконання 
кошторису ВКДКА та затверджений новий кошторис 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри для подальшої діяльності.

У 2017 році був удосконалений Регламент ВКДКА, до 
якого Радою адвокатів України були внесені зміни та 
доповнення, зокрема: 

 – рішенням Ради адвокатів України від «04» лютого 
2017 року № 22 – щодо можливості передоручення 
Головою ВКДКА матеріалів іншому членові ВКДКА; 
скерування Головою комісії скарги до КДКА іншого ре-
гіону у разі відсутності кворуму в КДКА; порядку понов-
лення комісією строку на подачу скарги; врегулювання 
питання відкладення розгляду скарги; використання 
членами комісії інформації з Єдиного державного ре-
єстру судових рішень; порядку об’єднаня в одне про-
вадження скарг, поданих в межах одного дисциплі-
нарного провадження; порядку внесення виправлень у 
рішення ВКДКА;

 – рішенням Ради адвокатів України від 07 квітня  
2017 року № 57 – щодо встановлення строку (у десять 
календарних днів з дня отримання листа ВКДКА) для 
направлення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури витербовуваних матеріалів справи;

 – рішенням Ради адвокатів України від 22 вересня 
2017 року № 199 – щодо скерування Головою комісії 
скарги до КДКА іншого регіону у разі відсутності кво-
руму в КДКА;

 – рішенням Ради адвокатів України від 22 вересня 
2017 року № 200 – щодо скерування для розгляду 
до КДКА скарг стосовно осіб, визначених статтею 66 
Правил адвокатської етики, а також у разі, якщо регі-
ональна КДКА не сформована, або у разі відсутності за 
будь-яких причин кворуму на засіданнях КДКА (палати) 
регіону.
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Разом з цим, у звітному році Рішенням Ради адвокатів 
України № 203 від 23 вересня 2017 року (у редакції рі-
шення Ради адвокатів України від 16 листопада 2017 року 
№ 257) було встановлено плату за організаційно-техніч-
не забезпечення розгляду заяв (скарг), що подаються до 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіо-
ну та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури», що подаються ВКДКА.

Підвищення кваліфікації
Як і у минулому році, за участю Голови ВКДКА, як допові-
дача та модератора, проведено 29 заходів з підвищення 
кваліфікації, що були організовані Національною асоціа-
цією адвокатів України. 

Також у звітному році комісією було започатковано 
практику проведення за власною організацією заходів з 
підвищення кваліфікації для адвокатів та членів органів 
адвокатського самоврядування, серед яких – тренінги, 
семінари та круглі столи, де керівництво та члени ВКДКА 
виступали в якості доповідачів і модераторів.

Зазначені сертифіковані заходи відбулися за наступним 
графіком: 

• 30.08.2017 – семінар-тренінг з підвищення кваліфіка-
ції членів КДКА, Ради адвокатів та адвокатів Чернігів-
ської робласті;

• 08.09.2017 – семінар з підвищення кваліфікації для ад-
вокатів м. Києва;

• 04.10.2017 – захід з підвищеня кваліфікації у м. Києві 
за участю Голови Ради старійшин адвокатів НААУ Ков-
басінської Г.В.;

• 27.10.2017 – захід з підвищення кваліфікації адвокатів 
у м. Харкові;

• 29.09.2017 – захід з підвищення кваліфікації для адво-
катів Закарпатської області;

• 25.10.2017 – семінар з підвищення кваліфікації адво-
катів у місті Харкові;

• 28.10.2017 – семінар з підвищення кваліфікації адво-
катів Житомирської області;

• 14.12.2017 – захід з підвищення кваліфікації адвокатів 
у місті Харкові;

• 16.12.2017 – семінар з підвищення кваліфікації адво-
катів Рівненської області.

Завдання 2018 року
Комісією, як і вминулому році, планується подальше про-
ведення семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації 
для адвокатів та членів органів адвокатського самовря-
дування, в тому чіслі, буде продовжено написання ряду 
публікацій науково-практичного спрямування у Вісник 
НААУ.

З метою виконання приписів пункту 2 частини 4 статті 52 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» заплановано вдосконалювати та розвивати розпо-
чату роботу щодо узагальнень дисциплінарної практики 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

У зв’язку зі збільшенням кількості скарг на рішення ква-
ліфікаційних палат регіональних КДКА, прийнятих за ре-
зультатами складання кваліфікаційних адвокатських іспи-
тів, у 2018 році Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією адвокатури заплановано здійснення узагальнень 
практики у цій галузі.
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Члени ВКДКА

Член ВКДКА від міста Києва

Кострюков Валерій Іванович 
v.kostriukov@vkdka.org

Член ВКДКА від Рівненської області

Прокопчук Олег Михайлович 
o.prokopchuk@vkdka.org

Член ВКДКА від Львівської області

Дуліч Тетяна Володимирівна 
t.dulich@vkdka.org

Член ВКДКА від Івано-Франківської області

Соботник Володимир Йосипович
v.sobotnyk@vkdka.org 

Член ВКДКА від Одеської області

Подольна Тетяна Альбертівна
t.podolna@vkdka.org

Член ВКДКА від Полтавської області

Пшеничний Олександр Леонідович  
o.pshenychnyy@vkdka.org

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури

Дроздов Олександр Михайлович
e-mail: a.drozdov@vkdka.org

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури

Місяць Андрій Петрович
e-mail: a.misyats@vkdka.org

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури

Крупнова Любов Василівна
e-mail: l.krupnova@vkdka.org

Член ВКДКА від АР Крим

Яценко Олександр Анатолійович 
o.yatsenko@vkdka.org

Член ВКДКА від Волинської області

Ульчак Богдан Іванович 
b.ulchak@vkdka.org

Член ВКДКА від Дніпропетровської області

Приходько Олександр Іванович 
o.prihodko@vkdka.org

Член ВКДКА від Житомирської області

Василевська Ольга Анатоліївна 
o.vasylevska@vkdka.org

Член ВКДКА від Вінницької області

Вишаровська Вікторія Карлівна  
v.vysharovska@vkdka.org

Член ВКДКА від Донецької області

Мельченко Віталій Іванович
v.melchenko@vkdka.org

Член ВКДКА від Закарпатської області

Чундак Маріанна Володимирівна
m.chundak@vkdka.org

Член ВКДКА від Запорізької області

Котелевська Катерина Володимирівна
k.kotelevska@vkdka.org

Член ВКДКА від Кіровоградської області

Мягкий Андрій Вікторович 
am@vkdka.org

Член ВКДКА від Київської області

Чернобай Ніна Борисівна 
n.chernobaj@vkdka.org

Член ВКДКА від Луганської області

Одновол Володимир Костянтинович
v.odnovol@vkdka.org

Член ВКДКА від Миколаївської області

Волчо Віталій Вікторович
v.volcho@vkdka.org

Член ВКДКА від Тернопільської області

Притула Оксана Богданівна
o.prytula@vkdka.org
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Член ВКДКА від АР Крим області

–
–

Член ВКДКА від м. Севастополь
–
–

Член ВКДКА від Сумської області

Кравченко Павло Андрійович 
p.kravchenko@vkdka.org

Член ВКДКА від Харківської області

Тарасова Ася Миколаївна
a.tarasova@vkdka.org

Член ВКДКА від Херсонської області

Дімчогло Марина Іванівна
m.dimchoglo@vkdka.org

Член ВКДКА від  Черкаської області

Кузьмінський Олексій Олександрович
o.kuzminsky@vkdka.org

Член ВКДКА від  Чернігівської області

Дроботущенко Тетяна Олександрівна
t.drobotushchenko@vkdka.org

Член ВКДКА від  Чернівецької області

Усманов Мурад Амірович
m.usmanov@vkdka.org
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ВКДКА | Фінансові показники статей балансу 
за 2017 рік

* Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових 
виплат і відшкодувань, а також роялті (Податковий Кодекс України від 
02.12.2010 р. №2755-VI)
**Інші надходження – надходження, визначені ст. 58 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом Національної асоціації 
адвокатів України (добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, 
адвокатських об’єднань, добровільні внески фізичних і юридичних осіб інші 
незаборонені законом джерела).

*Інші витрати - витрати, за напрямками визначеними Радою адвокатів України, 
або спеціальними проектами/програмами НААУ, що не суперечать Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень, охорона, господарські потреби, інтернет, 
зв’язок, канцтовари, утримання та оренда автомобіля, кур’єрські та поштові послуги, осблу-
говування*

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань ВКДКА

 - Бухгалтерські, банківські та нотаріальні послуги

 - Поштові витрати та доставка

 - Інші організаційні витрати (відрядження, виготовлення посвідчень, прожи-

вання, харчування, сканування та інше)

Фінансова допомога

Інші витрати: в тому числі:

1 006 920

346 395

521 069

281 526

281 166

174 239

497 269

41 864

—

2016 рік 2017 рік2015 рік

Всього:

Всього:

Надходження за рахунок перерахування від КДКА 20% щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні

Пасивні доходи*

Інші надходження; кошти отримані від НААУ (розподіл щорічних внесків на по-

треби ВКДКА)

Дотації та субсидії

Надходження за іспити від майбутніх адвокатів

3 902 026 112 094

—

—

6 615 510

—

—

—

—

—

2016 рік 2017 рік

6 727 604

2 653 179

3 902 026

2015 рік

—

—

573 014

—

2 772 182

677 793

366 769

135 372

275 388

88 472

39 010

99 378

1 090 000—

226 860

Надходження

Витрати

1 553 912

980 898

599 177

455 881

196 979

1 552 981

153 669

16 688

147 275

96 200

34 387
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Статистична звітність ВКДКА за 2017 рік

Кількість
проведених 
засідань

Кількість розглянутих 
скарг на рішення, дії 
чи бездіяльність 
КДКА

Кількість проведених 
заходів з підвищення 
кваліфікації 
адвокатів

Кількість 
розроблених 
методичних 
рекомендацій або 
наданих роз'яснень 
щодо діяльності 
ВКДКА

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р.2015 р. 2016 р.

кількість проведених 
засідань

I II III IV

11 12 12

2015 р. 2016 р. 2017 р.

к-ть змінених рішень 
КДКА

34 290

4 22

кількість скасованих 
рішень КДКА та ухвале-
них нових рішень

кількість постанов

кількість скасованих 
рішень КДКА та направ-
лених справ для нового 
розгляду до відповідної 
КДКА із зобов'язанням 
вчинити певні дії

1 3 0

33 28 33

38 34 35

23 10 8

кількість скарг залише-
них без задоволення, а 
рішень КДКА - без змін

171 149221
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12791108

звернення фізичних та 
юридичних осіб, адвокатів

загальна к-ть справ 
по юрисдикції:
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 ю
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ї

кількість судових 
справ, які знах-ся в 

провадженні 
ВКДКА у судах усіх 

рівнів, з них ВКДКА:

кількість судових 
справ по яких 

прийняли рішення 
та які набрали 
законної сили:

0

0

65

77 8 19 5 83 0 2

9

0

43 4

30

20

5

4

69

45

0

0

5

2

VI
Судова діяльність

V
Діловодство

1990 1870

1112

35

листування з центральними та місцевими 
органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування з основних 

(профільних питань) діяльності

листування з Радами адвокатів регіонів з 
НААУ, РАУ, ВРКА та КДКА з основних 

(профільних) питань діяьності

0

430521 513

депутатські запити, звернення та документи 
щодо їх виконання

1110 3

кількість розглянутих по суті звернень

13891322 1379

к-ть звернень, скерованих до іншої
структури на розгляд

334322 249

1899

загальна кількість вхідної
кореспонденції

2017 р.2015 р. 2016 р.

20
15

 р
.

20
17

 р
.

20
16

 р
.
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Рада
Адвокатів 
України

Вища
Ревізійна
Комісія
АдвокатуриIV

В
Р

К
А
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Звіт Вищої Ревізійної Комісії Адвокатури за 
2017 рік

1. Кількість проведених перевірок фінансово-
господарської діяльності вищих та регіональних 
органів адвокатського самоврядування (НААУ, РАУ, 
ВКДКА, РАР, КДКА, РКАР) у розрізі кожного органу та 
періоду перевірки – 37.

2. Кількість проведених виїзних перевірок ВРКА:
• РА Закарпатської області - 13.01.2017 - 14.01.2017;

• КДКА Закарпатської області - 13.01.2017 - 14.01.2017;

• РА Житомирської області - 26.01.2017;

• КДКА Житомирської області - 26.01.2017;

• РА м. Києва – 22.02.2017;

• РА Донецької області – 17.03.2017;

• КДКА Донецької області – 17.03.2017;

• РА Хмельницької області - 23.03.2017 - 24.03.2017;

• КДКА Хмельницької області - 23.03.2017 - 24.03.2017;

• РА Миколаївської області - 29.03.2017;

• КДКА Миколаївської області - 29.03.2017;

• РА Херсонської області - 30.03.2017;

• КДКА Херсонської області - 30.03.2017;

• РА Закарпатської області - 03.04.2017 - 04.04.2017;

• КДКА Закарпатської області - 03.04.2017 - 04.04.2017;

• НААУ – 21.04.2017;

• КМ КДКА – 21.04.2017;

• РА Хмельницької області – 14.05.2017;

• КДКА Хмельницької області – 14.05.2017;

• ВКДКА – 14.05.2017;

• РА Одеської області - 15.05.2017;

• КДКА Одеської області - 15.05.2017;

• РА Дніпропетровської області – 08.11.2018;

• КДКА Дніпропетровської області – 08.11.2018.

Всього членами ВРКА було проведено 53 виїзні
перевірки.

3. Кількість затверджених Висновків по кожному 
органу адвокатського самоврядування - 37.

4. За весь час роботи ВРКА ніяких скарг на 
рішення, висновки, дії або бездіяльність РКАР, її 
членів та голів не надходило.

5. Ініційованих питань про дострокове 
припинення повноважень членів РКАР, 
припинення трудових або цивільних 
правовідносин, договорів укладених РКАР не 
було.

6. Під час перевірок найпоширенішими є такі 
порушення та недоліки в роботі регіональних 
органів адвокатського самоврядування:
• Відсутність ведення бухгалтерського обліку у відповід-

ності з нормами чинного законодавства України;

• Відсутність програмного забезпечення, яке давало б 
можливість вести бухгалтерський облік в електронно-
му вигляді;

• Відсутність кваліфікованих, професійних бухгалтерів;

• Відсутність наказу про ведення бухгалтерського обліку;

• Неправильне оформлення чекових книжок;

• Нарахування заробітної плати без затвердження на 
конференції адвокатів штатного розпису;

• Найм до штату людей, посада яких є виборчою.

• Видача адвокатам коштів у вигляді фінансової допомо-
ги у рамках, не передбачених кошторисом, затвердже-
ним на конференції адвокатів;

• Нецільове використання грошових коштів у сумах, які 
перевищують кошторис деяких ОАС;

• Неправильний облік основних засобів (немає Актів вво-
ду в експлуатацію, невірно нарахована амортизація);

• Використання транспорту без оформлення договору 
оренди;

• Ненадання членам ВРКА запитуваних інформації і до-
кументів.

Типові рекомендації, що повторюються в багатьох 
регіонах:
Банк:
1. Розділити адвокатські кошти по різних банках та утри-
муватись від розміщення грошей на депозиті комерцій-
них банківських установ, де Держава Україна не є власни-
ком істотної участі. 

З ліквідністю та структурами власності банківських уста-
нов України можна ознайомитись на веб-сайті Національ-
ного банку України (Головна/Банківський нагляд/Реєстра-
ція та ліцензування/Структури власності банків України. 

2. Оформити з банком договір обслуговування картко-
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№ Висновок Дата затвердження

1 КДКА Волинської області 13.01.2017

2 КДКА Тернопільської області 13.01.2017

3 КДКА Донецької області 13.01.2017

4 РА Харківської області 14.01.2017

5 КДКА Харківської області 14.01.2017

6 КДКА Луганської області 14.01.2017

7 РА Житомирської області 21.02.2017

8 КДКА Житомирської області 22.02.2017

9 КДКА Сумської області 22.02.2017

10 РА м. Києва 22.02.2017

11 РА Запорізької області 17.03.2017

12 КДКА Запорізької області 17.03.2017

13 РА Донецької області 17.03.2017

14 РА Луганської області 17.03.2017

15 КДКА Кіровоградської області 17.03.2017

16 КМ КДКА 21.04.2017

17 НААУ 21.04.2017

18 РА Кіровоградської області 21.04.2017

19 РА Черкаської області 21.04.2017

20 КДКА Херсонської області 21.04.2017

21 РА Вінницької області 13.05.2017

22 КДКА Вінницької області 13.05.2017

23 ВКДКА 14.05.2017

24 РА Хмельницької області 14.05.2017

25 КДКА Хмельницької області 14.05.2017

26 КДКА Черкаської області 14.05.2017

27 РА Миколаївської області 16.05.2017

28 КДКА Миколаївської області 16.05.2017

29 РА Закарпатської області 16.05.2017

30 КДКА Закарпатської області 16.05.2017

31 РА Одеської області 16.05.2017

32 КДКА Одеської області 16.05.2017

33 РА Херсонської області 16.05.2017

34 РА Чернівецької області 17.06.2017

35 КДКА Чернівецької області 17.05.2017

36 РА Дніпропетровської області 08.11.2017

37 КДКА Дніпропетровської області 08.11.2017
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вого заробітного рахунку для перерахування заробітної 
плати в безготівкової формі для уникнення ризику кра-
діжки готівкових коштів і для полегшення перевірки ви-
плати заробітної плати.

Реєстрація ОАС:
1. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
деякі ОАС мають некоректний вид коду економічної ді-
яльності, зокрема код 84.11 – державне управління за-
гального характеру, а тому ВРКА рекомендує змінити 
вказаний код на код 94.12 (діяльність професійних гро-
мадських організацій). Крім цього деякі ОАС мають не-
коректну організаційно-правову форму господарювання, 
зокрема код 995 – інші організаційно-правові форми. 
Оскільки класифікатор організаційно-правових форм го-
сподарювання (КОПФГ) доповнено кодом 710 - органи 
адвокатського самоврядування (Наказ Міністерства еко-
номічного розвитку та торгівлі від 19.06.2015 № 615 «Про 
затвердження зміни до національного класифікатора 
України ДК 002:2004» п. 3.2 розділу 3 доповнено підпунк-
том 3.2.6 «адвокатське об’єднання»). 

2. Деякі ОАС потребують внесення змін до Єдиного дер-
жавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців щодо назви місцезнаходження юридичної осо-
би: КДКА. 

Необхідно вжити заходи для приведення документів у 
відповідність з реальними назвами юридичної адреси.

Штатний розпис (зарплата, накази):
1. Проаналізувати ринок праці, середні заробітні плати 
працівникам, ціни кадрових агентств на їх послуги з під-
бору персоналу.

2. Оптимізувати витрати на утримання штату.

3. Оптимізувати витрати на забезпечення організації ад-
вокатського самоврядування, в тому числі на заробітну 
плату.

4. Привести у відповідність до вимог чинного законодав-
ства виплати заробітної плати і виплати винагороди штат-
ним працівникам.

6. Розробити посадові інструкції, затвердити і ознайомити 
з ними штатних працівників ОАС.

7. Мінімізувати витрати суб’єкта перевірки шляхом змен-
шення періоду виплати винагороди заступнику голови та 
секретарю РАР, оскільки щомісячна винагорода є заро-
бітною платою.

8. Залучити на постійній основі фахівця – бухгалтера з від-
повідною освітою та досвідом роботи.

9. Забезпечити нарахування та виплату заробітної плати 
робітникам у порядку, передбаченому нормами КЗОТ 
України.

10. Укладати зі всіма контрагентами, які мають доступ до 
персональних даних адвокатів, договори про конфіден-
ційність.

11. У подальшій роботі при виданні наказів, в тексті про 
виплату винагороди зазначати ті суми, які мають виплачу-
ватися кожній особі окремо.

12. Затвердити Положення про преміювання та здійсню-
вати виплати у суворої відповідності до Положення.

13. Вести накази та облік наказів належним чином. Озна-
йомлювати працівників секретаріату з наказами під під-
пис.

14. Приймаючі рішення про преміювання (в тому числі на 
конференції адвокатів регіону та на засіданні ради) зазна-
чати, до якої статті витрат кошторису відносяться такі ви-
трати, та враховувати те, що преміювання застосовується 
в порядку, встановленому законодавством про працю, до 
працівників, які перебувають в штаті.

15. Виплату заробітної плати працівникам ОАС регіону 
проводити відповідно до ст. 115 КЗпП України, зокрема 
не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не 
перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше 
семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється 
виплата.

16. Кошти на винагороду затвердити рішенням конфе-
ренції (оформити протоколом), а не включати осіб, які от-
римують винагороду у штатний розпис;

17. Кошти на винагороду затвердити рішенням конфе-
ренції (оформити протоколом), а не включати осіб, які от-
римують винагороду у штатний розпис.

18. Звернути увагу керівництва ОАС на проведення ін-
дексації заробітної плати працівникам РАР у відповідно-
сті з вимогами Порядку проведення індексації грошових 
доходів населення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078.

19. Мінімізувати витрати суб’єкта перевірки на опла-
ту штатних працівників у випадку залишення існуючого 
штатного розпису забезпечити та обладнати робочі місця.

20. Преміювати керуючого справами (РА  Чернівецької 
області).

РА Чернівецької області проводиться копіювання архіву 
та всіх особових справ адвокатів на електронні носії ін-
формації, що дозволяє більш ефективно використову-
вати наявну інформацію, яка міститься в даному архі-
ві та знаходити її з мінімальною затратою часу. ВРКА 
вважає це передовим досвідом роботи, який буде реко-
мендувати для втілення всім органам адвокатського 
самоврядування в Україні.

Бухгалтерія (документообіг):
1. Привести у відповідність до вимог чинного законодав-
ства ведення обліку договорів.

2. Для ведення бухгалтерського обліку придбати про-
грамне забезпечення.

3. Здійснювати зберігання та розміщення документів 
відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 
12.04.2012 р. №578/5 «Про затвердження Переліку типо-
вих документів, що стосуються під час діяльності держав-
них органів та органів місцевого самоврядування, інших 
установ, підприємств та організацій, із зазначенням стро-
ків зберігання документів».

4. Оформлювати бухгалтерські документи, які підтвер-
джують видатки на проведення заходів, таким чином, 
щоб виключити ризики втрати статусу неприбуткової ор-
ганізації.

Взяти до уваги, що видатки на проведення заходів мають 
бути підтверджені документами про прведення цього за-
ходу та його відповідність статутній діяльності.
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Відповідно до підпунктів 133.4.2 та 133.4.4 пункту 133.4 
статті 133 Податкового кодексу України, доходи непри-
буткової організації використовуються виключно для фі-
нансування видатків на утримання такої неприбуткової 
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених її установчими документами. Вста-
новлення контролюючим органом відповідно до норм 
цього Кодексу факту використання неприбутковою ор-
ганізацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж пе-
редбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, є підставою 
для виключення такої організації з Реєстру неприбутко-
вих установ та організацій і нарахування податкового зо-
бов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних 
санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу.

5. Проводити бухгалтерській облік та фінансову звітність 
згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
затверджених Наказом Міністерства фінансів України 
31.03.99 N 87.

6. Забезпечити дотримання касової дисципліни при здійс-
ненні будь-яких розрахунків і платежів із використанням 
готівкових коштів, при виплаті винагород, допомоги  
тощо.

7. Привести до порядку документи ОАС.

8. Не відхилятись від загальноприйнятої кореспонденції 
рахунків.

9. Перевести бухгалтерський облік в електронний вигляд, 
для чого передбачити відповідні витрати в кошторисі та 
придбати відповідне програмне забезпечення.

10. Вжити заходів для відновлення бухгалтерського облі-
ку в повному обсязі, в тому числі для повернення бухгал-
терської документації від попереднього керівника.

11. Переглянути авансові звіти і поставити підписи.

12. Розробити і затвердити процедуру проведення звірки 
розрахунків з органами адвокатського самоврядування і 
встановити контроль над виконанням.

13. Суворо дотримуватись вимог податкового та іншого 
законодавства, здійснювати відповідні відрахування до 
кошторису та дотримуватись в подальшому визначених 
вимог.

14. Преміювати бухгалтера.

15. Здійснити заходи щодо підвищення професійного 
рівня бухгалтера.

Витрати:
1. Оптимізувати витрати на програмне забезпечення.

2. Здійснювати облік виплат компенсацій згідно чинного 
законодавства України.

3. Вжити заходи, щодо повернення коштів, сплачених за 
договорами, які не відповідають статутній діяльності або 
не підтверджені договорами.

4. Вжити заходи, щодо повернення коштів, які були витра-
чені на придбання талонів на паливо. 

5. Повернути на рахунок ОАС регіону кошти, витрати яких 
не були передбачені кошторисом та не підтверджуються 
первинною бухгалтерською документацією, із урахуван-
ням індексу інфляції.

6. Оптимізувати витрати на заходи, які лише опосередко-
вано пов’язані зі статутною діяльністю органів адвокат-
ського самоврядування, переглянути доцільність значних 

витрат на соціально-громадські заходи, які не охоплюють 
більшість адвокатів регіону.

7. Звернутись до Ради адвокатів України і РА регіону для 
виділення тимчасової матеріальної допомоги.

8. Затвердити і розробити методику сплати винагороди 
за викладацьку роботу на заходах з підвищення кваліфі-
кації адвокатів.

9. Привести у відповідність до вимог чинного законодав-
ства оформлення договорів. Звернути увагу на необхід-
ність складання актів виконаних робіт за договорами, по 
яких здійснюється оплата, щоб уникати ризику безпід-
ставних витрат.

Кошторис:
1. На конференції адвокатів регіону затвердити кошто-
рис, в якому чітко конкретизувати всі статті витрат відпо-
відно до видів статутної діяльності та враховувати пріо-
ритети напрямків діяльності.

2. Затвердити кошторис в реальних цифрах і не допуска-
ти витрат за межами статутної діяльності.

3. На конференції адвокатів регіону передбачити кошти 
на підвищення кваліфікації адвокатів.

4. Виключити факти затвердження кошторису Головою 
ОАС регіону. Дане питання згідно Закону України «Про 
адвокатуру і адвокатську діяльність» віднесене до компе-
тенції конференції адвокатів регіону. 

5. Для прозорості фінансової діяльності та гарантування 
цільового використання коштів деталізувати витратну ча-
стину кошторису.

Транспорт:
1. Будь-які витрати на утримання автотранспорту та спи-
сання палива можуть здійснюватися тільки при наявно-
сті відповідного договору використання транспорту або 
якщо цей транспорт є у власності. У противному випадку 
всі виплачені компенсації мають бути повернені.

2. Вирішити на конференції адвокатів регіону питання 
щодо укладення договорів оренди автомобільного тран-
спорту для виконання потреб ОАС.

3. Включити витрати на технічне обслуговування орен-
дованого авто в рахунок організації, яка надає послуги 
оренди транспорту і сплачувати як транспортні послуги. 
В майбутньому не допускати витрат, які не пов’язані із 
статутною діяльністю ОАС, оскільки це може спричини-
ти негативні податкові наслідки. Витрати на експлуатацію 
транспортного засобу (мийка, технічний огляд, ремонт, 
запчастини і т.д.) можна здійснювати при  умові, якщо ав-
томобіль є на балансі як власний або орендується.

4. Оптимізувати витрати на використання автотранспор-
ту. Посилити контроль і облік використання палива.

Приміщення:
1. Підписати додаток до договору оренди з власником 
приміщення, в якому чітко вказати площу та розташуван-
ня орендованих приміщень.

2. Вирішити на Конференції адвокатів регіону питан-
ня щодо подальшого використання житлової квартири.  
У разі використовування як офісу ОАС треба змінювати 
цільове використання приміщення на нежитлове.
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3. Вирішити питання щодо переведення орендованого 
приміщення з житлового в нежитлове або орендувати 
інше нежитлове приміщення.

4. Укласти Договір на підставі якого ОАС використовує 
приміщення.

Інше:
1. Замінити печатку з гербом України на печатку з логоти-
пом НААУ. На відтиску печатки ОАС міститься зображення 
малого гербу України «Тризуб». Відповідно до постанови 
Верховної Ради України «Про Державний герб України» 
від 19.02.1992 року N 2137-ХІІ, зокрема в пункті 2 якої 
зазначено, що зображення Державного герба України 
поміщується на печатках органів державної влади і дер-
жавного управління, грошових знаках та знаках поштової 
оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках дер-
жавних установ з обов’язковим додержанням пропорцій 
зображення герба, затвердженого пунктом І цієї Поста-
нови. Відповідно до Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
порядку відкриття бізнесу» використання печаток, не є 
обов’язковим, а тому згідно листа Міністерства юстиції 
України від 14.08.2014 р. № 6820-0-4-14/8.1, щодо вико-
ристання печаток слід керуватися статутом або положен-
ням, що є основним документом, який регулює діяльність 
юридичної особи, а також внутрішніми документами, 
юридичної особи, які відповідно до компетенції прийняті 
органами управління юридичної особи.

2. Встановити вивіску з назвою ОАС.

3. Вжити заходів для стягнення несплачених членських 
внесків з адвокатів.

4. Систематизувати базу даних адвокатів, які повинні 
сплачувати членські внески.

5. Укласти договір про надання послуг мобільного зв’язку.

6. Провести інвентаризацію майна із зазначенням балан-
сової вартості останнього.

7. Проблеми, які виникли під час проведення 
перевірок.
Під час перевірок ОАС ВРКА зіткнулась з такою пробле-
мою, як ненадання членам ВРКА запитуваних документів. 
В результаті чого членами ВРКА були складені наступні 
документи:

- Акти щодо РА м. Києва про ненадання запитуваних до-
кументів.

- Стосовно КМ КДКА членами ВРКА було складено 
два акти про ненадання запитуваних документів від 
11.02.2016 року і 05.04.2016 року. Також було прийнято 
рішення №23.3 від 13.06.2016 року про призупинення пе-
ревірки КМ КДКА (рішення щодо КМ КДКА про припи-
нення перевірки).

- Акти щодо РА Донецької області про ненадання запиту-
ваних документів.

- Акти щодо РА і КДКА Львівської області про ненадання 
запитуваних документів.

- Акти щодо РА Луганської області про ненадання запиту-
ваних документів.

- Акти щодо РА і КДКА Харківської області про ненадання 
запитуваних документів.

- Акти щодо РА і КДКА Закарпатської області про нена-
дання запитуваних документів.

- Акти щодо РА і КДКА Миколаївської області про нена-
дання запитуваних документів.

8. Проведення конференції для ОАС з питань 
оподаткування і бухгалтерського обліку 22.04.2016   
і 23.04.2016 року.
ВРКА ініціювала проведення НААУ конференції для ОАС 
України на тему: «Оподаткування і бухгалтерський облік 
органів адвокатського самоврядування».

Даний захід зібрав велику кількість учасників з різних 
регіонів України: адвокатів, бухгалтерів, юристів, суддів, 
експертів, представників ДФС України, представників ау-
диторських компаній.

На цій конференції були розглянуті такі питання:

• оподаткування та бухгалтерський облік самозайнятих 
осіб;

• оподаткування та бухгалтерський облік неприбуткових 
організацій;

• проведення перевірок ВРКА;

• виявлення порушень;

• виконання рекомендацій ревізійних комісій;

• виявлення порушень, за якими були звернення до пра-
воохоронних органів;

• побажання і рекомендації для роботи ревізійних комі-
сій;

• коментарі по роботі ВРКА та ревізійних комісій;

• виконання рекомендацій ВРКА;

• ефективність роботи ВРКА, коментарі рекомендації;

• досвід і практика притягнення до відповідальності за 
результатами проведених ревізійних комісій.

9. Звітність ВРКА.
З інформацією щодо роботи ВРКА можна ознайомитись 
на сайті НААУ (Самоврядування / ВРКА). На цій сторін-
ці кожен  може ознайомитись з Положенням про ВРКА, 
Стандартами проведення перевірок ВРКА, Регламентом 
проведення засідань ВРКА,  оголошеннями, загальними 
рекомендаціями і порядком денним на засідання ВРКА.
Затверджені висновки, одразу передаються до Секрета-
ріату НААУ і розміщуються на веб-сторінці ВРКА.

11. Затвердження звітів З’їздом адвокатів України.
Тільки висновки за результатами перевірки НААУ і ВКДКА 
за період до квітня 2014 року виносились на розгляд З’їз-
ду адвокатів України. На подальших З’їздах після квітня 
2014 року жодного висновку за результатами перевірок 
ВРКА на затвердження не виносилось.

12. Контроль за виконанням рекомендацій ВРКА.
В ході перевірок органів адвокатського самоврядування 
ВРКА надає рекомендації щодо усунення виявлених не-
доліків і порушень. Контроль за виконанням, рекомен-
дацій ведеться шляхом направлення запиту про надання 
пояснень щодо виконання виданих раніше рекомендації. 
Аналіз наданих пояснень ВРКА відображає в наступних 
висновках.
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13. Взаємодія з регіональними ревізійними 
комісіями адвокатури.
Згідно п. 7.1. ст. 7 Положення про ВРКА Вища ревізійна 
комісія адвокатури направила запит на надання висновків 
за результатами перевірки регіону до ревізійних комісій 
всіх регіонів.

Список регіонів, які не надали висновки станом на 
31.05.2017 року:
- АР Крим;

- Дніпропетровська область;

- Донецька область;

- м. Київ;

- Луганська область;

- Полтавська область;

- м. Севастополь.

14. Активність членів ВРКА.
Першим З’їздом адвокатів України був обраний наступ-
ний склад ВРКА:

- Башук О.Г.;

- Болдін М.Я.;

- Василенко Т.В.;

- Дмитрієва О.Л.;

- Меркулова Л.А.;

- Петренко Ю.М.;

- Пастирчак І.М.;

- Стельмащук А.В.;

- Цувін А.І.

На другому З’їзді адвокатів України було дообрано 
6 членів ВРКА. Після дообрання ВРКА почала 
работу в складі 15 членів:
• Башук О.Г.;

• Болдін М.Я.;

• Василенко Т.В.;

• Дмитрієва О.Л.;

• Криворучко С.М.;

• Меркулова Л.А.;

• Мокін І.С.;

• Надьон Р.А.;

• Петренко Ю.М.;

• Пастирчак І.М.;

• Райко В.В.;

• Сачаєва І.О.;

• Селіванов В.І.;

• Стельмащук А.В.;

• Цувин А.І.

16.03.2016 року Криворучко С.М. надала заяву про скла-
дання з себе повноважень члена ВРКА у зв’язку з призупи-
ненням дії адвокатського свідоцтва. 

19.04.2017 року Петренко Ю.М. надав заяву про складан-
ня з себе повноважень члена ВРКА.
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Член ВРКА

Цувін Андрій Іванович
e-mail: a.tsuvin@unba.org.ua

Член ВРКА

Сачаєва Ірина Олександрівна
e-mail: i.sachaeva@unba.org.ua

Член ВРКА

Єгоров Богдан Станіславович
e-mail: b.egorov@unba.org.ua

Член ВРКА

Селіванов Володимир Іванович
e-mail: v.selivanov@unba.org.ua

Член ВРКА

Ішханян Андрій Рашидович
e-mail: a.ishkhanian@unba.org.ua

Член ВРКА

Світличний Олександр Юрійович
e-mail: o.svitlychnyi@unba.org.ua

Член ВРКА

Яш Петро Казимирович
e-mail: p.yash@unba.org.ua

Голова ВРКА

Болдін Максим Якович
e-mail: m.boldin@unba.org.ua

Заступник Голови ВРКА

Надьон Руслан Анатолійович
e-mail: r.nadjun@unba.org.ua

Член ВРКА

Мокін Ігор Сергійович
e-mail: i.mokin@unba.org.ua

Член ВРКА

Райко Василь Васильович
e-mail: v.raiko@unba.org.ua

Член ВРКА

Жємєля Віктор Іванович
e-mail: v.zhemelya@unba.org.ua

Член ВРКА

Вдовцова Лідія Костянтинівна
e-mail: l.vdovcova@unba.org.ua

Член ВРКА

Приндота Уляна Геннадіївна
e-mail: u.prundota@unba.org.ua

Член ВРКА

Ус В’ячеслав Едуардович
e-mail:  v.us@unba.org.ua

Члени ВРКА
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Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності є структурним підрозділом Національної асо-
ціації адвокатів України, утворений згідно з рішенням 
Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 74.  та 
діє у складі органів адвокатського самоврядування. Ме-
тою діяльності Комітету є захист професійних, соціальних 
та інших прав адвокатів, організація сприяння забезпе-
чення гарантій адвокатської діяльності, та забезпечення 
необхідних умов для ефективного та якісного виконання 
адвокатами своїх професійних обов’язків. 

У січні 2017 року Комітетом було проведено інформа-
ційний моніторинг шляхом звернення до рад адвокатів 
регіонів та всіх пенітенціарних установ України щодо 
кількості осіб зі статусом адвоката, які перебувають під 
вартою. Згідно наявних письмових відповідей станом на 
дату звернення, у Київському слідчому ізоляторі пере-
бували дві особи, що мають статус адвоката.  Дніпропе-
тровський та Харківський слідчі ізолятори відмовились у 
наданні такої інформації, пославшись на відсутність у себе 
обліку за вказаним критерієм. Інші установи виконання 
покарань повідомили про відсутність в установах осіб, що 
мають право на заняття адвокатською діяльністю. 

 Крім цього, було зроблено запити щодо кількості клопо-
тань про проведення обшуків приміщень адвокатів, які  
були подані слідчими органів досудового розслідування  
у 2016 році.  Здебільшого, правоохоронці відмовляли у 
наданні такої інформації, посилаючись на  відсутність від-
повідної статистика за вказаним критерієм. Єдиним ор-
ганом досудового розслідування, що надав відповідь по 
суті, було Національне антикорупційне бюро України, як 
повідомило про те, що за період 2016 року, детективами 
цього відомства до слідчого судді було подано 34 клопо-
тання про проведення обшуку приміщення адвоката. 

22 січня 2017 року проведено спільне засідання голів 
комітетів НААУ за темою розробки стратегії взаємодії 
органів адвокатського самоврядування на 2017 рік. 
Під час засідання було зокрема узгоджено подальший 
план проведення лекцій для адвокатів у регіонах України, 
практику чого було започатковано у 2016 році. 

21 лютого 2017 року Комітетом було проведено круглий 
стіл на тему: «Впровадження змін до правил внутріш-
нього розпорядку слідчих ізоляторів», окрім представ-
ників Комітету, в роботі круглого столу взяли участь пред-
ставники Генеральної прокуратури України, Міністерства 
юстиції України, Комісії з ліквідації ДПТС, Національної 
поліції, офісу Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. Метою круглого столу було спільне напра-
цювання змін у роботі пенітенціарних закладів у відпо-
відності до європейських правових стандартів. Широку 
дискусію викликала необхідність отримання дозволу для 

адвокатів на проходження до пенітенціарних установ з ін-
тернет планшетом і дотримання працівниками СІЗО при 
огляді пристрою вимог закону про захист адвокатської 
таємниці. 

Нагадаємо, що представники НААУ спільно з представ-
никами ДПТС України впродовж 2016 року проводили 
робочі зустрічі з приводу реформування пенітенціарної 
системи, що мало наслідком підготовку змін до правил 
внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів. Також, за 
наслідками проведеного 21 лютого круглого столу На-
ціональна поліція повідомила про можливість відкриття 
кімнат для адвокатів в приміщеннях ІТТ, зокрема в містах 
Києві, Суми, Краматорську, Маріуполі, Київської, Доне-
цької та Луганської областей. Пропозицію було доведено 
до рад адвокатів регіонів з метою подальшої співпраці 
на місцях. 

На виконання напрямку роботи Комітету щодо прове-
дення лекцій в регіонах України було організовано про-
ведення семінарів 24 лютого в м. Іван-Франківськ,  
25 лютого в м. Вінниця за темою: «Діяльність адвока-
та та захист професійних прав», яка включала в себе на-
ступні питання:

1. Кримінально – правові ризики для адвокатів.

2. Захист професійних прав.

3. Порядок обшуку приміщення чи іншого володіння ад-
воката.

4. Експертиза в діяльності адвоката.

Метою проведення заходів було підвищення рівня обі-
знаності представників адвокатської спільноти щодо ме-
тодології захисту професійних прав та гарантій адвокат-
ської діяльності. 

В м. Іван-Франківську, Голова Комітету Ганна Колес-
ник відвідала з робочим візитом Апеляційний суд  

Звіт Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності за 2017 рік

Голова комітету

Боряк Ганна Леонідівна
e-mail: a.boryak@unba.org.ua
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Івано-Франківської області та зустрілась з Головою суду 
Богданом Гриновецьким. Під час проведення зустрічі 
були обговорені питання необхідності відкриття у примі-
щенні суду кімнати для адвоката.

10 березня відбулось засідання Комітету за участю пред-
ставників Рад адвокатів регіонів та місцевих профільних 
комітетів. На засіданні обговорювались питання подаль-
шого розвитку діяльності комітету, найбільш типові пору-
шення гарантій захисників та пошук шляхів їх усунення на 
регіональному та державному рівнях. Було затверджено 
звіти про стан дотримання професійних прав та гарантій 
та заслухано основні результати роботи у регіонах.

22 березня у керівництві Комітету відбулись кадрові 
зміни, відповідно до розпорядження Голови НААУ, РААУ  
Л.П. Ізовітової Головою Комітету було призначено Ганну 
Боряк.

23 березня Комітетом проведено круглий стіл на тему: 
«Порушення права на доступ до правосуддя в контексті 
ч. 1 ст. 6 Євро конвенції». Захід відбувся за участю пред-
ставників ВАСУ, Національної школи суддів України та Ко-
мітету захисту прав людини. За підсумком роботи кругло-
го столу було вирішено звернутись до ВССУ за наданням 
відповідних роз`яснень та узагальнень, а також ухвалено 
резолюцію. 

31 березня за ініціативою Комітету в прес-центрі інфор-
маційної агенції “Українські новини” було проведено 
прес-конференцію на тему “Кримінальні справи проти 
відомих адвокатів — нова спроба НАБУ приховати не-
компетентність”.  У прес-конференції взяли участь Голова 
Комітету Ганна Боряк та заступники Голови Євген Солод-
ко та Ігор Колесников. Під час конференції були оприлюд-
нені документи, що  підтверджують наявність порушень 
гарантій адвокатської діяльності з боку окремих праців-
ників НАБУ та конфлікту інтересів, який стоїть за таким 
незаконним тиском на адвокатів у резонансних справах. 

8 квітня в м. Полтава спільно з представниками Комітету 
захисту прав людини було організовано проведення чер-
гового семінару для адвокатів регіону за темою: «Ді-
яльність адвоката та захист професійних прав».

27 квітня було проведено засідання Комітету, на якому 
обговорено питання заходів по боротьбі з порушеннями 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Було 
вирішено  звернутись до Ради Національної безпеки та 
оборони України з метою вжиття нею заходів по усунен-
ню загрози національним інтересам України, а саме руй-
нуванню інституту адвокатури та порушення гарантій 

адвокатської діяльності, наслідком чого є загроза для на-
ціональної безпеки держави, її демократичним засадам, а 
також надати  РНБО наявні аналітичні матеріали про кон-
кретні випадки порушень прав та гарантій адвокатської 
діяльності за весь період 2013 – 2017 років.

За ініціативою Комітету було створено дискусійний май-
данчик для обговорення широкого спектру проблема-
тики захисту професійних прав та гарантій адвокатської 
діяльності під назвою «Захисти захисника». Проект ста-
вив на меті відродження традицій ораторського мисте-
цтва, дотримання високого інтелектуального рівня диску-
сії з актуальних проблемних питань у адвокатурі України 
та суспільстві у цілому.

В межах вказаного проекту було призначено проведення 
дискусії на тему: «Професійні ризики у роботі адвока-
та», що  відбулась 23 травня. Для дискусії були запрошені 
представники КДКА та Ради адвокатів Київської області, 
представники дисциплінарних палат КДКА інших регіо-
нів, Асоціація адвокатів України, Союзу юристів України, 
Спілки адвокатів України, інших громадських організа-
цій та структур, адвокати, права яких порушені.  Комітет 
запропонував обговорити під час дебатів публікацію 
адвоката Олега Веремієнка у мережі Фейсбук з гучною 
назвою: «Як керівництво нашої КДКА області лягло під 
чекістів і діамантових». У своєму дописі автор звинувачує 
партнерів – Голову РА Київської області  Петра Бойка та 
члена КДКА області Володимира Качана в інквізиції. Захід 
викликав жваву дискусію серед представників адвокат-
ської спільноти. Під час дискусії стало відомо, що  пред-

ставниками КДКА Київської області було скеровано до 
НАБУ матеріали стосовно адвоката з метою притягнення 
його до кримінальної відповідальності. Така неоднозна-
чна поведінка органу адвокатського самоврядування по-
ставила нове питання:  чи потрібно захищати адвоката від 
органів адвокатського самоврядування? 

06 червня на продовження проекту «Захисти захисни-
ка» було проведено чергову дискусії на тему: “Адвокат-
ське самоврядування в м. Києві: подолання кризи”. Під-
ставою проведення заходу стало звернення адвокатів 
Інни Рафальської та Катерини Коваль на адресу Голови 
Комітету щодо розгляду на засіданні комітету питання 
про порушення прав адвокатів, пов’язаних з виборами 
до органів адвокатського самоврядування. З метою до-
ведення аргументів сторін, заявників було запрошено на 
вказаний захід. Проте, ані І. Рафальська, ані К. Коваль як 
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особи, що ініціювали вказане питання, на захід не з’яви-
лись, що за правилами дискусії прирівнювалось до про-
грашу в дискусії. 

23 червня за наслідком звернення адвоката А. Циганко-
ва до керівництва НААУ щодо його незаконного кримі-
нального переслідування  було проведено позачергове 
засідання Комітету, за наслідком чого було скеровано 
звернення до Генеральної прокуратури України та скаргу 
на адресу Вищої ради правосуддя України. Також НААУ 
звернулась з цього питання до Ради адвокатських та 
правничих товариств Європи (ССВЕ) та Міжнародної асо-
ціації правників (ІВА). 

На початку липня Комітетом була розроблена та підго-
товлена «Аналітична довідка про стан дотримання га-
рантій адвокатської діяльності», в якій було зведено ін-
формацію про найбільш поширені порушення гарантій 
адвокатської діяльності та рекомендації щодо їх усунення 
з конкретними прикладами, які були систематизовані за 
результатом опрацювання звернень адвокатів. Вказані 

рекомендації було скеровано до рад адвокатів регіонів 
для використання у роботі. Аналітична довідка була вида-
на у вигляді брошури Секретаріатом НААУ та розповсю-
джувалась під час проведення заходів серед представ-
ників адвокатської спільноти, а також правоохоронців та 
суддів. 

12 липня Комітетом організовано проведення круглого 
столу на тему: «Практичні аспекти правозастосування 
у кримінальному процесі», на якому обговорювалось 
питання відмінності поняття «відомості, що вносяться до 
ЄРДР» від обставин, які підлягають розслідуванню. При-
водом для проведення круглого столу за цією темою ста-
ли масові звернення до Комітету захисту прав адвокатів 
та гарантій адвокатської діяльності при НААУ, внаслідок 
пред’явлення необґрунтованих підозр, на що не зважа-
ють слідчі судді. У якості прикладу було взято кричущий 
випадок з адвокатом з м. Одеси О.  Чібірдіним, якому в на-
слідок ототожнення адвоката з клієнтом, з грубим пору-
шенням гарантій адвокатської діяльності вручено підозру 
у вчиненні злочину та взято під варту.  

За наслідком круглого столу була ухвалена резолюція. Ад-
вокати наголосили на необхідності встановлення чіткого 
судового контролю над обґрунтованістю підозри осо-
бі, з урахуванням всіх елементів, що утворюють поняття 
«склад кримінального правопорушення» та визнали не-
припустимим здійснення тиску на адвокатів шляхом вне-

сення відомостей про кримінальне правопорушення до 
ЄРДР.

На продовження розпочатої теми, 11 вересня було орга-
нізовано науково-практичну дискусію «Гра поза прави-
лами. Проблемні питання пред’явлення підозри спеці-
альному суб’єкту».  В роботі заходу взяли участь Голова 
НААУ, РАУ Л.П. Ізовітова та Голова ВКДКА О. М. Дроздов, 
представники Генеральної прокуратури України, РНБО, 
Національної поліції та судді. Учасники заходу ухвалили 
резолюцію про те, що:

• повідомлення про підозру спеціальному суб’єкту кри-
мінального провадження повинно вручатись повно-
важною особою, яка його склала, в день такого скла-
дення;

• набуття статусу підозрюваного нерозривно пов’язане з 
належним дотриманням чинного процесуального за-
конодавства, в частині повідомлення про підозру упов-
новаженою на це особою;

• особливу увагу слід приділити правильному тлумачен-
ню норми закону, задля запобігання розбіжностей в 
його розумінні, адже суть норм єдина для кожного;

• судові рішення повинні бути належним чином обґрун-
товані та вмотивовані. Обґрунтованість полягає у ви-
кладенні позицій кожної із сторін та аргументації щодо 
прийняття або відхилення тих чи інших доводів. Рішен-
ня має бути зрозумілим як для учасників процесу, так і 
для сторонньої неупередженої особи. Вся інформація, 
яка міститься в судовому рішенні, повинна підтвер-
джуватись доказами.

У жовтні Голова Комітету Ганна Боряк та Голова КДКА 
Києва Ігор Орлов відвідали м. Страсбург, де провели се-
рію зустрічей в ході  Четвертої чергової сесії ПАРЄ, під час 
яких проінформували європейських колег про складну 
ситуацію з дотриманням гарантій адвокатської діяльності 
в Україні та ризики знищення незалежності адвокатури.  
В ході зустрічей було досягнуто ряд домовленостей щодо 
подальшої співпраці та розробки спільної реакції євро-
пейських правничих організацій з вказаних питань. 

6 листопада проведено засідання Комітету, присвячене 
стану захисту гарантій адвокатської діяльності та розроб-
ці Стратегії Комітету щодо захисту професійних прав та 
гарантій з урахуванням позиції європейських правових 
інституцій. Захід відбувся за участю представників Ради 
адвокатів м. Києва та International Court of Justice - CIJ/
ICJ ICJ (Міжнародний суд ООН). В результаті проведе-
ного засідання було розпочато діалог щодо співпраці з 
Міжнародним судом при ООН за напрямком створення 
представництва інтересів українських адвокатів в Європі 
та розробки спільних механізмів впливу на стан дотри-
мання професійних гарантій в державі.

20 листопада Голова Комітету Ганна Боряк взяла участь 
у міжнародній конференції «Права та обов’язки адво-
ката під час слідчих дій», організованій Національною 
асоціацією адвокатів України та Радою правничих та 
адвокатських товариств Європи (ССВЕ) на якій виступи-
ла з доповіддю про стан дотримання гарантій адвокат-
ської діяльності в Україні.  

23 листопада відбулось засідання Ради Комітету, на яко-
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му було запропоновано внесення змін до Положення про 
Комітет та ухвалено низку організаційних рішень. 

4 грудня проведено засідання Комітету, під час якого 
обговорювалося створення секцій з аналітичної роботи 
та стратегічного планування,  роботи з регіонами та звер-
неннями до Комітету, взаємодії з професійними організа-
ціями та об’єднаннями юристів та адвокатів. 

15 грудня запропоновані зміни до Положення про Комі-
тет були затверджені рішенням Ради адвокатів України. 
За підсумками роботи Комітету у 2017 році 18 грудня 
було проведено засідання,  на якому було обговорено по-
дальший план дій Комітету на 2018 рік, питання взаємодії 
з радами адвокатів регіонів та представництва членів Ко-
мітету під час проведення обшуків приміщення адвоката. 

Також 27 грудня Комітет виступив з відкритою заявою 
щодо порушення пріоритетності захисту прав людини та 
основоположних свобод окремими представниками ви-
конавчої влади України у процесі законопроектної діяль-
ності, різко засудивши усунення НААУ як єдиного органу 
представництва всіх адвокатів України від обговорення 
законопроекту про внесення змін до Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», визнавши такі дії 

втручанням в адвокатську діяльність з боку влади та за-
кликавши міжнародне співтовариство встати на захист 
української адвокатури. 

Протягом 2017 року на адресу Комітету надійшло  
93 звернення з питань, що належать до його компетен-
ції. Кожне з яких було опрацьовано та мало відповідну 
письмову реакцію. 

На 2018 рік Комітетом заплановано:
1) Підписання меморандуму з Міжнародним судом при 
ООН та реалізація наступних напрямків співпраці:
• організація представництва адвокатів України у ЄСПЛ з 

питань порушення професійних прав та гарантій;

• реалізація програм з навчання українських адвокатів 
європейськими правовими інституціями;

• відпрацювання механізму повідомлення до ЄСПЛ 
щодо випадків порушень гарантій адвокатської діяль-
ності;

• надання заключень від європейських правничих орга-
нізацій стосовно законності отримання правоохорон-
ними органами України від тих чи інших європейських 
організацій, інформації відносно клієнта адвоката та 
допустимості використання таких доказів у криміналь-
ному провадженні. 

2) Налагодження роботи секторів Комітету за відповід-
ним профілем як самостійних структурних одиниць, яка 
включає в себе:
• за напрямком інформаційного забезпечення – ство-

рення медіа підтримки діяльності Комітету, зокрема в 
мережі інтернет; 

• за напрямком взаємодії з професійними організація-
ми та об’єднаннями юристів та адвокатів – створення 
профспілки адвокатів та налагодження співпраці з вже 
існуючими професійними об’єднаннями; 

• за напрямком  взаємодії з радами адвокатів регіонів 
– відпрацювання ефективного механізму повідомлен-
ня Комітету від рад адвокатів регіонів про стан дотри-
мання гарантій адвокатської діяльності на місцях та 
утворення при радах адвокатів регіонів комітетів з пи-
тань захисту професійних прав у разі відсутності таких;

• за напрямком аналітичної роботи та стратегічного пла-
нування – аналіз діючого законодавства та підготовка 
відповідних законодавчих ініціатив та висновків;

• за напрямком оперативного реагування – відпрацю-
вання ефективного механізму з представництва членів 
Комітету під час проведення обшуків приміщення ад-
воката. 

3) Проведення тренінгів для адвокатів з питань захисту 
професійних прав. 
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Звіт про діяльність Комітету з міжнародних 
зв’язків в 2017 році

Голова комітету

Гречківський Іван Павлович
e-mail: i.grechkivsky@unba.org.ua

У 2017 році Комітет з міжнародних зв’язків НААУ 
провів загалом п’ять засідань, чотири спільні 
заходи, відкрито дев’ять представництв за 
кордоном.

Лютий 2017 – НААУ приєдналася до Меморандуму 
про взаємне визнання підвищення кваліфікації 
адвокатів в Європі.
Документ підписав Голова Комітету НААУ з міжнародних 
зв’язків Іван Гречківський в рамках засідання постійного 
комітету Ради адвокатських та правничих товариств Єв-
ропи (ССВЕ) у Відні.

Меморандум ССВЕ передбачає взаємне визнання акаде-
мічних годин або балів підвищення кваліфікації, що були 
отримані на заходах проведених в інших країнах-членах 
організації.

9 березня 2017 – Відбулося засідання Комітету з 
міжнародних зв’язків
Відбулося засідання Комітету з міжнародних зв’язків, при-
свячене поточним питанням розвитку міжнародної діяль-
ності НААУ.

Комітет налагодив комунікацію з ССВЕ та повідомив ор-
ганізацію про порушення прав адвокатів в Україні та вне-
сення змін до профільного закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» без консультацій з НААУ. Позиція 
української адвокатури щодо неприпустимості внесення 
змін до профільного законодавства без участі НААУ має 
офіційну підтримку європейських партнерів.

23 березня 2017 – у Києві відбувся English Law Day 
Forum 2017
Ключовою подією березня стало проведення “English Law 
Day Forum in Kyiv”. Форум став спільним заходом правни-
чого товариства Англії та Уельсу, Посольства Великої Бри-
танії в Україні, НААУ та Британсько-Української правничої 
асоціації. На заході, робоча мова якого – англійська, обго-
ворювали практичні питання, що цікавили українських та 
британських колег:

• обрання юрисдикції Англії та Уельсу для врегулювання 
спорів, зокрема щодо аспектів колізії норм, виконання 
українських арбітражних та судових рішень у Англії і 
зворотно, фінансування витрат арбітражного розгляду,  
питань інвестиційного арбітражу, asset tracing та ін.;

• застосування англійського права, а саме в питаннях за-
хисту активів з використанням офшорних юрисдикцій 
та англійського права, а також щодо угод М&A.

Перший у своєму роді спільний захід української та бри-
танської адвокатури отримав численні схвальні відгуки 

учасників, високо оцінений професійною спільнотою вза-
галі. Організатори домовились докласти усіх зусиль щоб 
цей захід проводився на постійній основі.

5 квітня 2017 – відбулося чергове  засідання 
Комітету з міжнародних зв’язків НААУ
Предметом обговорення Комітету стали основні резуль-
тати міжнародних активностей за останній місяць. Клю-
човою подією березня стало проведення “English Law Day 
Forum in Kyiv”. Форум став спільним заходом правничого 
товариства Англії та Уельсу, Посольства Великої Британії 
в Україні, НААУ та Британсько-Української правничої асо-
ціації.

Комітет ініціював подальше розширення міжнародної 
присутності НААУ для обміну досвідом організації адво-
катського самоврядування та практики. Зокрема, виріше-
но запропонувати Раді адвокатів України розпочати про-
цес вступу НААУ до Міжнародної спілки адвокатів (UIA). 
Організація має понад мільйон індивідуальних та колек-
тивних членів з 120 країн світу. Саме ця організація висту-
пила засновником ССВЕ.

Також комітет пропонує внести зміни до Порядку підви-
щення кваліфікації адвокатів України в частині взаємного 
академічних годин та/або залікових балів, отриманих на 
заходах, проведених та/або визнаних організацією-чле-
ном ССВЕ, яка є стороною Меморандуму ССВЕ “Про вза-
ємне визнання транскордонного підвищення кваліфікації 
адвокатів”.

Комітет також вирішив посилити планування роботи 
представництв НААУ за кордоном. Для напрацювання 
критеріїв оцінки та моніторингу діяльності цих структур 
буде створена робоча група. Також в ближчий час буде 
відкрито два нових представництва НААУ — в Ізраїлі (го-
лова Олександр Гунченко) та в США, у Північній Кароліні 
(офіс очолить Андрій Самбур).
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Комітет також направив привітання адвокатам Туреччини 
з професійним святом, яке відзначається 5 квітня.

08 квітня 2017 – НААУ переймає кращий 
європейський досвід зміцнення самоврядності 
професії 
Голова Комітету НААУ з міжнародних зв’язків Іван 
Гречківський взяв участь у 3-му міжнародному фо-
румі адвокатів, який відбувся 31 березня за підтрим-
ки Федеральної палати адвокатів Німеччини (BRAK, 
Bundesrechtsanwaltskammer).

Понад 100 учасників форуму представляли адвокатські 
спільноти 30 країн світу – від Північної Америки до За-
хідної Європи і Північної Африки до Східної Європи і Азії. 
Із вітальним словом до професійної аудиторії звернувся 
федеральний міністр юстиції та захисту прав споживачів 
Хайко Маас.

Основною темою заходу була визначена самоврядність 
адвокатури, яка, за словами організаторів, перебуває під 
прицілом критики політиків, засобів масової інформа-
ції, окремих соціальних груп, а також самої адвокатури.  
У ході дискусій спікери різних країн представили різні мо-
делі організації адвокатського самоврядування, а також 
говорили про ідеальний стандарт та майбутнє принципів 
самоврядності. Під час обговорення, іноземні експерти 
схвально оцінили модель адвокатського самоврядуван-
ня, які нині діє відповідно до чинної версії закону “Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність”.

27 квітня 2017 – Чергове засідання Комітету НААУ 
з міжнародних зв’язків
Під час засідання члени комітету обговорили звіт робо-
чої групи, яка напрацьовувала пропозиції по організації 
роботи іноземних представництв. З ініціативи комітету, 
мережа представництв буде розширена і нові офіси від-
криються в Афінах та Мілані. Комітет пропонував, щоб 
представництва очолили Кирило Барашков і  Наталя 
Кравчук.

Члени Комітету також обговорили процес узгодження 
проекту Меморандуму про співпрацю між НААУ та Мініс-
терством закордонних справ України. 

04 травня 2017 – Професійна діяльність адвоката 
підлягає обов’язковому страхуванню — досвід 
Угорщини

2 травня 2017 року відбулась офіційна зустріч керівника 
Представництва НААУ в Угорщині Ясевіна Віктора з Го-
ловою Асоціації професійного страхування та взаємодо-
помоги адвокатів Угорщини Др. Ковач Казміром, Заступ-
ником Голови даної Асоціації Др. Палвольді Сілашем та 
членом Ради Асоціації Др. Отто Чурго.

Асоціація страхування професійної діяльності та вза-
ємодопомоги адвокатів Угорщини була заснована в  
1991 році. Єдиним засновником Асоціації виступає Палата 
адвокатів Угорщини. Мета зустрічі полягала в ознайомле-
ні з досвідом угорських колег щодо питання страхуван-
ня професійної діяльності адвокатів, вивчення принципів 
побудови та функціонування системи страхування профе-
сійної діяльності адвокатів Угорщини.

10 травня 2016 – До складу Громадської ради МЗС 
обрано від НААУ адвоката Андрія Бузарова
Член Комітету з міжнародних зв’язків Андрій Бузаров 
увійшов до складу Громадської ради при Міністерстві 
іноземних справ.

Наказ Міністра від 10 травня 2016 року опубліковано на 
сайті МЗС. 

За підсумками установчих зборів до складу Громадської 
ради увійшло 14 експертів, які представляють аналітичні 
центри та громадські організації, які спеціалізуються на 
міжнародній тематиці.

22-23 червня НААУ та Федеральна палата 
адвокатів Німеччини (BRAK) разом з Німецьким 
фондом міжнародного правового співробітництва 
(IRZ) провели спільний інформаційно-дискусійний 
захід “Позасудове врегулювання спорів”.
Під час заходу провідні адвокати України та Німеччини 
представили особливості застосування позасудового ре-
гулювання спорів та судової медіації. Також обговорю-
валися процедури арбітражу та медіації в обох країнах, 
особливості участі адвокатів у цих процесах. Учасники 
заходу  також відвідали з лекцією про медіацію в Німеч-
чині  Центр німецького права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

20 червня 2017 – Комітет з міжнародних зв’язків 
відкриває офіційний сайт
Комітет з міжнародних зв’язків відкриває офіційний сайт. 
Адреса сайту: irc.unba.org.ua 
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На сайті розміщено інформацію про Комітет та його ос-
новні активності, розширено інформацію про діяльність 
адвокатур, особливості профільного законодавства та 
надано контакти національних асоціацій адвокатів інших 
країн. Окремі розділи сайту присвячені представництвам 
НААУ за кордоном та міжнародним партнерам україн-
ської адвокатури.

27 липня 2017 – чергове засідання Комітету з 
міжнародних зв’язків НААУ
Комітет з міжнародних зв’язків запропонував розширити 
мережу представництв НААУ за кордоном – подані про-
позиції відкрити представництва у Чехії, Португалії та Іс-
панії (м. Мадрид).

Під час засідання комітету було обговорено підготовку 
до участі НААУ у великих міжнародних заходах: участь у 
Зустрічі лідерів адвокатур понад 50 країн світу з нагоди 
відкриття “Року права” у Великій Британії; участь  голо-
ви Комітету з міжнародних зв’язків Івана Гречківського у 
з’їзді адвокатів Франції, з презентацією доповіді про кон-
ституційний статус та реформи української адвокатури; 
участь у засіданні постійного комітету CCВЕ у Франції.

18 жовтня 2017 Заступник голови Комітету з 
міжнародних зв’язків НААУ Віталій Власюк взяв 
участь в 2017 PILnet Global Forum
Заступник голови Комітету з міжнародних зв’язків НААУ 
Віталій Власюк взяв участь в 2017 PILnet Global Forum 
– конференції, присвяченій обміну досвідом правників з 
усього світу в сфері pro bono та захисту громадського ін-
тересу.

Захід тривав з 16 по 19 жовтня в Будапешті. На форумі 
були присутні провідні науковці та правники, на яких че-
кають презентації, тренінги, інтерактивні семінари, соці-
альні заходи, де вони мали нагоду  обмінятися досвідом 
та цікавими кейсами. 

10 листопада 2017 року НААУ і Рада адвокатських 
та правничих товариств Європи (ССВЕ) провели 
спільну конференцію
Ключовою темою заходу стала ситуація з порушенням 
прав та гарантій адвокатської діяльності в Україні. Таким 
чином, міжнародні експерти найбільшої професійної ор-
ганізації в Європі мали можливість отримати повну ін-
формацію про стан дотримання професійних прав адво-
катів в Україні та надати повні практичні рекомендації по 
поверненню цієї ситуації у правове поле.

Іншою темою, що конференції стала найбільш нагальна 
проблема української адвокатської спільноти – “Права 
та обовязки адвоката під час слідчих дій”. Захід відкри-
ли Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та віце-президент 
ССВЕ Ранко Пеліцаріч.
Під час дискусії були обговорені такі питання, як обшу-
ки адвокатських приміщень та вилучення документів та 
комп’ютерів, залучення адвокатів як свідків у справах їх 
клієнтів, запит на інформацію та документи, захищені ад-
вокатською таємницею. Також до порядку денного було 
включено питання проведення слідчих дій щодо адво-
катів, пошкодження адвокатського майна, відмова в до-
ступі адвокату до місця проведення слідчих дій та кримі-
нальна відповідальність за надання правової допомоги, 
що стало особливим ноу-хау порушення прав адвокатів в 
Україні. Цей блок питань об’єднаний назвою “Законодавчі 
та практичні проблеми українських адвокатів, визначені 
самими адвокатами”. У такому контексті обговорювали і 
останні кроки з просування законопроекту змін до закону 
“Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. ССВЕ своїм 
інтервенційним листом до керівництва Української дер-
жави у грудні 2016 року рекомендувало утриматися від 
внесення змін до профільного законодавства без кон-
сультацій з НААУ.

В ході другої сесії конференції було обговорено особли-
вості законодавства та практика країн ЄС. 

Третю сесію присвятили гарантіям адвокатської діяльно-
сті у законодавстві ЄС та закріпленню їх у міжнародних 
документах. Провідним спікером стане член постійної де-
легації ССВЕ у Європейському суді з прав людини Фран-
суа Мойсе.

Наступні дискусійні сесії були побудовані довкола тем 
адвокатського самоврядування (роль професійних об’єд-
нань адвокатів у забезпеченні професійних прав та гаран-
тій), реформування українського профільного законодав-
ства та необхідності посилення захисту прав та гарантій 
адвокатської діяльності на європейському міжнародному 
рівні. Формат кожної сесії включав блок запитань-відпо-
відей.

13 листопада 2017 відбулося чергове засідання 
Комітету з міжнародних зв’язків НААУ
Під час засідання члени Комітету обговорили підсумки 
міжнародної конференції “Права та обов’язки адвоката 
під час слідчих дій”, яку спільно провели НААУ та Рада 
правничих та адвокатських товариств Європи (ССВЕ). Та-
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кож розглянуто питання міжнародної співпраці, винесені 
на обговорення на час міжнародної конференції з нагоди 
5 річниці створення НААУ.

У підсумку, іноземні делегати конференції шоковані кіль-
кістю порушень прав адвокатів в Україні. Як приклад було 
наведено те, що у Франції за 2016 рік відбулося  20 обшу-
ків юридичних фірм на рік при 60-ти тисячній адвокат-
ській спільноті, а за інформацією Комітету захисту прав 
адвокатів Київської області, у адвокатів регіону інколи 
відбувається по 17 обшуків в один день.

У ССВЕ зрозуміли масштаби цієї проблеми та пообіцяли 
надати свою офіційну підтримку через нові інтервенційні 
листи, які, зокрема, стосуватимуться неприйнятності ті-
ньової розробки змін до закону “Про адвокатуру та адво-
катську діяльність”.

Під час засідання було обговорено підготовку до прове-
дення міжнародної конференції з нагоди 5-річчя НААУ, 
в рамках якої відбудеться спеціальна дискусія за участю 
міжнародних партнерів НААУ з Білорусі, Росії, Хорватії, 
Польщі, Німеччини, Литви, Великобританії та інших кра-
їн на тему значення міжнародної діяльності в побудові 
успішної національної адвокатури.

Члени комітету підтримали ініціативу створення двох но-
вих представництв НААУ за кордоном — в Австрії (м. Ві-
день) та Ізраїлі (м. Нешер), а також пропозиції до нової 
редакції положення про Комітет.

 17 листопада 2017 – 5-річчя створення першої 
професійної самоврядної організації адвокатури.
У цей день також проведено масштабну міжнародну кон-
ференцію “НААУ: 5 років успіху”, на яку бло запрошено 
ключових європейських партнерів української адвокату-
ри, представників органів адвокатського самоврядування 

регіонального та національного рівнів, адвокатів, які очо-
люють комітети НААУ, офіційних осіб українських органів 
влади та представників адвокатури, обраних до органів 
правосуддя.

За участі міжнародних гостей відбулася панельна дис-
кусія “Зміцнення через партнерство”, в якій дебатували 
заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, голова ко-
мітету з міжнародних зв’язків Іван Гречківський, радник 
з міжнародної політики Правничого товариства Англії та 
Уельсу Чіка Муора, директор департаменту міжнародно-
го співробітництва BRAK Вероніка Хоррер, третій віце – 
президент ССВЕ Ранко Пеліцарич.

В рамках міжнародної конференції “НААУ — 5 років успі-
ху” за участю іноземних гостей відбулася панельна дис-
кусія “Зміцнення через партнерство”, в якій взяли участь 
заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, голова ко-
мітету з міжнародних зв’язків Іван Гречківський, радник 
з міжнародної політики Правничого товариства Англії та 
Уельсу Чіка Муора, директор департаменту міжнародно-
го співробітництва BRAK Вероніка Хоррер, третій віце – 
президент ССВЕ Ранко Пелікарич. Захід був присвячений 
обміну міжнародним досвідом організації адвокатського 
самоврядування

РАУ створила представництва НААУ в Австрії та 
Ізраїлі
15 листопада Рада адвокатів України створила представ-
ництво Національної асоціації адвокатів України в Респу-
бліці Австрія (м. Відень) та державі Ізраїль.

Директорами представництв стали адвокати Олександр 
Нагорний — в Австрії та Дмитро Шкаф — в Ізраїлі.

Рішення РАУ прийнято на підставі подання Комітету Наці-
ональної асоціації адвокатів України міжнародних зв’язків 
та Положення про представництво Національної асоціації 
адвокатів України. Створення представництва НААУ в Із-
раїлі привітав Надзвичайний і Повноважний Посол Укра-
їни в Державі Ізраїль Геннадій Олексійович Надоленко.
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З урахуванням напрацьованих механізмів роботи засі-
дання Комітету в 2017 році відбувались у погодженій з 
усіма членами Комітету формі електронного спілкування. 
В ході такого обговорення звернень, отриманих Комі-
тетом, було максимально забезпечено участь всіх заці-
кавлених осіб, відкритість обговорення та висловлення 
позицій сторін, погодження проектів рішень, прийнятих 
Комітетом. За 2017 рік активізувались звернення до Ко-
мітету інших комітетів Національної асоціації адвокатів 
України з питань дотримання адвокатами Правил адво-
катської етики, в зв’язку з цим прийнято рішення про залу-
чення до обговорень таких питань також адвокатів, які не 
є членами Комітету, але бажають брати участь в його ро-
боті. За відповідними зверненнями адвокати залучені до 
роботи Комітету шляхом отримання ними електронних 
повідомлень та висловлення в електронному листуванні 
своїх позицій з приводу проблемних питань.

В 2017 році оновлено склад Комітету. Приєднався до ро-
боти адвокат Підлужний Василь Михайлович. Приймають 
активну участь у співпраці з Комітетом адвокати Діана 
Назаренко, Роман Гришанков, Олексій Клименко, Ніні 
Третяк, Вадим Орел, Олександр Житній. В 2017 році Ко-
мітет в особі своїх представників адвокатів А. Циганко-
ва та Д.Назаренко продовжує брати участь в семінарах 
НААУ з підвищення кваліфікації адвокатів шляхом ви-
світлення проблемних та актуальних питань адвокатської 
етики. Такі доповіді за 2017 рік було прочитано майже по 
всім регіонах України, розроблено доповіді та презентації 
з урахуванням нової редакції Правил адвокатської етики. 
На думку Голови Комітету, членів Комітету, робота Комі-
тету у зв’язку зі специфічністю покладених на нього за-
вдань та спілкування з колегами має певну конфіденційну 
складову, щодо реальних відповідей та суті звернень до 
Комітету.

Основний принцип роботи, який бачить для себе Комі-
тет – принцип медіації між сторонами конфлікту, чи сто-
ронами проблемної ситуації. Основна робота – надання 
роз’яснень та привертання уваги до проблематики адво-
катської етики, певний контроль дотримання адвокатами 
Правил адвокатської етики, консультування та корегуван-

ня поведінки адвокатів у спірних ситуаціях застосування 
Правил, освітянська та виховна концепція презентування 
Правил для адвокатської спільноти. Усього за 2017 рік до 
Комітету надійшло 5 звернень щодо порушення правил 
адвокатської етики. Комітет підтримує співпрацю з ін-
шими Комітетами при НААУ, проводить зустрічі та кон-
сультації з адвокатами, які звертаються до Комітету як з 
усними так і письмовими зверненнями, надає консультації 
з метою допомоги адвокатам у вирішенні проблемних 
питань.

Звіт про діяльність Комітету з питань адвокатської 
етики за 2017 рік

Голова комітету

Циганков Андрій Ігорович
e-mail: a.tsygankov@unba.org.ua
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Звіт роботи Комітету законотворчих ініціатив з 
питань адвокатської діяльності за 2017рік

У 2017 році було проведено два засідання Комітету, на 
яких вирішувалися організаційні питання, а також розгля-
далися законопроекти та окремі доручення РАУ. Зокрема, 
сформовано комплексні пропозиції до проекту закону 
«Про пенітенціарну систему», які передано до Комітету 
Верховної Ради України з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності.  Члени Комітету Олексій 
Ющенко, Сергій Вилков та Олександр Дульський брали 
участь у розробці цього законопроекту у складі робочої 
групи підкомітету з питань реформування пенітенціарної 
системи, діяльності органів виконання покарань та про-
бації Комітету Верховної Ради України з питань законо-
давчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Позиція представників комітету НААУ полягає в тому, 
щоб новий закон містив ефективні механізми протидії 
катуванням у в’язницях та унеможливив перешкоджання 
допуску адвокатів до клієнтів, які перебувають у пенітен-
ціарних закладах.

Члени Комітету брали участь у зустрічах і дискусіях з євро-
пейськими експертами у процесі презентації Звіту «По ре-
зультатах оцінки потреб адвокатського самоврядування в 
Україні», який складено експертами Ради Європи (Київ, 
14 грудня 2017 року).  За ініціативою Голови Комітету з 
метою координації зусиль для захисту прав адвокатів і 
прав людини рішенням РАУ від 15 грудня 2017 р. № 263 
створено Координаційну Раду з питань вдосконалення ді-
яльності адвокатури України та забезпечення дотриман-
ня прав людини, до складу якої увійшли не тільки члени 
НААУ, але й представники органів державної влади.

Голова комітету

Ющенко Олексій Олегович
e-mail: o.yuschenko@unba.org.ua
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Звіт Комітету захисту прав людини за 2017 рік

Комітет захисту прав людини є постійно діючим дорад-
чим колегіальним органом, утвореним при Національній 
асоціації адвокатів України у березні 2015 року. До за-
вдань Комітету віднесено підготовку пропозицій щодо 
вдосконалення механізмів захисту прав людини, в тому 
числі на рівні національного законодавства; виявлення, 
облік, аналіз і систематизація випадків порушення прав і 
свобод людини, які відбулися на території України; аналіз 
та прогнозування стану справ щодо порушення прав та 
свобод людини в Україні тощо. 

Упродовж 2017 року Комітет працював за такими 
напрямками:
• аналіз та узагальнення практики у сфері захисту прав та 

основоположних свобод людини; 

• профілактична робота для попередження порушень 
прав та основоположних свобод людини; 

• підготовка рекомендацій щодо реагування захисника 
при порушенні прав та основоположних свобод люди-
ни (клієнта); 

• роз’яснювальна робота серед громадян (у форматах 
круглих столів, конференцій тощо) щодо самостійного 
захисту своїх прав та свобод; 

• аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення 
прав та свобод людини в Україні; 

• вивчення думки адвокатської спільноти щодо стану 
дотримання прав та основоположних свобод людини 
та подання результатів вивчення відповідним органам, 
установам, організаціям; 

• підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо механіз-
мів захисту прав людини; 

• підготовка в межах компетенції пропозицій до рішень 
з’їзду адвокатів України, актів РАУ, Голови НААУ, РАУ. 

• розгляд звернень в межах своїх повноважень; 

• здійснення іншої діяльності в межах повноважень, ви-
значених Положенням про Комітет захисту прав люди-
ни при НААУ.

За 2017 рік Комітетом захисту прав людини при Наці-
ональній асоціації адвокатів України було проведено  
12 засідань, реалізовано 3 проекти. 
Проект «Правові можливості захисту прав та відстою-
вання своїх інтересів неповнолітніми.
З метою поглиблення правової обізнаності підлітків 
спільно з офісом  Уповноваженого Президента України з 
прав дитини Комітет організував  семінар «Урок права», 

приурочений до Міжнародного дня захисту прав люди-
ни. Семінар мав на меті сформувати розуміння про міру 
юридичної відповідальності за порушення прав неповно-
літніх та про відповідальність, яка передбачена законо-
давством для самих неповнолітніх осіб.

В 2017 році Комітетом було прийняте рішення щодо реа-
лізації проекту «Надання правової допомоги ув’язненим 
особам». В рамках даного проекту проводились консуль-
тації в Бучанській виправній колонії №85 та Білоцерків-
ській виправній колонії №35, Запорізькому слідчому ізо-
ляторі. Загалом в рамках проекту було надано правову 
допомогу з питань цивільного та сімейного права більш 
ніж 60-ти ув’язненим. 

За спільною ініціативою  Комітету захисту прав людини та 
Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності у деяких ІТТ планується відкриття приміщень 
для роботи адвокатів з підзахисними. 

В рамках цього проекту члени Комітету захисту прав лю-
дини привертали увагу до нагальної необхідності рефор-
мувати пенітенціарну систему, брали участь у засіданнях  
Комітету з питань законодавчого забезпечення право-
охоронної діяльності Верховної Ради України, проводи-
ли зустрічі з керівництвом Міністерства юстиції України, 
Державної пенітенціарної служби. Зокрема, пропозиції 
адвокатури для здійснення такої реформи представив 
член Комітету, адвокат Олег Поваляєв під час спільного 
виїзного засідання Комітету з питань законодавчого за-
безпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 
України та Міністерства юстиції України по реформуван-
ню пенітенціарної системи у м. Вінниці.

Голова Комітету захисту прав людини Ганна Колесник об-
говорювала питання підтримки проекту «Надання пра-
вової допомоги ув’язненим особам» під час зустрічі із 
заступником міністра юстиції Денисом Чернишовим. За 
сприяння Мінюсту, таку підтримку надають Регіональний 

Голова комітету

Колесник Ганна Миколаївна
e-mail: a.kolesnyk@unba.org.ua
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центр з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги у Київській області  та Департамент Пробації.

Проект «Електронні докази» присвячений вивченню 
практики захисту прав та свобод людини з використан-
ням в якості доказів відео з камер спостереження, елек-
тронних листів, скріншотів, відкритих баз даних тощо.  
В рамках проекту Комітет захисту прав людини при НААУ 
спільно з Міжвідомчим науково-дослідницьким центром 
з проблем боротьби з організованою злочинністю при 
Раді національної безпеки і оборони України та Апеляцій-
ним судом Кіровоградської області провів круглий стіл на 
тему «Електронні докази під час досудового слідства та 
судового розгляду». Участь у дискусії взяли  судді, адво-
кати та прокурори Кіровоградської області. В ході обго-
ворень були розглянуті питання належного використання 
електронних доказів, способу їх збирання та зберігання, 
а також було наголошено про доцільності забезпечення 
безпеки особистої інформації під час користуванням без-
коштовними точками доступу до Інтернет.

Впродовж 2017 року відбувалися зустрічі членів Комітету 
з представниками судової влади, офісу Уповноваженого 
з прав дитини при Адміністрації Президента України, Ро-
бочими групами та Комітетами Верховної ради, пенітен-
ціарної системи, прокуратури, Національної поліції, Ради 
Європи, громадськими організаціями.

За домовленістю між Головою Комітету та Головою Дер-
жавної судової адміністрації України створено робочу 
групу з впровадження змін до пошукової системи Єдино-
го реєстру судових рішень. 

В 2017 році Комітет захисту прав людини при НААУ 
провів низку науково-просвітницьких заходів: 
• форум «IT-технології та електронні докази в судо-

чинстві», який організований за ініціативи Комітету за-
хисту прав людини при НААУ спільно з Міжвідомчим 
науково-дослідницьким центром з проблем боротьби 
з організованою злочинністю при РНБОУ; 

• консультації з питань захисту прав дітей з нагоди Між-
народного дня захисту дітей; 

• семінар «Електронні докази», в ході якого розгляда-
лися шляхи використання відео з камер спостережен-
ня, електронних листів та способи захисту особистої 
цифрової інформації;

• регіональні семінари з кримінального та процесуаль-
ного права, присвячені проблемним питанням засто-
сування деяких норм Кримінального Процесуального 
Кодексу, Кримінального Кодексу та Кодексу України 
про адміністративні правопорушення; застосування 
запобіжних заходів, проведення обшуків; питання ква-
ліфікації службових злочинів та дослідження повнова-
жень працівників Національної поліції; надання право-
вої допомоги в місцях позбавлення волі.

Також Комітетом захисту прав людини спільно з Комі-
тетом захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ в містах Вінниця та Полтава були орга-
нізовані лекції на тему: «Діяльність адвоката та захист 
професійних прав». Під час проведення даних семінарів 
були висвітленні питання укладення та виконання догово-
ру про надання правової допомоги, порядку проведення 
обшуку, допиту адвоката у якості свідка та інші пов’язані 
питання, затримання адвоката, шлях захисту прав адвока-
тів та гарантій адвокатської діяльності.

Комітетом захисту прав людини в продовж року було ор-
ганізовано 6 круглих столів за різними темами та спря-
муванням («Порушення права на доступ до правосуддя, 
що визначене ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції «Про за-
хист прав людини і основоположних свобод», “Надання 
правової допомоги ув’язненим та засудженим особам», 
«Запобіжні заходи. Виконання ухвали слідчого судді про 
застосування запобіжного заходу», «Впровадження змін 
до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів»). 
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Звіт про роботу Комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики 
жовтень 2017 р. – січень 2018 р.

Керівник комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики

Сенюта Ірина Ярославівна
e-mail: i.senyuta@unba.org.ua

І. Підготовка тематичних статей та 
виступів у ЗМІ

1. Сергій Ільченко «Розгляд скарг у закладі охорони здо-
ров’я: правові основи» // Управління закладом охорони 
здоров’я (спеціалізоване видання для головного лікаря 
та його заступників). – №10. –2017. 

2. Сергій Ільченко «Слідчі та оперативно-розшукові дії в 
закладі охорони здоров’я: що варто знати керівнику» // 
Управління закладом охорони здоров’я (спеціалізова-
не видання для головного лікаря та його заступників). 
– №11. –2017.

3. Ірина Сенюта «Стандарти у сфері охорони здоров’я як 
джерело правовідносин із надання медичної допомо-
ги» // Науково-практичний журнал «Медичне право». 
Спеціальний випуск. – №3. – 2017.

4. Ірина Сенюта «Правовий звичай як джерело права та 
регулятор відносин у сфері надання медичної допомо-
ги» // Науково-практичний журнал «Медичне право». – 
№20. – 2017.

5. Олег Юдин «Взятка или провокация: как 
медработнику защитить себя от неза-
конных действий правоохранителей?». 
– Український медичний часопис. –  
11.12.2017 р. – Електронний ресурс.

ІІ. Проведення та участь у науково-
практичних заходах за тематикою Комітету
1. Міжнародний круглий стіл присвячений 25-річчю з дня 

прийняття Основ (17.11.2017 р., організатор – І. Сен-
юта, Д. Клапатий); 

2. Відкрита лекція на тему «Медична реформа в України: 
перспективи та виклики» (29.11.2017 р., організатор – 
О. Дроздова, лектор – М. Гончаров);

3. Відкрита лекція на тему «Медична реформа в України: 
перспективи та виклики» (29.11.2017 р., організатор – 
О. Дроздова, лектор – М. Гончаров);

4. Відкрита лекція на тему «Медична реформа в України: 
перспективи та виклики» (29.11.2017 р., організатор – 
О. Дроздова, лектор – М. Гончаров);

5. Тренінг для працівників органів прокуратури з ме-
дичного права (спільно з Генеральною прокуратурою 
України та Українською Фундацією правової допомоги) 
(07-08.12.2017 р., м. Київ)

6. Навчальний тренінг для працівників ізоляторів тим-
часового тримання (спільно з Національною поліцією 
України та Українською Фундацією правової допомоги 
(13-16.12.2017 р., м. Херсон)
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1. Всеукраїнський тиждень прав людини

Заплановані заходи:
21 науково-практичний захід

Відзвітовано за заходи:
17 науково-практичних заходів

Деякі заходи в рамках Всеукраїнського тижня прав 
людини (04-08.12.2017 р.), які були проведені: 
• Відкрита лекція лікарям на тему «Юридична відпо-

відальність медичних працівників» (05.12.2017 р., м. 
Львів)

• Круглий стіл «Права медичних працівників і пацієнтів 
під час надання та отримання медичної допомоги» 
(06.12.2017 р., м. Запоріжжя)

• Круглий стіл «Тенденції розвитку права інтелектуальної 
власності та людиноцентризм» (06.12.2017 р., м. Київ)

• Відкрита лекція для студентів Харківського національ-
ного медичного університету щодо правового статусу 
медичних працівників (06.12.2017 р., Харків)

• Науково-практичний семінар «Захист прав медичних 
працівників в умовах проведення медичної реформи» 
(08.12.2017 р., м. Одеса)

• Школа медичного права (08.12.2017 р., м. Київ)

• Круглий стіл на тему «Медіація у медичних спорах: ви-
клики та перспективи» (09.12.2017 р., м. Рівне)

• Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів 
(16.12.2017 р., м. Кропивницький)

• Проведено безоплатні консультації з медичного права 
в усіх куточках України

ІІІ. Підготовка аналітичних матеріалів 
(висновків, коментарів, проектів нормативно-
правових актів тощо)
1. Правовий висновок члена Комітету медичного і фар-

мацевтичного права та біоетики Оксани Кашинцевої, 
щодо проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдосконален-
ня правової охорони винаходів і корисних моделей».

2. Правовий висновок голови Комітету медичного і 
фармацевтичного права та біоетики Ірини Сенюти 

та заступника голови Комітету медичного і фармаце-
втичного права та біоетики Дмитра Клапатого, щодо 
надання пропозицій до проекту Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність (нова редакція) 
та інших пов’язаних законодавчих актів».

ІV. Робота зі студентством (юридичні клініки, 
керування науковими роботами, стажування 
тощо)
1. За ініціативою члена Комітету медичного і фармаце-

втичного права та біоетики Марії Остап’юк організова-
но науково-практичний гурток у Київському інституті 
інтелектуальної власності і права Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія», напрямами 
діяльності якого, зокрема, є дослідження проблем ста-
новлення і розвитку фармацевтичного права, проблем 
правового регулювання господарської діяльності у 
фармацевтичній сфері, вдосконалення законодавства 
у сфері публічних закупівель лікарських засобів та ме-
дичних виробів.

2. Член Комітету медичного і фармацевтичного права та 
біоетики Ірина Богомазова виступає координатором 
медико-юридичної клініки яка створена на базі кафе-
дри медичного права Львівського національного ме-
дичного університету імені Данила Галицького.

3. Члени Комітету беруть участь у координації роботи 
правової-дослідницької групи з медичного права на 
тему: «Альфа і Омега» реформи у сфері охорони здо-
ров’я: погляд студентства». Сформовано студентську 
дослідницьку групу (11 учасників) і обрано теми для 
написання робіт.
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Звіт про роботу адвокатів та інших правників Комітету з 
питань координації надання правової допомоги учасникам 
антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям 
при за 2017 рік

Керівник комітету АТО

Марія Островська
e-mail: m.ostrovska@unba.org.ua

Результати діяльності адвокатів Комітету:
• Попередження стягнення адмінсудом з бійця АТО май-

же 38 000 грн. у зв’язку з порушенням контракту про 
навчання в Академії сухопутних військ за позовом вій-
ськової прокуратури (справа Олександра К. );

• організація та сприяння належного службового роз-
слідування у військовій частині стосовно отриманої 
травми, що надала бійцю АТО право на отримання 
одноразового грошового забезпечення у значній сумі; 
організація отримання інвалідності та призначення до 
виплати одноразової грошової допомоги в зв’язку з от-
риманою інвалідністю (справа Олексія С.);

• сприяння в наданні співробітникам Державної фіскаль-
ної служби України, Державної служби з надзвичайних 
ситуацій України статусу ветеранів війни, а згодом учас-
ника бойових дій (справа Віталія М., Сергія Т.);

• забезпечення безоплатного проїзду учасника АТО – 
надання на безоплатній основі квитків на міжміський 
автомобільний транспорт військовослужбовцю АТО, 
за реалізацію яких у касах міста Києва вимагали сплату 
грошей;

• забезпечення надання повного пакету необхідних до-
кументів для присвоєння бійцю АТО статусу ветерана 
війни, а згодом надання йому статусу учасника бойових 
дій (справа Олега Д.);

• відкриття кримінального провадження за фактом не-
виплати заробітної плати на підприємстві учаснику бо-
йових дій за період перебування в зоні АТО, внесення 
заборгованості із заробітної плату до реєстру підпри-
ємства-боржника  (справа Вадима П.);

• винесення вироку з призначеним покаранням у вигля-
ді 15 000, 00 грн. штрафу для військовослужбовця АТО 
при санкції статті Кримінального кодексу України, що 
передбачала від 5 до 7 років позбавлення волі (справа 
Дмитра Г.);

• неодноразова зміна обвинувачення у справі військо-
вослужбовців АТО, що як наслідок призвело до зни-
ження верхньої межі можливого до призначення 
покарання із довічного позбавлення волі до 12 років 
позбавлення волі. Вироком суду першої інстанції було 
призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. 
Водночас, адвокатом подано апеляційну скаргу і на 
вказаний вирок суду. Станом на дату підготовки цього 
звіту, остаточне рішення суду відсутнє (справа Миколи 
А., Романа С. та Вадима Ф.);

• захист в кримінальному провадженні щодо самовіль-
ного залишення військової частини (справа Олексія С.);

• Діяльність членів Комітету на захист і 
відновлення прав бійців АТО та адвокатів, 
що надають їм  правову допомогу 

• надання правової інформації, консультацій і роз’яснень 
з правових питань, як в усній, так і письмовій формі;

• складення та направлення до компетентних органів 
адвокатських запитів, заяв, скарг, процесуальних та ін-
ших документів правового характеру;

• здійснення скарг на гарячі лінії вищих органів держаної 
влади щодо захисту прав та законних інтересів учас-
ників АТО та притягнення до відповідальності винних 
осіб, першочергово, Кабінету Міністрів України, Мініс-
терства оборони України, Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини та інших;

• представництво інтересів осіб у судах під час здійснен-
ня судочинства, а також в інших державних органах, 
перед народними депутатами, іншими фізичними та 
юридичними особами;

• участь у публічних заходах з метою висвітлення про-
блем перед громадськістю та комплексного вирішен-
ня порушених правових проблем бійців АТО;

• зустрічі з уповноваженими представниками органів 
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• державної влади та місцевого самоврядування з ме-
тою обговорення правових проблем та можливих 
комплексних способів і варіантів їх вирішення;

• направлення офіційних звернень до правоохоронних 
органів щодо недопущення порушень прав адвокатів, 
що надають правову допомогу учасникам АТО в Доне-
цькій та Луганській областях.

Робочі зустрічі щодо комплексного 
вирішення завдань Комітету, в яких брали 
участь адвокати Комітету:
• з Уповноваженим Верховної Ради України з прав люди-

ни та представниками Секретаріату омбудсмена;

• з рядом народних депутатів України, зокрема, Мосій-
чуком І.В., Тимошенком Ю.В., Лозовим А.С., Петренком 
О.М., Мельничуком С.П., Семенченком С.І.; 

• з представниками Генерального штабу Збройних Сил 
України;

• з посадовими особами вищих органів державної вла-
ди, зокрема, Державної служби з надзвичайних ситу-
ацій, Державної служби ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції та ін.;

• з посадовими особами органів місцевого самовряду-
вання, депутатами відповідних місцевих рад, зокрема, 
м. Києва та Київської області, м. Одеси та Одеської об-
ласті, м. Обухів, Яготин, Переяслав-Хмельницький;

• з посадовими особами та лікарями Дніпропетровсько-
го військового госпіталю;

• з журналістами Телевізійного проекту «Дембель» (ре-
дакторська група проекту «Хоробрі серця») холдингу 
«1+1 медіа»;

• з представниками Громадського об’єднання «Юридич-
на сотня».

Адвокатами Комітету розроблено та 
оприлюднено аналітичні  та інші матеріали:
• Методичний посібник з отримання пораненими вій-

ськовослужбовцями одноразової грошової допомоги 
в електронному вигляді (оновлений);

• Брошура «Учасники АТО: пільги та гарантії соціального 

захисту відповідно до категорій ветеранів війни», друк 
здійснено за фінансового сприяння  Об’єднання «Само-
поміч»;

• Правові висновки по пільгам та соціальним гарантіям 
учасників АТО, зокрема:

• щодо здійснення оздоровлення та відпочинку дітей ве-
теранів війни; 

• щодо реалізації ветеранами війни права на пільги в 
житлово-комунальній сфері;

• щодо санаторно-курортного лікування учасників АТО;

• щодо забезпечення житловою площею учасників бо-
йових дій;

• щодо порядку відведення земельних ділянок учасни-
кам АТО;

• щодо реалізації ветеранами війни права на пільговий 
проїзд;

• щодо реалізації права на державну цільову підтрим-
ку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у 
державних та комунальних навчальних закладах;

Адвокати Комітету співпрацювали з:
ГО «ВПО «Юридична сотня»

Редакційним колективом телепрограми «Дембель» на 
телеканалі «2+2»

ГО «Волонтерська правова допомога «МОСТ»,
Волонтерами Одеського Військового госпіталю

Проведення засідань, круглих столів та 
робочих груп, презентація матеріалів, 
розроблених членами Комітету:
• 15 березня 2017 року проведення робочої групи з 

представниками ГО «Юридична Сотня» щодо необхід-
ності розробки законопроекту, що надасть можливості 
військовослужбовцям припинення контрактів до за-
вершення особливого періоду;

• 08 вересня 2017 року проведення робочої зустрічі з 
представниками ГО «Юридична Сотня» та Генерально-
го штабу ЗСУ щодо необхідності розроблення 
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• пропозицій про внесення змін до діючих норматив-
но-правових актів, в сфері реалізації права військо-
вослужбовців на пільгове отримання кредитів на при-
дбання житла;

• 13 листопада 2017 року проведення круглого столу в 
Секретаріаті Уповноваженого з прав людини при роз-
робці змін до Кримінального процесуального кодексу 
України щодо передачі кримінальних проваджень з 
Донецької та Луганської областей до інших регіонів;

• Адвокати нададуть фахові рекомендацій при розроб-
ці законопроекту про зміну підсудності кримінальних 
проваджень щодо учасників АТО 

Підготовка та/або аналітика законопроектів в 
яких брали участь адвокати Комітету:
• Проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення питань проходження 
військової служби з метою забезпечення повноцінно-
го функціонування Збройних Сил України, номер, дата 
реєстрації: 5640 від 16.01.2017;

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів 
України щодо підвищення соціального захисту вій-
ськовослужбовців, номер, дата реєстрації: 6268-1 від 
07.04.2017;

• Проект Закону про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо удосконалення окремих 
питань проходження громадянами військової служби), 
номер, дата реєстрації: 6052 від 08.02.2017

• Проект Закону про внесення зміни до статті 32 Кримі-
нального процесуального кодексу України щодо осо-
бливостей територіальної підсудності кримінальних 
правопорушень, вчинених в районах проведення ан-
титерористичної операції, номер, дата реєстрації: 7296 
від 16.11.2017 р.;

Кількість заявок на правову допомогу, 
опрацьованих адвокатами Комітету – 88

В рамках діяльності Комітету було зібрано 
публічну інформацію за інформаційними 
запитами адвокатів:
• щодо діяльності військових прокуратур сил АТО;

• щодо статусу підрозділів патрульної служби поліції та 
ін.;

• щодо підстав та причин оформлення документів про 
безпосереднє залучення особи до виконання завдань 
АТО;

• щодо залучення військовослужбовців до охорони гро-
мадського порядку;

• щодо лікування у військово-медичних закладах Мініс-
терства оборони України;

• щодо окремих питань проходження медичного огляду 
військово-лікарською Комісією;

• щодо поняття «діюча армія»;

• щодо можливості виплати одноразової грошової до-
помоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або част-
кової втрати працездатності без встановлення інвалід-
ності військовослужбовців, військовозобов’язаних та 
резервістів, які призвані на навчальні (або перевіроч-
ні) та спеціальні збори чи для проходження служби у 
військовому резерві з формулюванням у постанові 
військово-лікарської експертизи «Поранення (контузія, 
травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьків-
щини»;

• щодо прийняття та підписання Закону України про вне-
сення змін до Закону України «Про військовий обов’я-
зок і військову службу» (щодо припинення контрактів);

• про земельні ділянки на території найбільш «цікавих» 
регіонів України, що можуть бути відведенні грома-
дянам України, першочергово, учасникам бойових дій, 
учасникам та інвалідам війни, для індивідуального жит-
лового будівництва, садівництва і городництва;

Здійснено узагальнення судової практики по 
ключових проблемних питаннях учасників 
АТО, зокрема:
• отримання статусу учасника бойових дій, встановлення 

факту участі в АТО;

• неналежне здійснення медичного обстеження чи ліку-
вання військовослужбовця;

• оформлення та виплата одноразової грошової допо-
моги;

• незарахування строку навчання у ліцеї до вислуги років 
військовослужбовця на пенсію;

• розірвання контрактів у зв`язку із закінченням строку 
його дії під час особливого періоду;

• пільги та соціальні гарантії учасників АТО;

• скасування вироків суду на підставі угод про визнання 
винуватості, укладених з учасниками АТО;

• винесення обвинувальних вироків суду з призначеним 
покаранням щодо учасників АТО з покаранням ниж-
че, ніж передбачено нормою Кримінального кодексу 
України та інше.
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Проекти Комітету, в тому числі в рамках 
спільної партнерської діяльності з 
Міністерством інформаційної політики 
України та ГО «Юридична Сотня» на 2018 рік

1. Видання оновленої брошури аналітичних правових 
висновків з питань соціальних пільг та гарантій учасни-
ків АТО (проект розроблено);

2. Видання оновленої брошури з питання надання одно-
разової грошової допомоги постраждалим учасникам 
АТО під час захисту країни (проект розроблено);

3. Видання брошури з питання забезпечення права на 
працю та суміжних прав учасників АТО (проект розро-
блено);

4. Підготовка Узагальнення та аналізу реагування органів 
державної влади та місцевого самоврядування щодо 
порушення прав учасників АТО на безоплатний проїзд 
по всіх регіонах України (проект у стадії розробки);

5. Проведення круглих столів на теми: 

• визначення альтернативних способів визначення тери-
торіальної підсудності кримінальних правопорушень, 
вчинених в районах проведення антитерористичної 
операції;

• застосування законодавства та судової практики при 
укладенні та затвердженні угод про визнання винува-
тості щодо військовослужбовців;

• можливості припинення контрактів військовослужбов-
ців, звільнення з військової служби у зв’язку з закінчен-
ням терміну контрактів; 

• забезпечення реалізації соціальних пільг та гарантій 
для учасників АТО і членів їх сімей.
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Розвиток  системи безоплатної правової допомоги не 
лише забезпечує  практичну  реалізацію права на профе-
сійну правничу допомогу, гарантовану державою можли-
вість для доступу осіб до правосуддя, а й забезпечує ре-
алізацію принципу змагальності сторін у процесі та надає 
повноцінний доступ всіх осіб до правосуддя.

Саме тому Національна асоціація адвокатів України, зо-
крема через постійно діючий колегіальний дорадчий ор-
ган – Комітет з питань БПД,  активно бере участь у роз-
будові та вдосконаленні системи безоплатної правової 
допомоги як необхідного елемента в розвитку соціаль-
ної, правової держави.
Впродовж 2017 року Комітет з питань БПД збирав, уза-
гальнював і аналізував інформацію з питань надання бе-
зоплатної правової допомоги, брав участь в організації 
і проведенні семінарів, тренінгів та інших заходів, спря-
мованих на розвиток системи БПД,  плідно взаємодіяв з 
регіональними органами адвокатського самоврядування, 
громадськими організаціями та з установами, діяльність 
яких повʼязана з  безоплатною правовою допомогою.

В процесі співпраці засідання Комітету регулярно відвіду-
вали представники:

• Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри;

• Координаційного центру з надання правової допомо-
ги;

• Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у місті Києві;

• Всеукраїнської благодійної  організації «Українська 
Фундація Правової Допомоги»;

• Міністерства юстиції України;

• Регіональних органів адвокатського самоврядування;

• Генеральної прокуратури України;

• Інших комітетів при НААУ.

Виконуючи Меморандум про співпрацю між Національ-
ною асоціацією адвокатів України та Міністерством юсти-
ції України у сфері надання безоплатної правової допо-
моги,  затверджений рішенням Ради адвокатів України 
від 27 вересня 2013 року №230  та наказом Міністерства 
юстиції України від 15 листопада 2013 року №2424/5, Ко-
мітет з питань БПД налагодив плідну співпрацю з Коор-
динаційним центром з безоплатної правової допомоги, 
в результаті якої було реалізовано ряд проектів.

Зокрема, Комітет з питань БПД брав активну участь 
в роботі Робочої групи по розробці Стандартів якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
цивільному та адміністративному провадженнях, які 
готувалися спільно Національною асоціацією адвокатів 
України та Міністерством юстиції України.

В результаті 23 вересня 2017року Рада адвокатів Укра-
їни своїм Рішенням №219 затвердила Стандарти якості 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
цивільному, адміністративному процесах та представ-
ництва у кримінальному процесі. 21 грудня 2017 року 
вони були затверджені Наказом Міністерства юстиції 
України №4125/5 та зареєстровані 22 грудня 2017 року 
за №1554/31422.

Розроблення та затвердження Стандартів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 
адміністративному процесах та представництва у кримі-
нальному процесі є значним досягненням, оскільки вони 
закріпили відповідний алгоритм дій адвокатів, які нада-
ють безоплатну правову допомогу в таких процесах, що 
стане індикатором в оцінюванні якості, повноти та своє-
часності надання адвокатами безоплатної правової допо-
моги.

Для практичного впровадження Стандартів якості надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги у цивіль-
ному, адміністративному процесах та представництва у 
кримінальному процесі, Комітет з питань БПД разом Ко-
ординаційним центром з надання правової допомо

Звіт про результати роботи Комітету з питань 
безоплатної правової допомоги за 2017 рік

Голова Комітету з питань БПД

Вилков Сергій Валентинович
e-mail: s.vylkov@unba.org.ua
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ги брав участь в організації та проведенні навчального 
практикуму для керівників комісій з оцінювання якості на-
дання адвокатами безоплатної правової допомоги, який 
відбувся у м. Києві 25-26 листопада 2017 року, за спри-
яння Всеукраїнської благодійної Організації  «Українська 
Фундація Правової Допомоги» та Міжнародного фонду 
«Відродження».

Продовжуючи впровадження таких Стандартів в життя, 
Комітет з питань БПД, за сприяння  Всеукраїнської бла-
годійної Організації  «Українська Фундація Правової 
Допомоги», брав участь в організації у регіонах тренін-
гів за темою: «Впровадження в системі безоплатної пра-
вової допомоги стандартів якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у цивільному, адміністра-
тивному процесах та представництва у кримінальному 
процесі».

Зокрема, в кінці 2017 року, після затвердження Стандар-
тів, було проведено: 

1 тренінг у Вінницькій області; 
3 – у Житомирській області; 
1 – у Закарпатській області; 
3 – у Івано-Франківській області; 
1 – у Київській області; 
1 – у Львівській області; 
1 – у Рівненській області;
1 – у Тернопільській області;
2 – у Харківській області; 
1 –  Хмельницькій області; 
2 – у  Черкаській області; 
2 – у  Чернівецькій області.
Також на початку 2018 року планується проведення 3-х 
семінарів у Волинській області, 3 – у Дніпропетровській 
області, 1 -  у Донецькій області, 2 – у Закарпатській 
області, 2 – у Кіровоградській області, 1 – у Львівській 
області, 1 – у Миколаївській області, 1 – у Полтавській 
області, 6 – у Сумській області, 3 – у Тернопільській об-
ласті, 2 – у Херсонській області, 2 – у Хмельницькій об-
ласті, 2 – у Чернігівській області, 2 – у м. Києві.
У листопаді 2017 року Комітет з питань БПД розпочав 
роботу над внесенням змін та доповнень до Положен-
ня про комісію з оцінювання якості, повноти та  своєчас-
ності надання адвокатами безоплатної правової допо-
моги, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України 
від 17.12.2012 року №35. 

Результат - 15 грудня 2017 року Рада адвокатів Украї-
ни прийняла Рішення №281 «Про затвердження у новій 
редакції Положення про комісію з оцінювання якості, 
повноти та своєчасності надання адвокатами безоплат-
ної правової допомоги».
Також Голова Комітету з питань БПД  у 2017 році входив 
до складу робочої групи по розробці нових Правил адво-
катської етики.

 Результат – затвердження 09 червня 2017 року Звіт-
но-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року нових 
Правил адвокатської етики.

Наприкінці 2017 року Координаційний центр з надання 
правової допомоги повідомив  про проведення з 18 ли-

стопада 2017 року по 23 січня 2018 року конкурсу з від-
бору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, згідно наказу Міністерства 
юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7.

До складу конкурсної комісії з відбору адвокатів, які залу-
чаються до надання безоплатної вторинної правової до-
помоги в місті Києві було включено представника Комі-
тету з питань БПД, а саме Голову Комітету – Вилкова С.В. 

На 2018 рік Комітет з питань безоплатної правової до-
помоги планує:
• з метою  підвищення якості надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги, вирішити питання  запро-
вадження інституту  наставництва під час надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема 
розпочавши з розроблення Положення про інститут 
наставництва.

• у зв’язку із суттєвими змінами кримінального проце-
суального закону, прийняти участь у розробці змін та 
доповнень до Стандартів якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у кримінальному проце-
сі, які були затверджені Наказом Міністерства юстиції 
України від 25.02.2014 № 386/5.

• приймати участь у підвищенні професійної кваліфікації 
адвокатів, як тих, які залучаються до надання безоп-
латної вторинної правової допомоги, так і тих, кого не 
включено до реєстру;

• напрацювати нові критерії для проведення моніторин-
гу якості надання безоплатної вторинної правової до-
помоги.
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Звіт роботи Комітету з питань медіації за 2017рік

Основні активності Комітету впродовж року були направ-
лені на популяризацію медіації і практики мирного врегу-
лювання спорів. 

6 квітня 2017р. в бізнес центрі «Ліга» проведено круглий 
стіл на тему: «Перспективи застосування процедури ме-
діації в судовому процесі і виконавчому провадженні».  
В роботі круглого столу взяли участь адвокати, судді, 
представники державних органів, зокрема Міністерства 
юстиції України і Адміністрації Президента України. Дос-
від Грузії представив член Виконавчої ради адвокатів Гру-
зії та Асоціації судових медіаторів Іраклі Кандашвілі. 

22 червня 2017р. за сприяння Комітету з питань медіації 
НААУ був проведений українсько-німецький форум на 
тему: «Позасудове врегулювання спорів». Захід був спря-
мований на популяризацію позасудових методів врегу-
лювання спорів, зокрема медіації та вивчення практики 
Німеччини. В заході прийняли участь адвокати, судді, в 
тому числі сертифіковані медіатори – адвокати з Німеч-
чини і України.

В 2017р. налагоджено співпрацю з керівництвом Рад ре-
гіонів, зокрема, регіональними Комітетами з питань ме-
діації при РАР Миколаївської і Волинської областей, з ме-
тою поширення практики мирного врегулювання спорів 
серед адвокатів регіонів. 

Комітет з питань медіації НААУ направив пропозиції змін 
до Правил адвокатської етики відносно культури спілку-
вання між адвокатами, які були затверджені у новій ре-
дакції під час звітно-виборного з’їзду 9 червня 2017 року.

19 червня 2017р. за сприяння Комітету з питань медіації 
НААУ між Національною асоціацією адвокатів України і 
Асоціацією адвокатів Грузії було підписано Меморандум 
про співробітництво в галузі медіації, метою якого є про-
ведення спільних заходів, програм, направлених на по-

пуляризацію медіації серед адвокатських спільнот двох 
країн. 

У листопаді 2017 року Комітет провів  семінар з підви-
щення кваліфікації адвокатів на тему: «Медіація як інстру-
мент розширення компетенції адвоката та медіація в сі-
мейних спорах». 

Члени Комітету Владислав Ситюк, Станіслав Скрипник та 
Любов Крупнова були включені в робочу групу з обгово-
рення законопроекту «Про медіацію» при Комітеті Вер-
ховної Ради з питань правової політики і правосуддя.

На установчому засіданні робочої групи 15 грудня 2017 
року були обговоренні окремі положення прийнятого в 
першому читанні законопроекту «Про медіацію», зокре-
ма реєстр медіаторів та акцентована необхідність викла-
дення в іншій редакції статті, яка формально забороняє 
адвокату брати участь в медіації. За результатами про-
фільний Комітет НААУ направив до Верховної Ради  про-
позиції і зауваження до законопроекту «Про медіацію».

За сприяння Комітету з питань медіації і керівництва 
НААУ на базі Вищої школи адвокатури започатковано на-
вчальну програму «Мистецтво медіації для адвокатів».

Голова комітету

Ситюк Владислав Вадимович
e-mail: v.sytyuk@unba.org.ua
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План роботи Комітету з питань медіації на 2018 рік

1. Організувати конференцію спільно з Асоціацією адмі-
ністративних суддів на тему: «Процедура врегулюван-
ня спору за участю судді: міжнародний та український 
досвід».

2. Прийняти участь в роботі робочої групи Комітету з пи-
тань правової політики і правосуддя Верховної Ради 
України з обговорення законопроекту «Про медіацію», 
прийнятого у першому читанні.

3. Співпраця з керівництвом Рад регіонів з метою поши-
рення практики мирного врегулювання спорів серед 
адвокатів регіонів та між адвокатами і  їх клієнтами.

4. Спільно з Асоціацією адміністративних суддів створити 
робочу групу, метою якої є підготовка і подання до Ка-
бінету Міністрів та Верховної Ради України  відповідних 
пропозицій щодо змін до законодавчих актів, які ре-
гулюють компетенцію суб’єктів владних повноважень 
відносно застосування процедури примирення в адмі-
ністративному процесі.

5. Постійно проводити роботу щодо введення до проце-
дури медіації адвокатів, які не можуть між собою знай-
ти порозуміння.

6. Провести спільно з Асоціацією адміністративних суддів 
конференцію на тему: «Особливості специфіки засто-
сування процедури примирення з суб’єктами владних 
повноважень в адміністративному процесі».

7. Проводити серед адвокатів семінари, круглі столи з 
підвищення кваліфікації в сфері альтернативних мето-
дів врегулювання спорів, а саме шляхом застосування 
процедури медіації або її навичків.

8. Сприяти в проведенні освітницьких програм, створе-
них на базі Вищої школи адвокатури, які направлені на 
підвищення кваліфікації адвокатів в практиці мирного 
урегулювання спорів (медіації).
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І. Наукова робота:
1) Випуск книг:
Започаткування серії “Загальна історія адвокатури”. 

1. Брехуненко В., Синяк І. Адвока-
ти в судочинстві ранньомодерної 
української держави — Гетьман-
щини. Серія “Загальна історія адво-
катури”. Том І / Віктор Брехуненко, 
Іван Синяк. – К.: КВІЦ, 2017. – 432 с. 

2. Кагамлик 
С.Р. Церковні 
адвокати кін-
ця XVII-XVIII 
ст. у захисті 
Православної 

Церкви в умовах російського цен-
тралізму. Серія “Загальна історія 
адвокатури”. Том ІІ / Світлана Рома-
нівна Кагамлик. – Київ: КВІЦ, 2017. 
– 548 с.: іл.

3. Гуль О. Ад-
вокатська та громадсько-політична 
діяльність Володимира Загайкеви-
ча (1876-1949) / Ольга Гуль: моно-
графія. – Серія “Адвокатська біо-
графістика”. – К.: КВІЦ, 2017. – 192 
с.: іл.

2) Видання науково-популярної 
продукції:
1. Випуск настінного ілюстрованого 
календаря “Адвокати в державо-
творенні Західно-Української На-
родної Республіки” (до 100-річчя 
створення ЗУНР). 

3) Наукова розробка книг:
у розробці 6 книг з історії адвокату-
ри, по дві із кожної серії.

4) Наукові заходи:
1. Організація і проведення Всеу-
країнського круглого столу “Адвока-
тура Чернігівщини: сторінки історії”,  
27 квітня 2017 р., спільно з Чернігів-

ським національним технологічним університетом. Під-
писання меморандуму про співпрацю.
2. Організація і проведення круглого столу «Адвокати Ста-
ніславівщини в українському національному відродженні 

ХІХ-ХХ ст.”, 19 травня 2017 р., Музей історії м. Коломиї, 
Івано-Франківська область.
3. Співорганізація і проведення Урочистої Академії, при-
свяченої 150-річчю від дня народження провідного ад-
воката, видатного громадського й політичного діяча 
Андрія Чайковського, м. Коломия, Івано-Франківська об-
ласть, 19 травня 2017 р.
4. Співорганізація і проведення Ювілейної Академії 
до 150-річчя адвоката, філателіста Івана Чернявського,  
19-20 травня 2017 р., м. Коломия, Івано-Франківська об-
ласть.
5. Підготовка і проведення Всеукраїнського круглого сто-
лу “Адвокатура Одещини: історична ретроспектива та 
сучасний стан”, 9 жовтня 2017 р., м. Одеса, Національний 
університет “Одеська юридична академія”.
6. Підготовка і проведення науково-мистецького заходу 
«Біля витоків української адвокатури: адвокати Гетьман-
щини XVII-XVIII століття». 21 грудня 2017 р., Київський на-
ціональний університет імені Тараса Шевченка. Презен-
тація видань Центру. 

ІІ. Методична робота: 
1). Впровадження навчальних дисциплін:
1. Впровадження у навчальний процес Інституту права та 
психології Національного університету “Львівська полі-
техніка” окремої навчальної дисципліни “Історія зарубіж-
ної та вітчизняної адвокатури” (лютий 2017 р.), м. Львів.
2. Впровадження у навчальний процес Університету мит-
ної справи і фінансів (м. Дніпро) дисципліни «Адвокатська 
діяльність та захист у кримінальному провадженні». 
3. Започаткування регіонального проекту «Адвокату-
ра та адвокатська діяльність: основні питання практики» 
для студентів південно-східного регіону на базі юридич-
ного факультету Університету митної справи та фінансів,  
м. Дніпро. Підписання спільного меморандуму про спів-

Звіт науково-методичного Центру досліджень 
адвокатури і права при НААУ за 2017 рік

Керівник Центру досліджень
адвокатури і права при НААУ, к.і.н., доцент

Василик Ірина Богданівна
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua
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робітництво між НААУ, Радою адвокатів Дніпропетров-
ської області та Університетом митної справи і фінансів.

2). Відкриття кабінетів історії адвокатури та іменних ау-
диторій адвокатів у вищих навчальних закладах регіо-
нів, підготовка наочного матеріалу — стендів.
1. Відкриття Кабінету історії адвокатури Чернігівщини на 
базі Навчально-наукового інституту права і соціальних 
технологій Чернігівського національного технологічного 
університету, 27 квітня 2017 р., м. Чернігів.

2. Відкриття Кабінету імені адвоката Андрія Чайковсько-
го на базі Коломийського економіко-правового коледжу 
Київського національного торговельно-економічного 
університету, 19 травня 2017 р.,  м. Коломия, Івано-Фран-
ківська область.

3. Відкриття Кабінету історії адвокатури України на базі 
факультету адвокатури Національного університету 
“Одеська юридична академія”, 9 жовтня 2017 р., м. Одеса.

4. Відкриття Кабінету історії адвокатури Одещини, на 
базі факультету адвокатури Національного університету 
“Одеська юридична академія”, 9 жовтня 2017 р., м. Одеса.

5. Підготовка навчального стенду у Кабінет історії адво-
катури Волині імені адвоката XVII століття Федора Боня-
кевича, юридичного факультету Східноукраїнського наці-
онального університету імені Лесі Українки, м. Луцьк.

ІІІ. Просвітницькі проекти: 
1. Співорганізація проведення урочистого спецпогашен-
ня штемпелем «Укрпошти» конверта та марки присвя-
чених 150-річному ювілею адвоката Івана Чернявського,  
м. Коломия.

2. Організаційна робота щодо започаткування літератур-
них читань імені адвоката Андрія Чайковського “Кава у 
Чайковського”, на базі кімнати-музею адвоката Андрія 
Чайковського у Національному Музеї Народного Мисте-
цтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського, м. Ко-
ломия.

3. Співорганізація проведення Ювілейної Академії адво-
ката Івана Чернявського, до 150-річчя з дня народження, 
м. Коломия. У рамках Академії відкриття постійно дію-
чих філателістичних виставок: «Філателія у плині часу…»  
з колекції Романа Донігевича, філателіста, правнука адво-
ката Івана Чернявського та виставка «Коломийські марки 
періоду ЗУНР» з колекції Володимира Гавриленка, краєз-
навця, колекціонера.

4. Організація урочистого покладання квітів адвокатів, 
освітян, родини і громадськості міста Коломиї до могил 
адвокатів Андрія  Чайковського, Івана  Чернявського та 
Кирила Трильовського, цвинтар “Монастирок”, м. Коло-
мия, Івано-Франківська область. 

 5. Передача у прямому ефірі ток-шоу Телеканалу НТК 
“Коломия думає” на тему: “Роль адвокатів в українсько-
му національному відродженні та державному будівни-
цтві: питання історії і сьогодення адвокатури”, 18 травня  
2017 р., м. Коломия, Івано-Франківська область.

6. Програма у прямому ефірі UA Перший “Адвокатура в 
історії України”, 28 грудня 2017 р.

7. Екскурсії для адвокатів. Центр досліджень адвокатури 
і права спільно із Національним історико-меморіальним 
заповідником “Биківнянські могили на базі заповідника 
провели для адвокатів екскурсію, в тому числі про адво-
катів — жертв репресій, які поховані у Биківні. Биківня, 
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Київська область, 9 вересня 2017 р.

8. Публікація статей в рубриці “Історія адвокатури Украї-
ни” у Віснику НААУ. 

9. Наповнення сторінки у соціальній мережі Facebook – 
Проект “Історія адвокатури України”.

IV. Мистецькі проекти:
1. Організація і проведення виставки творчих робіт ад-
вокатів у рамках мистецького проекту “Advocacy Art”, 
26 травня 2017 р., м. Мукачево, Закарпатська область. 
Представлення художніх виробів та виробів декоратив-
но-прикладного мистецтва адвокатів із Житомирської, 
Хмельницької, Львівської, Закарпатської областей та мі-
ста Києва. 

2. Збір матеріалів про адвокатів-митців минулого і сучас-
ності, зокрема письменників, композиторів, художників 
тощо. Публікація їхніх творів на сторінці Проекту “Історія 
адвокатури України” у соціальній мережі Facebook.
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Діяльність 
регіональних 
органів 
адвокатського 
самоврядування

Вінницька область           84

Волинська область           85

Дніпропетровська область          86

Донецька область           87

Житомирська область           88

Закарпатська область           89

Запорізька область           90

Івано-Франківська область          91

Київська область           92

м. Київ             93

Кіровоградська область          94

Луганська область           95

Львівська область           96

Миколаївська область           97

Одеська область           98

Полтавська область           99

Рівненська область           100

Сумська область           101

Тернопільська область          102

Харківська область           103

Херсонська область           104

Хмельницька область           105

Черкаська область           106

Чернівецька область           107

Чернігівська область           108

VI
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Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

ВитратиНадходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього: 1 121 816 1 072 730782 295

Всього: 320 008

Всього: 604 764

Всього: 311 980

146 537

72 200

84 170

97 663

116 575

43 506

87 395

57 036

392 206283 074

59 130

39 050

10 840

9 240

17 178

10 428

6 750

—

546 063

544 036

31 717

686 398

329 640

56 692

484 396

283 244

14 655

851 906

202 529

96 197

101 740

89 202

484 024

99 040

41 960

14 046

43 034

1 072 732

Інші надходження:

Рада адвокатів Вінницької області

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Терещенко Ольга
Голова Ради адвокатів Вінницької області

e-mail: o.tereshchenko@unba.org.ua

281

2016 р.

417 16 42 50 12 700

2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.

2017 р.2016 р.2015 р.

2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

2015 р.

190 710 3420 2046 1410 658254

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

47 70117 1215 7168 1 715420649 2 524 603430

КДКА Вінницької області

 Хоменчук Кароліна
Голова КДКА Вінницької області
e-mail: k.khomenchuk@vkdka.org

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

ВитратиНадходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про 
складання кваліф. іспиту

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

433 867

314 240 580 388247 923 86 21372 151

65 27526 325

——

——

——

——

41 93041 048

222 687172 456

— ——

119 627

720 974

140 58672 085

416 105

106 096

114 400

44 772

3 963

—

3 963

37 890

413 900

721 021

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.
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133 925

188 54347 756

52 41620 660

2 998—

14 1475 200

53 096

2 145

99 31518 711

—

41 598

1 072

—витрати на виготовлення ордерних книжок

700490

410 515

364 898

178 978
54 138

21 840

2 440

—

25 645

—

2 440

647 939

320 008

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

548 126

548 126187 112

——

—

460 769

428 136

—

32 63310 000

Рада адвокатів Волинської області

Руденко Галина
Голова Ради адвокатів Волинської області

e-mail: g.rudenko@unba.org.ua

КДКА адвокатів Волинської області

222

Веремчук Віктор
Голова КДКА Волинської області

12 26 31 9 457 634 74271151615703 942168486

3 312 608917 348

513 357

2 762 266

36 985

1 043 699

665 096

314 376

64 227

432 055

479 467

5 826

624 528

226 835

49 994

41 528

10 649

198 116

72 827

46 693

9 708

1 200 981284 547

18 840

800

4 500

1 720

12 637

3 591

3 000

6 046

1 548 827

397 739

87 512

52 531

4 192

847 866

49 396

8 030

9 750

5 623

1 439 236

13 12237 13762 47 68 10 114

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

97 115311561902

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р. Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

2017 р.2016 р.2015 р.

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про 
складання кваліф. іспиту

Всього:

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.
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Всього:

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

2017 р.2016 р.2015 р.

Рада адвокатів Дніпропетровської області

 Лещенко Тетяна
Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області

e-mail: —

КДКА адвокатів Дніпропетровської області

Верба Микола
Голова КДКА Дніпропетровської області

e-mail: m.verba@vkdka.org

61 0 37 122 10 525 802 1043123106726150 142055719164

2 217 2931 694 227

2 014 399

0

202 894

3 779 924

2 562 851

676 684

540 389

1 673 971

—

20 256

1 067 293

637 417

105 159

36 560

407 709

291 537

24 848

200 501

41 453

208 263

163 402

44 861

101 245

86 922

14 323

1 067 582

469 657

88 388

269 551

210 029

257 146

217 595

— — —

2 362 353

5 4 185357 3624 206 401 1820 453 426 59514506751292

644 590644 590

606 798322 631

251 821130 214

6 2924 865

182 000156 105

55 35630 775

—

—

—

—

—

—

1 102 267

1 143 181 3 031 480

3 031 4801 143 181

——

—

2 172 292

2 132 274

40 018

——

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р. Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

39 551витрати на виготовлення свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

2017 р.2016 р.

1 961 806

814 149

30 846

77 486

63 922

—

—

—

2 948 209

2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про 
складання кваліф. іспиту

6801

209 190

1 203 390
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Рада адвокатів Донецької області

Керанчук Лідія
Голова Ради адвокатів Донецької області

e-mail:  l.keranchuk@unba.org.ua

КДКА адвокатів Донецької області

Коростеліна Тетяна
Голова КДКА Донецької області

8 19 0 21 0 56 53858410241 392 45 3 170 6 1023

2 247 680376 435

921 200

1 326 480

—

2 123 270

649 310

1 473 960

—

375 400

—

1035

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

365 897 

571 050

247 890

32 640

124 330

121 096

81 017

791

147 513

58 51015 480

35 600

29 290

2 330

3 980

—

—

—

—

1 070 020

1 026 010

340 790

70 300

87 360

11 300

236 800

207 100

—

29 700

1 772 560

821 21513 40— — 237 0— — 378 61403872711603

46 417

335 050—

69 923—

48 70226 057

47 8976 652

4 348

—

178 5594 768

8 940

8 940

4348—

684 569

1 112 070

243 639

188 566

66 968

—

—

48 596

—

1 659 839

14 616 108 236

108 23614 616

—

—

—

—

1 679 925

1 679 925

—

—

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про 
складання кваліф. іспиту

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Всього:
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Рада адвокатів Житомирської області

Прокопчук Валерій
Голова Ради адвокатів Житомирської області

e-mail: v.prokopchuk@unba.org.ua

Радушинська Наталія
Голова КДКА Житомирської області

84 9 5 25 6 222 407 5713831029134 34388129

864 549527 174

478 487

333 156

52 906

791 216

585 203

164 030

41 983

399 965

95 190

32 019

525 476

203 635

111 321

35 408

107 792

159 559

108 715

39 990

118 441

43 34759 650

48 860

39 120

9 740

39 121

31 275

7 846

550 363

254 852

133 125

79 335

60 604

68 914

52 540

32 710

19 830

649 370

2427 9176 4229 27 288 10 330 529 4269183338930

194 679

68 41359 225

23 46757 494

3 292—

7 91710 707

90 26867 253

—

— —

1 325

1 325—

194 682

63 117

34 456

35 708

21 507

308 365

—

—

—

463 153

298 117 609 157

608 521297 886

——

636

375 172

375 172

—

—231 

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

КДКА адвокатів Житомирської області

Всього:

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р.
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Рада адвокатів Закарпатської області

 Фазекош Олексій
Голова Ради адвокатів Закарпатської області

e-mail: o.fazekosh@unba.org.ua

КДКА адвокатів Закарпатської області

Немеш Петро
Голова КДКА Закарпатської області

e-mail: p.nemesh@vkdka.org

83 12 8 67 2 235 376 5402163834286 568121599

2 675 090828 015

479 368

2 195 482

240

1 258 189

699 469

558 720

—

419 215

408 800

—

556 360

20 101

4 422

111 626

69 605

19 695

14 995

118 341

82 629

478 788114 290

1 074 078

1 058 593

15 485

206 418

192 115

14 303

1 758 620

902 79131 15994 72 136 1114 290 283 27616298333471

274 580

65 71873 117

11 03740 507

27 49822 015

42 84815 940

13 307

11 550

69 257118 801

4 200

3 400

1 757800

229 665

79 480

39 790

44 673

54 775

134 591

126 500

62 724

8 091

416 033

246 048 497 300

497 300236 048

——

—

1 352 769

1 352 769

—

—10 000

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

71 340

13 572

135 536

81 413

99 669

1 745 938

1 698 578

47 360

2 147 468

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про 
складення кваліф.іспиту

Всього:

Всього:

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р.
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Рада адвокатів Запорізької області

Людмила Новосьолова
Голова Ради адвокатів Запорізької області

e-mail: l.novosyolova@unba.org.ua

КДКА адвокатів Запорізької області

Кравцов Вадим
Голова КДКА Запорізької області

257 0 12 70 6 239 498 80422701533222 414199329

2 161 2401 431 325

911 397

1 155 200

94 643

2 550 324

1 332 649

1 154 560

63 115

767 488

657 600

6 237

1 401 166

519 755

118 726

43 128

21 331

312 412

219 024

56 417

13 700

38 23038 230774 099

1 338 302

106 687

3 238

25 514

15 750

9 764

2 079 472

664 538

159 685

37 971

19 580

94 09594 095

723 799

101 640

9 307

1 699 668

10285 157272 23483 90 320 05 387 354 4431400386160149

397 645

93 824—

48 369—

2 926—

24 9023 454

790

—

383 685394 191

—

—

— 790

554 496

115 633

59 611

71 751

34 519

2 505

—

728 843

2 505

1 012 862

400 386 1 001 573

1 001 573324 030

——

—

1 420 562

1 395 687

—

24 87576 356

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Всього:

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р.

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Івано-Франківської області

 Петрова Світлана
В.о. Голови Ради адвокатів
Івано-Франківської області

e-mail: s.petrova@unba.org.ua

КДКА адвокатів Івано-Франківської області

Попадинець Руслан
Голова КДКА Івано-Франківської області

e-mail: r.popadynets@vkdka.org

78 0 5 24 9 133 170 138111371118100 6665593

1 979 7261 262 034

614 559

1 241 462

123 705

1 055 528

663 860

203 200

188 468

493 283

655 670

113 081

518 955

283 248

124 808

30 142

57 443

225 801

116 493

30 160

113 549

40 5777 644

74 559

35 470

3 515

7 920

25 308

4 200

1 045

3 263

610 777

345 413

338 411

55 678

214 019

2 262 978

70 083

56633

4 510

8 940

3 286 582

35091 6743 348140 70 173 1110 134 213 1561614426521283

201 500

162 647104 271

73 89663 753

11 88713 767

4 5431 625

1 710

1 710

15 27417 814

270

—

—270

269 957

262 002

117 776

34 916

99 710

—

—

76 552

—

590 956

275 341 592 236

592 236275 341

——

—

665 185

636 685

10 700

17 800—

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

Рада адвокатів міста Києва

Рябенко Петро
Голова Ради адвокатів

міста Києва
e-mail: p.riabenko@unba.org.ua

КДКА адвокатів міста Києва

Орлов Ігор
Голова КДКА міста Києва

e-mail: r.popadynets@vkdka.org

— — — — — — — 17812149618783 —————

——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

——

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—— —— —— — — —— — — 26413570413157

—

——

——

——

——

—

—

——

—

—

——

—

343 267

142 456

32 573

232 449

275 792

262 858

3 483

12 934

1 043 633

— —

——

——

—

1 043 633

1 042 460

1 173

——

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Відповідно до листа голови РАМК  

Петра Рябенка від 20.02.2018, оновленій Раді 

адвокатів м. Києва не передано необхідну до-

кументацію та доступ до банківського рахунку
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Рада адвокатів Київської області

 Бойко Петро
Голова Ради адвокатів Київської області

e-mail: p.boyko@unba.org.ua

КДКА Київської області

Поліщук Володимир 
Голова КДКА Київської області

60 6 146 234 17 1953 3919184881502187

10 544 4286 532 221

3 367 679

6 836 343

340 406

7 941 054

4 580 565

2 817 845

542 644

2 900 262

77 627

3 554 332

6 702 041

1 594 337

353 315

4 978

423 694

1 220 112 

868 255

7 165

3 200 683

3 735 8771 181 757

335 033

285 021

27 500

22 512

224 069

206 321

—

17 748

6 447 234

1 698 720

373 718

—

221 834

4 263 745

357 406

272 238

—

85 168

6 915 423

0 16 225 437 564 65 12730 84197 269360 360 287 3427 748 590

1 893 054

784 928643 636

410 332448 921

——

410 061634 686

13 320

—

255 312164 485

1 326

—

13 3201 326

1 873 953

1 820 452

395 786

39 717

438 638

—

—

470 893

—

3 165 486

1 807 828 2 561 054

2 377 0541 360 746

—447 082

184 000—

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

69 16 239 308 12 4095

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

2 355 761

1 857 668

498 093

—

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Кіровоградської області

Малюта Роман
Голова Ради адвокатів Кіровоградської області

e-mail:  r.maluta@unba.org.ua

КДКА Кіровоградської області

Волосян Олександр
Голова КДКА Кіровоградської області

1 092 713 629 354696 807

380 383

712 330

437 280

179 914

— 12 160

328 197

368 610

—

686 916

231 882

56 801

30 486

65 751

153 641

47 828

36 099

54 658

274 192238 331

113 80892 552

47 856

35 552

—

12 304

63 807

11 780

13 500

—

820 776

330 883

108 090

54 854

63 236

186 247

89 713

53 593

30 906

—

4 470

886 616

2 1 49 132 148 0 15700 4485 6641 40 117 20 110 159

225 824

185 474100 346

40 80436 887

5 8533 166 

38 29056 480

 6 313

6 313

8 69525 595

3 350

3 350

——

285 429

263 831

58 043

19 490

36 544

6 584

4 604

10 423

1 980

394 915

228 457 491 448

421 448158 457

——

70 000

648 925

598 925

—

50 00070 000

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

26 0 3 31 4 169 1584348035 61 4 6 57 3 238

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

Витрати по стажистам:

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Витрати

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Луганської області

 Мельніков Олександр
Голова Ради адвокатів Луганської області

e-mail: o.melnykov@unba.org.ua

КДКА Луганської області

 Воронкін Анатолій
Голова КДКА Луганської області

e-mail: a.voronkin@vkdka.org

0 0 0 4 0 0 17 6621102487 10049

107 508175 120

91 591

13 780

2 137

361 442

219 356

139 200

2 886

90 588

1 035

83 497

311 280

66 000

14 520

23 410

—

132 000

73 819

60 751

—

20 62044 710

——

——

——

——

124 550

214 800

47 256

63 286

655

24 294

19 215

6 100

5 880

495

369 506

00 00 115 17 61 10 30 82 461642130

77 163

105 35440 194

28 39827 254

8 004—

14 6633 961

—

—

13 7265 754

—

—

——

170 145

313 600

68 992

22 254

19 106
—

—

32 573

—

456 525

61 206 426 218

258 71832 206

167 500—

299 899

—

454 899

155 000

—29 000

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Львівської області

Павлишин Богдан
Голова Ради адвокатів Львівської області

e-mail: b.pavlyshyn@unba.org.ua

КДКА Львівської області

 Стрепко Любомир
Голова КДКА Львівської області

e-mail: l.strepko@vkdka.org

770 0 27 138 5 277 1203 1228433264332036 32143571607

5 269 9681 675 810

1 455 372

3 667 934

146 662

3 071 667

1 739 036

842 024

490 607

976 677

677 495

21 638

1 440 048

673 123

391 592

64 242

355 394

690 502

345 330

60 296

81 843

69 725220 959

83 632

14 636

12 500

56 496

41 118

7 031

—

34 087

1 637 708

853 079

269 575

72 154

610 967

261 459

143 975

12 900

 —

117 467

2 211 209

00 6939 718652 407 415 43 93 175 279947595511413

857 552

484 063395 229

280 089213 356

8 0733 476

202 434129 629

75 420

—

30 049108 785

7 077

—

75 4207 077

1 080 128

1 210 026

263 742

38 388

315 605

—

—

13 456

—

1 841 217

942 871 1 178 901

1 151 038939 903

7 863—

20 000

1 839 997

1 831 378

—

86192 968

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.
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Рада адвокатів Миколаївської області

Сторчеус Юрій
Голова КДКА Миколаївської області

19 5 2 30 5 54 56 53625549127 5844018

1 453 831616 772

659 181

780 000

14 650

2 051 046

1 153 901

854 795

42 350

506 988 

107 184

2 600

606 851

445 395

177 416

26 852

137 511

276 327

105 359

46 729

51 100

31 610116 784

23 320

6 620

9 500

7 200

10 552

5 116

—

5 436 

842 104

668 089

160 830

72 490

1 919 437

447 461

21 881

8 471

—

13 410

3 290 188

2 4 67 256 201 0 971 6368 23068 96 267 00 54 83

238 422

178 808128 377

92 18089 914

9 1067 797

10 6195 400

—

—

8 7326 934

—

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

—

——

299 445

290 751

63 966

35 661

52 659

14 316

14 316

994 801

—

1 452 154

415 644 662 964

662 964415 644

——

—

1 018 329

1 018 329

—

——

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

 Антипченко В’ячеслав
Голова РАУ Миколаївської області
e-mail: v.antypchenko@unba.org.ua

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

КДКА Миколаївської області
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Рада адвокатів Одеської області

 Бронз Йосип
Голова Ради адвокатів Одеської області

e-mail: y.bronz@unba.org.ua

КДКА Одеської області

 Рудницька Наталія
Голова КДКА Одеської області
e-mail: n.rudnytska@vkdka.org

106 13 42 109 13 204 281 3911117110031149 20152887140

6 019 3553 439 355

1 803 960

3 928 512

286 883

4 881 366

2 119 163

1 481 520

1 280 683

1 335 588

1 839 024

264 743

3 613 881

3 216 832

679 657

68 063

1 069 519

1 856 690

722 506

154 723

616 440

29 450170 320

258 263

51 252

120 619

86 392

93 202

66 340

—

26 862 

5 321 784

1 701 552

480 970

27 498

4 142 626

181 275

56 589

24 000

—

32 589

6 590 510

797392 243225 475328 210 584 169 473 884 122738568804264686

600 220

443 441363 531

101 897198 457

29 181—

42 56028 920

—

—

74 2189 312

—

—

——

691 297

614 066

138 429
46165

60 456

—

—

68 6847

—

1 545 963

654 265 971 280

842 495623 848

1 554—

127 231

1 698 388

1 544 203

153 679

50630 417

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Полтавської області

  Скукіс Володимир
Голова Ради адвокатів Полтавської області

e-mail: v.skukis@unba.org.ua

КДКА Полтавської області

 Воротінцева Тамара
Голова КДКА Полтавської області

e-mail: t.vorotintseva@vkdka.org

172 14 5 60 11 202 3131181169201 458 16 12 362 8 397

2 738 4721 128 557

818 969

1 724 686

194 817

2 445 913

1 312 726

836 284

296 903

710 656

281 783

136 118

770 901

299 827

152 983

30 659

99 265

244 587

208 260

14 447

55 586

333 863229 242

15 870

14 430

1 440

—

18 779

15 819

2 960

—

932 467

403 131

212 266

—

73 065

1 296 891

4 220

—

4 220

—

1 989 573

549 1088 71 1148 489 9 272158 6892 68873 73 281 31 184 265

242 042

139 608121 654

72 10385 350

9 618—

1 5591 245

—

—

6 15933 793

—

—

——

229 047

292 663

151 474
5 170

59 664

22 747

22 747

418 061

—

949 779

288 931 2 040 915

1 121 782281 916

——

23 523

1 145 305

1 957 195

—

83 7207 015

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Рівненської області

Удовиченко Сергій
Голова Ради адвокатів Рівненської області

e-mail: s.udovychenko@unba.org.ua

КДКА Рівненської області

 Сурікова Світлана
Голова КДКА Рівненської області

e-mail: s.surikova@vkdka.org

92 12 6 20 10 320 341102721380 292 6 9 81 5 405

3 101 157 47 489 279 4 1623293 379323 165 274 80 1283 1688

243 517

172 579119 996

37 97885 394

11 5752 750

44 56819 185

10 579

9 973

9 96312 464

3 728

—

—3 728

287 242

544 123

112 665

63 337
59 437

17 480

17 480

105 075

—

902 117

287 781 792 022

790 457267 696

——

1 565

1 163 371

1 136 002

—

27 36920 085

1 519 061915 854

658 549

730 020

130 492

1 051 349

745 309

181 300

124 740

599 329

263 911

52 614

771 569

410 628

64 777

59 646

71 353

323 496

98 060

98 613

87 304

116 167113 505

89 533

56 843

21 018

11 672

50 591

24 651

4 966

20 974

812 104

807 414

131 166

78 878

54 840

108 258

185 290

54 041

6 596

124 653

1 365 846

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.
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Рада адвокатів Сумської області

 Ковальова Олександра
Голова Ради адвокатів Сумської області

e-mail: o.kovalyova@unba.org.ua

КДКА Сумської області

 Кондратенко Світлана
Голова КДКА Сумської області
e-mail: s.kondratenko@vkdka.org

94 0 3 22 1 265 401218315181 280 13 6 48 0 529

826 988651 425

275 625

517 958

33 405

518 827

401 720

93 123

23 984

238 822

391 416

21 187

628 713

392 382

86 324

66 063

39 233

347 683

144 810

44 153

39 447

27 30643 378

35 890

28 167

—

7 723

9 242

5 502

—

3 740

647 198

394 400

86 768

81 820

101 037

60 960

52 498

37 028

—

15 470

777 483

0 2 46 306 164 6 1990 5144 12658 33 89 30 123 183

143 499

131 43381 649

28 91557 363

1 183—

5 8301 231

—

—

5 7353 256

—

—

——

173 096

291 040

64 029

42 120

24 328

1 248

1 248

9 574

—

432 339

142 634 275 646

250 346107 623

——

25 300

437 342

437 342

—

—35 011

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Тернопільської області

Будз Тарас
Голова Ради адвокатів Тернопільської області

e-mail:  t.budz@unba.org.ua

КДКА Тернопільської області

 Тиханська Тетяна
Голова КДКА Тернопільської області

e-mail: t.tykhanska@vkdka.org

198 0 0 35 3 667 224426390336 431 22 5 95 2 2645

1 496 295374 284

479 625

916 044

100 626

920 789

580 593

158 496

181 700

366 016

—

8 268

456 082

400 015

88 003

36 894

48 675

175 430

117 687

49 847

52 553

38 80544 404

21 886

17 320

—

4 566

16 161

12 608

—

3 553

634 280

420 492

92 508

50 663

62 430

43 341

22 662

5 553

1 585

7 580

692 096

1 2 16 122 51 1 507 4035 10541 50 40 13 292 52

—

668 702—

147 624—

28 069—

56 976—

—

—

21 779—

—

—

——

923 150

219 325

95 288

11 654

41 126

—

—

255 800

—

623 193

— 969 864

610 598—

——

359 266

665 545

432 528

—

233 017—

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Харківської області

Гайворонська Вікторія
Голова Ради адвокатів Харківської області

e-mail: v.guyvoronska@unba.org.ua

КДКА Харківської області

 Глухачева Людмила
Голова КДКА Харківської області
e-mail: l.glukhachieva@vkdka.org

634 971 14 56 111 22 35180 62 73 8 3341 3561159534231030

468 810

381 751197 016

84 286139 442

13 3109 100

30 19970 826

1 761

—

38 09044 154

 1 272

—

1 7611 272

549 397

473 037

244 957

30 937

48 303

2 375

—

72 403

2 375

872 012

333 485 693 742

693 742333 485

——

—

637 980

637 980

—

——

2 357 9782 193 983

2 157 744

—

200 234

2 840 942

2 481 387

159 360

200 195

1 970 335

—

223 648

1 412 512

494 014

260 003

—

88 461

357 313

245 708

—

93 540

3 441 056581 884

183 963

—

—

460

134 067

921

16 300

460

4 467 497

901 754

464 879

35 040

77 205

1 281 885

158 130

24 101

—

1 139

2 918 893

20 14 696 178 152 21 108712 7601418 18651 91 198 2222 1867 1017

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Херсонської області

КДКА Херсонської області

 Берещенко Катерина
Голова КДКА Херсонської області
e-mail: k.bereshchenko@vkdka.org

49 6 6 24 11 70 13482557156 244 17 4 62 11 167

10 866 114 91 164 66 10 12937 15751 26 82 12 12180

266 722

167 484142 370

36 84675 419

18 41611 443

29 78923 926

31 678

31 178

31 48013 564

—

—

500—

315 693

217 233

47 791

5 195

143 887

601

—

26 229

601

440 936

149 190 314 662

229 85993 470

——

84 803

450 413

355 743

—

94 67055 720

935 673453 745

448 651

—

487 022

935 673

448 651

—

487 022

826 754

549 582

—

277 172

303 274

—

154 471

358 372

100 800

22 176

26 810

71 046

93 600

34 407

33 126

62 796

38 62480 705

206 236

68 228

—

7 428

53 738

30 940

12 827

9 971

465 692

115 270

69 195

40 906

118 104

19 773

314 720

97 768

—

8 715

677 968

Мокіна Інна
Голова Ради адвокатів Херсонської області

e-mail: i.mokina@unba.org.ua

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:
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Рада адвокатів Хмельницької області

 Вагіна Наталія
Голова Ради адвокатів Хмельницької області

e-mail: n.vagina@unba.org.ua

КДКА Хмельницької області

 Прядун Володимир
Голова КДКА Хмельницької області

e-mail: v.pryadun@vkdka.org

122 12 10 15 7 222 49111252916250 378 7 29 78 9 615

1 1 86 347 129 20 4941 7768 334126 40 122 166 532348

953 441599 810

417 107

434 986

101 348

769 144

535 395

117 696

116 053

308 281

179 357

112 172

543 197

123 775

51 397

39 162

79 683

136 006

86 047

37 802

49 566

107 169136 978

132 862

122 904

—

9 958

96 798

89 318

—

7 480

534 048

274 438

129 198

33 406

76 411

94 554

176 065

144 694

—

31 371

784 072

278 282

95 81486 761

21 07957 443

2 2122 204

42 13716 227

—

—

55 280115 647

—

—

——

216 522

121 355

26 698

—

55 216

—

—

101 807

—

305 076

278 282 216 522

175 265265 202

——

41 257

305 076

242 495

—

62 58113 080

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.
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Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

Рада адвокатів  Черкаської області

 Лічевецький Олександр
Голова Ради адвокатів Черкаської області

e-mail: o.lichevetsky@unba.org.ua

КДКА  Черкаської області

Хлистуненко Володимир
Голова КДКА Черкаської області
e-mail: v.khlystunenko@vkdka.org

103 0 10 40 2 123 182143148145 134 35 24 125 4 318

1 874 904837 339

499 383

1 362 510

13 011

1 244 619

712 989

499 450

32 180

393 945

439 500

3 894

792 912

187 202

41 184

39 726

20 276

452 133

191 749

44 983

10 857

866 34087 343

19 313

536

56

18 721

5 847

2 560

408

2 879

1 174 041

448 266

98 618

37 597

18 290

691 300

36 723

1 807

486

38 3 6 87 434 225 6 5508655 24958 51 150 20 522303

34 430

1 330 794

281 828

220 346178 843

48 47665 742

——

34 17619 150

6 596

5 325

13 84416 104

1 989

—

1 2721 989

323 438

496 624

109 257
17 109

35 316

27 629

26 935

27 750

694

713 685

288 704 782 568

181 572 562 542

127 000—

93 026

1 124 845

754 143

226 000

144 702107 132 

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.
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Рада адвокатів  Чернівецької області

 Єзерська Алла
Голова Ради адвокатів Чернівецької області

e-mail: a.ezerska@unba.org.ua

КДКА  Чернівецької області

  Дяченко Звенислава
Голова КДКА Чернівецької області

e-mail: z.dyachenko@vkdka.org

194 15 9 37 5 116 15432468367 631 9 11 110 4 174

572 426513 912
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—

17 195

781 423

603 180

165 696
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—
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458 143
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46 799

—

—
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—

—
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—
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19 091
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—

—

682 701

1 1 15 229 98 0 170 2622 17048 61 116 02 4389

205 760

244 058129 676

53 92450 142

——

76 863—

4 718

—

71 29325 942

—

—

4 718—

450 856
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110 369

30 265

12 764

—

—

6 036

—

661 109

165 282 641 035

641 035165 282

——

—

442 858

410 595

—

32 263—

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.
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Рада адвокатів  Чернігівської області

 Якуба Галина
Голова Ради адвокатів Чернігівської області

e-mail: g.yakuba@unba.org.ua

КДКА  Чернігівської області

 Максімова Жанна
Голова КДКА Чернігівської області

e-mail: zh.maksimova@vkdka.org
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65 33750 959

1 047

—

72 33610 917

—

—

1 047—

298 369
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29 955

101 470

84 332
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66 261

42 072

648 405

165 822 823 636

749 181153 360

34 656—

39 799

1 522 588

1 487 784

34 804

—12 462

Всього:

Плата за складення кваліфікаційного 
іспиту:

Інші доходи - добровільні внески на 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності в сфері права:

Інші надходження:

2017 р.2016 р.2015 р.

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

Надходження 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

Всього:

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

справ у
провадженні

загальна 
кількість вхідної 
кореспонденції

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р. 2016 р. 2017 р.2015 р.

рішень РАР

рішень
коференцій
адвокатів

звернень 
адвокатів
про ненадання
інформації

нових адвокатів
внесено до бази 
даних ЄРАУ

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

Надходження
Надходження щорічних внесків на 
забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Надходження коштів як сплати за 
проходження стажування

Всього:

Інші надходження:

Фінансові показники статей балансу за 2017 рік

2017 р.2016 р.2015 р. 2017 р.2016 р.2015 р.Витрати

витрати на виготовлення свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю

витрати на виготовлення ордерних книжок

Загальний фонд оплати праці штатних 
працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та 
збори):  

Витрати на відрядження:

Діяльність РАР, у тому числі:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу, 
тощо): 

організація заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів України

Всього:

Утримання офісу:
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Рада
Адвокатів 
України

Вища
Школа
Адвокатури
при НААУVII

В
Ш

А
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Вища школа адвокатури Національної асоціації адвокатів 
України змінила формат своєї діяльності й функціонує як 
сучасний освітній проект.

Автором нової концепції діяльності Вищої школи ад-
вокатури НААУ, ідеї її роботи як освітнього проекту 
та куратором усіх навчальних продуктів Вищої школи 
адвокатури є заступник Голови НААУ, РАУ, заслужений 
юрист України Валентин Гвоздій. 
Нова концепція Вищої школи адвокатури НААУ полягає у 
максимальній практичній спрямованості усіх навчальних 
продуктів з різних галузей права для вдосконалення ро-
боти адвокатів та якісній організації навчального процесу.

Основними критеріями роботи Вищої школи 
адвокатури є:
• Практична спрямованість навчальних продуктів;

• Сучасний і комплексний підхід до навчального  
процесу;

• Зрозумілий та практичний викладений матеріал;

• Систематизовані знання;

• Обмін досвідом;

• Знання та розуміння тенденцій судової практики 
України;

• Інноваційні методики викладання;

• Урахування потреб слухачів;

Діяльність Вищої школи адвокатури спрямована, насам-
перед, на проведення  продуктивних, інформативних та 
пристосованих до змін в законодавстві навчальних семі-
нарів. Передбачено зміну підходів до організації підви-
щення кваліфікації для адвокатів, яка передбачає пере-
хід від великих аудиторій до малих груп, максимум до  
40 осіб. Це сприятиме більшій ефективності навчання, 
адже викладачі фокусуватимуть увагу на практичній на-
правленості кожного заняття і зможуть працювати з кож-
ним учасником занять індивідуально. 

Пріоритетним є поєднання різноманітних методик викла-
дання, таких як: кейси, роботи у малих групах, ділові ігри, 
елементи тренінгу (формування навичок), майстер-класу, 
самостійна робота, запитання-відповіді тощо. 

У подальшому планується створення он-лайн курсів, вебі-
нарів, проведення семінарів у регіонах тощо.

Викладачами ВША є практикуючі адвокати, які мають 
значні здобутки і визнані адвокатською та юридичною 
спільнотою як провідні експерти у певних галузях права.

Усі навчальні продукти ВША є сучасними, затребуваними, 
інноваційними і створені, в першу чергу, спеціально для 

адвокатів, їхніми авторами є адвокати та експерти. На-
вчальні курси ВША передбачені також і для помічників 
адвокатів, представників судової гілки влади, органів до-
судового розслідування, прокуратури, юристів, які плану-
ють отримати свідоцтво на право заняття адвокатською 
діяльністю, керівників підприємств, юридичних відділів 
підприємств, патентних повірених тощо.

Оновлено керівний склад ВША:
Рада адвокатів України 5 серпня 2017 року (рішення  
№ 183) призначила Ректором Вищої школи адвокатури 
Національної асоціації адвокатів України адвоката, Голову 
Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської 
діяльності Національної асоціації адвокатів України Зей-
кана Ярослава Павловича. Внесено відповідні зміни до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань.

На посаду проректора з організаційно-методичної ро-
боти Вищої школи адвокатури Національної асоціації 
адвокатів України Рада адвокатів України призначила 
Керівника Науково-методичного Центру досліджень ад-
вокатури і права при НААУ Василик Ірину Богданівну (рі-
шення №184).

На посаду проректора з наукової роботи Вищої школи 
адвокатури Національної асоціації адвокатів України, Ра-
дою адвокатів України було призначено Голову Комітету 
експертного забезпечення адвокатської діяльності НААУ 
Федчишину Віоллету Віталіївну (рішення № 185).

Першим проректором ВША НААУ і надалі є Дроздов 
Олександр Михайлович — голова Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, проректором із 
міжнародного співробітництва — Караман Ігор Вікторо-
вич, юрист ЄСПЛ.

Обмін досвідом із закордонними колегами
 Зустріч із адвокатом, екс-федеральним прокурором 

Вища школа адвокатури НААУ
(звіт за серпень-грудень 2017 р.)
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штату Нью-Джерсі та радником генерального прокурора 
США Богданом Витвицьким

Вища школа адвокатури НААУ враховує досвід інших 
країн щодо організації навчального процесу для адвока-
тів та інших правових інститутів.

14 вересня 2017 року відбулася зустріч заступника голо-
ви НААУ, РАУ і куратора діяльності ВША Валентина Гвоз-
дія, проректорів Вищої школи адвокатури Ірини Василик 
та Віоллети Федчишиної з адвокатом, екс-федеральним 
прокурором штату Нью-Джерсі та радником генерально-
го прокурора США, паном Богданом Витвицьким.

Ключовим фокусом зустрічі були питання постійного під-
вищення кваліфікації для адвокатів. Пан Б. Витвицький 
розповів про американську модель підвищення кваліфі-
кації для адвокатів та прокурорів, де передбачене щоріч-
не обов’язкове проходження навчання для кожної з цих 
професій. Остання працює дуже ефективно у всіх штатах і 
на національному рівні, деякі її засади, на думку Богдана 
Витвицького, варто використовувати в Україні для адво-
катів.

У ході зустрічі Богдан Витвицький запевнив про свою 
готовність допомагати імплементації досвіду США у роз-
витку і реформуванні адвокатури України. Богдан Вит-
вицький є племінником провідного адвоката, другого 
президента України в екзилі, адвоката Степана Витвиць-
кого.

За період від серпня до кінця грудня 2017 р. проведено 
низку засідань ректорату, Вченої ради та науково-мето-
дичної ради ВША, підібрано викладацький склад та роз-
роблено низку навчальних курсів для адвокатів, які роз-
глянуті і затверджені Вченою радою ВША НААУ.

Вища школа адвокатури розробила 
20 навчальних продуктів для адвокатів:
1. Адвокатська техніка у кримінальних справах (лектор: 

Зейкан Міклош-Ярослав Павлович — Ректор Вищої 
школи адвокатури НААУ, один із найвідоміших адвока-
тів сучасності з багаторічним досвідом роботи на поса-
ді судді і понад 40-річним досвідом адвокатської прак-
тики, член Експертної ради НААУ. Розробник і автор 
першого коментаря ЦПК (2004), автор 18 монографій, 
лауреат Всеукраїнської премії «За кращу судову про-
мову». Нагороджений багатьма відзнаками, медаллю 
«Трудова слава» ІІ ступеня, почесною відзнакою Націо-
нальної асоціації адвокатів України «Видатний адвокат 
України» під №1. Експерт в галузі кримінального, ци-
вільного, адміністративного і господарського права);

2. Проблемні питання цивільного права в адвокат-
ській практиці (лектор: Ромовська Зорислава Василів-
на — доктор юридичних наук, професор, заслужений 
юрист України. Декан факультету правничих наук На-
ціонального університету «Києво-Могилянська акаде-
мія» (2004-2005 рр.),професор Академії адвокатури, 
завідувач кафедри цивільного права (2005-2016 рр.). 
Ромовська З. В. – народний депутат України (1998-2002 
рр.), співавтор проекту Закону України “Про власність”, 
автор проекту Земельного Кодексу України (1992 р.), 
автор проекту Закону України “Про регламент Верхов-

ної Ради України”, автор Сімейного Кодексу України. 
Експерт в галузі цивільного та сімейного права);

3. Захист права інтелектуальної власності в Україні (лек-
тор: Потоцький Микола Юрійович — адвокат, доктор 
юридичних наук, начальник відділу сприяння захисту 
прав Державного підприємства «Український інститут 
інтелектуальної власності» (Укрпатент), член Апеляцій-
ної палати Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України. З 2003 року працює в державній системі 
правової охорони інтелектуальної власності. Експерт в 
галузі інтелектуального права);

4. Окремі питання тактики захисту в кримінальних про-
вадженнях по злочинах корупційного спрямуван-
ня (лектор: Готін Олександр Миколайович — двокат, 
кандидат юридичних наук, заступник Голови Ради ад-
вокатів Луганської області, автор понад 130 наукових 
праць, розробник низки законопроектів. Стаж практич-
ної діяльності – більше 20 років. Експерт в галузі кри-
мінального права);

5. Адвокатська майстерність у цивільних справах (лек-
тор: Боряк Ганна Леонідівна — адвокат та засновник 
компанії “Боряк і партнери”. З 1995 р. розпочала ад-
вокатську діяльність. Приймала участь у резонансних 
справах, представляла інтереси у судах відомих політи-
ків та громадських діячів. Має низку нагород, експерт в 
галузі цивільного права);

6. Актуальні питання застосування практики ЄСПЛ в 
адвокатській діяльності (лектор: Дроздов Олександр 
Михайлович — перший проректор Вищої школи адво-
катури НААУ, Голова ВКДКА, адвокат, член Експертної 
та Науково-консультативної ради при НААУ, Голова 
адвокатського об’єднання “Колегія адвокатів України”, 
доцент Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, 
магістр держслужби. Експерт в галузі ЄСПЛ. Лауреат 
Премії ім. Я. Мудрого та Національного рейтингу про-
фесійних досягнень «Лідер України», президент Спілки 
адвокатів України).

7. Основні завдання автотехнічних експертиз, порядок 
їх призначення, орієнтири для постановки експерт-
них завдань, особливості авто технічних досліджень 
у справах по ДТП (лектор: Федчишин Анатолій Саве-
лійович — адвокат з практичним досвідом судово-екс-
пертної діяльності в галузях судових автотехнічних екс-
пертиз та з експертизи безпеки життєдіяльності. Член 
секції судових електротехнічних експертиз та з експер-
тизи безпеки життєдіяльності науково-консультативної 
методичної експертної ради (НКМР) при Міністерстві 
юстиції України (2011-2015 рр.));

8. Інформаційна безпека. Безпека програмного за-
безпечення комп’ютерних мереж (мережні атаки) 
та розслідування кіберзлочинів. Правові приклади і 
вирішення розслідування інцидентів кібербезпеки, 
призначення комп’ютерно-технічних, телекомуні-
каційних експертиз та досліджень (лектор: Урденко 
Олександр Георгійович — фахівець у сфері комп’ю-
терної криміналістики в Україні. Головний партнер та 
експерт консорціуму Центру компетенції “Традиції 
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професіоналів”. Експертна практика: більш ніж 600 
комп’ютерних та телекомунікаційних судових експер-
тиз і досліджень. Має атестацію технічного експерта по 
стандартах безпеки ISO 27001, член ЕМАУ – Експертна 
Міжрегіональна Асоціація України);

9. Експертні психологічні дослідження у судово-слід-
чій та адвокатській практиці (лектор: Алікіна Наталія 
Вікторівна — з 1999 р. по 2015 р. працювала у Київ-
ському науково-дослідному інституті судових експер-
тиз Мінюсту України на посадах провідного наукового 
співробітника та головного судового експерта; протя-
гом вказаного періоду – голова секції судово-психо-
логічної експертизи НКМР (науково-консультативної 
методичної ради) при Мінюсті України. Присвоєно ви-
щий кваліфікаційний клас судового експерта. Досвід 
експертно-психологічної практики – більше 40 років. 
Експерт в галузі судової експертизи (психологія));

10. Актуальні аспекти сучасної судово-медичної екс-
пертизи (лектори: Біляков Андрій Миколайович - док-
тор медичних наук, доцент Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця, судово-медичний 
експерт вищої категорії та Воробйов Микола Мико-
лайович - судово-медичний експерт вищої категорії 
Державної установи “Головного бюро судово-медич-
ної експертизи Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни”, кандидат медичних наук);

11. Експертиза з дослідження причин та наслідків по-
рушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони 
праці (лектор: Федчишин А. С.);

12. Практичні аспекти застосування спеціальних знань 
при проведенні судових будівельно-технічних, оці-
ночно-будівельних та земельно-технічних і земель-
новпорядних експертиз (лектор: Галієва Олена Ман-
сурівна — Приватний судовий експерт-будівельник, 
член секції судово-будівельної та технічно-земельної 
експертиз НКМР (науково-консультативної методичної 
ради) при Мінюсті України. Стаж експертної роботи – 
20 років. Відомий експерт в галузі судової експертизи);

13. Експертні авторознавчі та семантико-текстуальні 
дослідження у судово-слідчій та адвокатській прак-
тиці (лектор: Фраймович Людмила Володимирівна — з 
2000 по 2016 р. працювала у Київському науково-до-
слідному інституті судових експертиз Мінюсту України. 
Протягом вказаного періоду – член секції судово-по-
черкознавчої та авторознавчої експертизи НКМР (на-
уково-консультативної методичної ради) при Мінюсті 
України. Має перший кваліфікаційний клас судового 
експерта. Експертний стаж – більше 18 років. Експерт 
в галузі судової експертизи (почеркознавство та лінгві-
стика);

14. Експертні почеркознавчі дослідження у судо-
во-слідчій та адвокатській практиці (лектор: Фраймо-
вич Л. В.).

15. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної влас-
ності (лектор: Прохоров-Лукін Григорій Вікторович — 
кандидат юридичних наук, патентний повірений Укра-
їни, автор та співавтор більш ніж 160 наукових праць 
з питань методології та практики судової експертизи. 
Має багаторічний досвід викладання у Міжнародному 

Соломоновому університеті на факультеті права Наці-
онального технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут імені Ігора Сікорського” та в На-
ціональній школі суддів України. Стаж експертної ро-
боти – 30 років. Експерт в галузі судової експертизи);

16. Актуальні питання сімейного права в адвокатській 
діяльності (лектор: Ромовська З. В.);

17. Помилки правосуддя та мистецтво боротьби за їх 
подолання (лектор: Сицько Анжеліка Анатоліївна — 
адвокат, очолює практику кримінального права фірми 
“Golaw”, очолювала комітет кримінального та кримі-
нально-процесуального права ГО “Асоціація адвокатів 
України”. Переможниця багатьох премій: «Юридична 
премія 2014», «Best Lawyers in Ukraine 2018» та інші. 
Експерт в галузі кримінального права);

18. Теорія і практика визнання доказів недопустимими 
у кримінальному провадженні (лектор: Панова Аліса 
Віталіївна — кандидат юридичних наук, асистент ка-
федри кримінального процесу та оперативно-розшу-
кової діяльності Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого. Викладацька діяльність 
з 2015 року по теперішній час. Експерт в галузі кримі-
нального права);

19. Права людини в сфері охорони здоров’я: пробле-
ми правозастосування та правореалізації (лектор: 
Сенюта Ірина Ярославівна — адвокат, кандидат юри-
дичних наук, доцент, завідувач кафедри медичного 
права ФПДО Львівського національного медичного 
університету ім. Данила Галицького, голова Комітету 
медичного і фармацевтичного права та біоетики На-
ціональної асоціації адвокатів України, керуючий парт-
нер адвокатського об’єднання «МедЛекс», президент 
ГО «Фундація медичного права та біоетики України». 
Стаж у галузі права – більше 19 років. Експерт в галузі 
медичного права).

20. Вступ до професії адвоката: оподаткування адво-
катської діяльності, організаційні форми діяльності 
адвоката, робота з клієнтами та персоналом (лектор: 
Гвоздій Валентин Анатолійович — адвокат, Заступник 
Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України, член Експертної та Науково-кон-
сультативної ради при НААУ, автор ідеї Проекту “Істо-
рія адвокатури України”, Заслужений юрист України).
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Розробка і видання навчальної продукції
Видано підручник з адвокатської техніки
В жовтні 2017 року Зейканом М.-Я.П., за підтримки НААУ, 
видано підручник для адвокатів “Адвокатська техніка: 
підготовка до процесу та методики переконання”. 

Книга написана на основі узагальнення досвіду україн-
ських та зарубіжних адвокатів і присвячена висвітленню 
питань, які становлять основу адвокатської діяльності. До 
книги включено розділи, які стосуються актуальних і го-
стрих проблем визнання доказів недопустимими, прямо-
го і перехресного допиту та впровадження у судову прак-
тику вступного слова адвоката на підставі ст. 20, 22 КПК 
України, як пояснення на обвинувальний акт після його 
оголошення прокурором. Підручник розроблено спеці-
ально для семінарів ВША.

Комунікації Вищої школи адвокатури:

Створено сайт ВША

Запущено сайт Вищої школи адвокатури НААУ, який містить усю 
необхідну інформацію щодо навчальних продуктів ВША, книг та 
семінарів. Ознайомитися із сайтом ВША можна за посиланням: 

hsa.org.ua

Відкрито окремий відео-канал ВША 
на інтернет-хостингу YouTube

Канал містить відеозвернення, відеоблоги, відеовідгуки слухачів 
та викладачів ВША. Передбачено запис відеокурсів. Переглянути 
відеоканал ВША можна за посиланням: 

goo.gl/z8nCPM

Відкрито сторінку Вищої школи адвокатури  
у соціальній мережі Facebook

Сторінка містить анонси про майбутні семінари ВША НААУ, 
пострелізи, звернення викладачів та відгуки слухачів курсів, 
фотоальбоми із проведення семінарів та вручення сертифікатів 
тощо. Переглянути сторінку можна за посиланням: 

https://goo.gl/dA6Kws
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Національна асоціація адвокатів України об’єднує біль-
ше 39 тисяч адвокатів України, є офіційною професій-
ною організацією, уповноваженою державою на вико-
нання ряду функцій. Наші представництва працюють у  
18-ти державах світу. 

Інтенсивні контакти НААУ з іноземними професійними 
асоціаціями та національними адвокатурами інших країн 
працюють на міжнародну репутацію української адво-
катури та відкривають нові можливості для розширення 
масштабів діяльності. 

У складі Національної асоціації адвокатів України діють 
комітети та секції, які фокусують свою діяльність на ак-
туальних проблемах як адвокатського самоврядування і 
становлення в Україні європейської адвокатури, так і на 
розвитку різних галузей законодавства. 

Партнерська програма Національної асоціації адвокатів 
України  заснована у 2016 році і пропонує низку форматів 
співпраці, які надають Вам ексклюзивні привілеї статусу: 

•  Генерального партнера НААУ; 

•  Партнера НААУ; 

•  Партнера секції НААУ; 

•  Партнера заходу; 

•  Партнера-банку; 

•  Партнера-страхової компанії; 

•  Генерального партнера Вищої школи адвокатури; 

•  Партнера «Вісника Національної асоціації адвокатів 
України»; 

•  Партнера видання/книги.

Участь у партнерській програмі дає реальні можливості 
зробити внесок у творення ключового компоненту пра-
вової держави — незалежної адвокатури, безпосередньо 
взяти участь у розвитку адвокатського самоврядуван-
ня та напрацюванні законодавства. Партнери НААУ ма-
ють можливість долучитися до роботи комітетів, секцій 
та представництв НААУ за кордоном. Окрім того, парт-
нерська співпраця надає переваги для професійного 
зростання співробітників компаній-партнерів, які можуть 

виступати як експертами на заходах НААУ, так і вдоско-
налювати свій рівень як учасники програм з підвищення 
кваліфікації адвокатів. 

Додаткову інформацію про Партнерську програму НААУ 
Ви зможете отримати за наступними контактами:

тел.: +380 44 392 7371; 
факс: +380 44 392 7370;
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua.

Красник Вадим Володимирович, 
Керівник Секретаріату НААУ, РАУ

Переглянути Партнерську про-
граму в форматі PDF можна за 
посиланням:
goo.gl/LDMyQi

Партнерська програма 2018
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USAID – Агентство 
США з міжнародного 

розвиткуРада Європи
Американська 

Асоціація Адвокатів
Посольство Великої 

Британії в Україні

Асоціація Українських 
правників Америки

Асоціація правників 
Канади

Німецька 
Федеральна палата 

адвокатів 

DeutscherAnwaltVerein – 
Спілка адвокатів

Німеччини

Правниче товариство
Англії та Уельсу

Bar Council of England and 
Wales — Рада адвокатів 

Англії та Уельсу
Республіканська колегія 

адвокатів Білорусі
Асоціація адвокатів 

Грузії

Національна рада 
адвокатів Франції

Національна асоціація 
адвокатів Італії

Національна асоціація 
адвокатів Литви

Федерація правничих 
товариств Канади

Німецький Фонд 
міжнародного правового 

співробітництва
Міжнародна спілка 

адвокатів
Міжнародна 

асоціація адвокатів

Рада адвокатських та 
правничих товариств 

Європи

НААУ співпрацює з іноземними адвокатурами 
та міжнародними організаціями
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Комунікації НААУ
НААУ працює як сучасна прозора організація, яка публічно зві-
тує про свою діяльність, підтримує комунікацію не лише у про-
фесійній спільноті, але і з усім суспільством, з академічними ко-
лами, юридичним бізнесом. Ми підбиваємо підсумки не лише у 
щорічних звітах, але регулярно публікуємо статистичну інфор-
мацію про діяльність всіх органів адвокатського самоврядуван-
ня, в тому числі фінансову. 

Новини про діяльність НААУ, експертні коментарі, авторські пу-
блікації, нормативно-правові документи та рішення, повідом-
лення про публічні активності оперативно оприлюднюються 
всіма каналами корпоративних комунікацій. НААУ відкрита до 
преси і надає інформацію про діяльність адвокатури, публічно 
роз’яснює позицію професійної спільноти стосовно судової ре-
форми, змін до законодавства, захисту прав громадян. Департа-
мент комунікацій НААУ забезпечує оперативне надання комен-
тарів провідних адвокатів з широкого кола правових питань для 
телеканалів, друкованих та онлайн видань, радіо.

У співпраці з найбільш авторитетними профільними юридич-
ними виданнями НААУ публікує авторські статті та >організо-
вує інтерв’ю з тематики, які становить професійний інтерес для 
правників-практиків, науковців, студентів юридичних спеціаль-
ностей.

Розширюючи аудиторію та прагнучи пояснити складну юридич-
ну тематику доступно та зрозуміло, представники РАУ ведуть 
блоги на ресурсах LB.ua, Лига.net, Новое время.
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«Вісник НААУ» – офіційне видання Національ-
ної асоціації адвокатів України. У виданні пу-
блікуються ключові рішення органів адвокат-
ського самоврядування національного рівня, 
офіційні роз’яснення РАУ з актуальних питань 
здійснення адвокатської діяльності (забезпе-
чення доступу до професії, підвищення квалі-
фікації тощо), аналітичні матеріали з актуальних 
питань (тематичний покажчик додається), ог-
ляд судової практики судів вищих інстанцій, уза-
гальнення судової практики по окремих кате-
горіях справ судів апеляційних інстанцій тощо. 
Періодичність виходу бюлетеня – раз на місяць.

Офіційний веб-портал НААУ

Вісник НААУ

Структура офіційного сайту НААУ дозволяє у 
зручному для прочитання та пошуку режимі 
розміщувати не лише оперативну інформацію 
про діяльність НААУ. Користувачі Інтернет пор-
талу НААУ складають 242 тис. осіб за рік. Що-
місяця портал відвідують 33 тис. осіб. Щотиж-
ня - 8,9 тис. осіб. Щодня 686 осіб.В тематичних 
розділах надано повну інформацію про доступ 
до адвокатської професії, особливості адвокат-
ської діяльності, профільне законодавство, акти 
НААУ, судову практику та практику Європей-
ського суду з прав людини. 

На сайті розміщено електронні версії тематич-
них та щорічних звітів НААУ, методичних посіб-
ників та книжок, Вісника НААУ, фото- та відео-
матеріали.

Зважаючи на те, що НААУ має міжнародних 
партнерів, Департамент комунікацій підтримує 
англомовну версію сайту. На сайті розміщено 
Єдиний реєстр адвокатів України (ЄРАУ). Пор-
тал є офіційним електронним ресурсом надання 
інформації з реєстру.

www.unba.org.ua

Посилання на 
свіжий випуск 
“Вісника” на 
сайті НААУ:
goo.gl/ScYZNq

http://www.unba.org.ua 
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Сторінка НААУ у соціальній мережі Facebook постій-
но наповнюється актуальними новинами. В середньому 
кількість переглядів  Фейсбук сторінки протягом місяця  
складає 4 216. Щомісяця 151 нових вподобань сторін-
ки (показник за березень 2018 року.).  Сторінка охоплює 
щомісяця 32 392 людей. Один допис на сторінці охоплює  
21 856 людей

У соціальній мережі Facebook власну сторінку має Всеу-
країнський проект “Історія адвокатури України”, яку під-
тримує Центр досліджень адвокатури і права при НААУ. 
На сторінку проекту підписані понад тисяча користувачів 
Facebook.  

Через соцмережі Проект публікує найновіші дослідження 
з історії адвокатури України, записи тематичних радіопро-
грам, новини про власне діяльність Центру, інформацію 
про навчальні дисципліни, які Центр розробляє для погли-
блення знань студентів-юристів про історію професії.

Офіційна сторінка на Facebook

Посилання на 
офіційну сторінку 
НААУ на  
facebook.com:
goo.gl/7R5ksb

Посилання на сторінку 
Всеукраїнського Проекту 
«Історія адвокатури Украї-
ни» у facebook.com:
goo.gl/NUgTh8

Офіційна сторінка на Youtube

Офіційний канал НААУ на Youtube є дієвим інструментом 
для інформування адвокатів за рахунок поширення віде-
оінформації про діяльність НААУ. Так, канал структурова-
ний по таким рубрикам: 

• Інтерв’ю та привітання керівництва НААУ;

• Засідання Ради адвокатів України;

• Семінари з підвищення кваліфікації адвокатів Укра-
їни;

• Матеріали З’їздів адвокатів України;

• Інформація по Декларації щодо захисту прав люди-
ни у кримінальному проваджені.

Посилання 
на офіційну 
сторінку на 

youtube.com:
goo.gl/TdPqJ4

https://goo.gl/7R5ksb
https://goo.gl/NUgTh8
https://goo.gl/TdPqJ4
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Офіційна сторінка у Twitter

Офіційна сторінка в Twitter, також, перманент-
но оновляється новинами та світлинами з захо-
дів НААУ. Таким чином, кожен зареєстрований 
користувач має можливість постійно слідкувати 
за останніми подіями асоціації у зручному для 
себе режимі. 

Посилання на 
офіційну сторінку 
в twitter:
www.twitter.com/
infounba

Структура комунікацій НААУ дає змогу охопити усі цільові групи за допомогою різноманітних інструментів донесення 
інформації та отримання зворотнього зв’зку. 
НААУ продовжує розвиватися та впроваджувати нові інформаційні підходи задля покращення охоплення та інформу-
вання адвокатів та громадськості про діяльність органів адвокатського самоврядування. 

Telegram

2017 року НААУ запустила Telegram-канал з те-
матичними новинами для оперативного інфор-
мування професійної аудиторії.

Посилання на канал Національ-
ної асоціації адвокатів України в 
Telegram: t.me/InfoUNBA 

http://www.twitter.com/infounba
http://www.twitter.com/infounba
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Реформа адвокатури. Виклики незалежності 
професії та загрози європейському вибору

Впродовж 2017 року НААУ здійснювала системні зусилля 
з відстоювання права адвокатури на участь у процесі на-
працювання змін до профільного закону. Наполягаючи на 
тому, що чинний закон «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» був прийнятий у відповідності до європей-
ських стандартів та враховує рекомендації Венеціанської 
комісії, НААУ активно протидіяла спробам повернути 
адвокатуру до статусу регульованої державою залежної 
інституції. На жаль, такі спроби активізувалися у жовт-
ні-грудні 2017 року. 

Чітко усвідомлюючи загрози руйнування єдиного націо-
нального інституту адвокатури внаслідок впровадження 
законопроекту, розробленого під егідою Ради з питань 
судової реформи, НААУ запропонувала РСР альтерна-
тивний варіант реформи. Погодивши документ з регі-
ональними адвокатськими спільнотами, НААУ внесла 
пропозиції вдосконалення системи адвокатського само-
врядування на базі чинної моделі, а також надала про-
екти змін до Кримінального процесуального кодексу та 
Податкового кодексу. 

РАУ неодноразово приймала рішення із закликами утри-
матися від проведення реформи адвокатури у тіньовий 
спосіб. РАУ застерігала про те, що ідеї поділу єдиної ад-
вокатури на 27 регіональних палат, запровадження для 
адвокатів подвійного членства, кардинальний перегляд 
розподілу повноважень між органами адвокатського са-
моврядування, інші безсистемні зміни матимуть наслід-
ком дестабілізацію адвокатури та позбавлення її реальної 
основи для саморегулювання професії та самоврядуван-
ня.  

НААУ послідовно консолідувала міжнародну підтримку у 
боротьбі за право адвокатури бути повноцінним учасни-
ком реформи. Впродовж року були направлені звернення 
до Президента України, голови Верховної Ради, а також 
ключових міжнародних партнерів – ССВЕ, ІВА, Ради Єв-
ропи та ПАРЄ. НААУ надала пропозиції та зауваження до 
звіту експертів Ради Європи за результатами оцінки по-
треб адвокатського самоврядування в Україні. 

Основними аргументами, які засвідчують брак демокра-
тичності та публічності реформи, є  маніпуляції правом го-
лосу адвокатури, формальність дискусій, кулуарна підміна 
тексту законопроекту, спекуляції відповідністю європей-
ським стандартам. Такі ознаки характерні для всіх етапів 
роботи над законопроектом, і не були усунуті всупереч 
зверненням найбільших європейських професійних орга-
нізацій адвокатів та публічній позиції НААУ.

Лідія Ізовітова, Голова НААУ, РАУ: 
“Плани ліквідувати самоврядний 
інститут адвокатури вклада-
ються в логіку відсторонення від 

процесу офіційного представника 
адвокатури, але ніяк не узгоджу-
ються з цілями стратегічних до-
кументів щодо судової реформи 
та міжнародними документами” 
Реформування адвокатури за участю власне адвокатури 
- це міжнародний стандарт. Ми, НААУ, як офіційний пред-
ставник професії, очікували, що він буде дотримуватися. 
Це перша і ключова умова проведення справді європей-
ської реформи в Україні. Однак, цей стандарт порушуєть-
ся не тільки при розробці змін у профільному законопро-
екті, але і при прийнятті таких рішень, як встановлення 
розмірів адвокатських внесків на рівні закону.  Подібна 
практика існує як виключення в одній-двох країнах Єв-
ропи. Очевидний висновок, що відбувається абсолютно 
інший процес, внаслідок чого реформа інституту адвока-
тури стає найбільш тіньовим сегментом судової реформи.

Лідія Ізовітова, інтерв’ю “Юридична Практика”,  
31.10.2017

Лідія Ізовітова, Голова НААУ, РАУ: 
За 5 років ми відстояли свою са-
мостійність, але стати справді 
потужними нам не дають. Спроби 
втрутитися в наші повноважен-
ня, у тому числі щодо встанов-
лення на рівні закону розміру ад-
вокатських внесків, свідчать про 
те, що ні потужна, ні самостійна 
організація адвокатури державі 
не потрібна.
Що стосується адвокатів, то першим пріоритетом при 
внесенні змін до закону 2012 року для нас є посилення 
механізмів захисту професійних прав та гарантій адво-
катської діяльності. Реальна ситуація з дотриманням прав 
людини в Україні та статистика порушень прав адвокатів 
свідчать про безпомилковість нашого підходу. Убезпече-
на від тиску та втручання з боку держави адвокатура — 
це інтерес усіх громадян України, а гарантією від тиску та 
втручання є стабільність і незалежність самоврядної ор-
ганізації. Саме такий зміст ми як професіонали вкладаємо 
в реформу. 
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Заступник Голови НААУ, РАУ Вален-
тин Гвоздій: “Повинні бути вагомі 
підстави для руйнування вже від-
будованої та дієво функціонуючої 
системи адвокатського самовря-
дування”

“Закон і Бізнес”, інтерв’ю 16.12.2017 року

«Є намагання зруйнувати адвокатське самоврядування в 
Україні. А значить, незалежність адвокатури як інституту. 
Пропонується створити 27 незалежних регіональних асо-
ціацій замість однієї, а НААУ, РАУ позбавити всіх повнова-
жень, залишити весільними генералами. По суті, це спро-
ба позбавити адвокатів України захисту їхніх професійних 
прав.

Також пропонується ліквідувати ради адвокатів у регіо-
нах, регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії. За-
мість них створити регіональні палати, які очолюватиме 
одна людина. Вона ж одноосібно розпоряджатиметься 
грошима адвокатів регіону.

По-друге, передбачено, що кожен регіон вестиме свій 
реєстр адвокатів.

По-третє, буде взятий під контроль процес складання іс-
питів по всій країні. Для цього Вища кваліфікаційно-дис-
циплінарна комісія адвокатури наділяється відповідни-
ми повноваженнями, кандидати позбавляються права 
на справедливе оскарження її рішень. Всі дисциплінарні 
процедури пропонується здійснювати в рамках дисциплі-
нарних комісій, які стануть частиною самих регіональних 
палат. Таким чином, комісії опиняться під контролем цих 
палат. Нарешті, повністю обмежується незалежність ор-
ганів адвокатського самоврядування, оскільки вони поз-
бавляються фінансування».

Секретар РАУ Павло Гречківський: 
“Віддалено версія проекту про-
понує німецький варіант само-
врядування. Проте ігнорується 
ключова відмінність між ФРН як 
федерацією та Україною як уні-
тарною державою”

“Закон і Бізнес”, інтерв’ю 24.11.2017 року

«Переформатований блок про адвокатське самовряду-
вання описує абсолютно неробочу модель. Проглядають-
ся 3 напрями цієї деструкції. Управлінський — через пере-
кроювання всієї системи, створення дублюючих органів 
і конфлікт повноважень. Другий напрям — фінансова 
самостійність адвокатури. Проведення річного бюджету 

через рішення з’їзду виглядає фантастичною ідеєю. Фак-
тично пропонується запровадити режим постійного з’їз-
ду й перманентної бюджетної кризи. Ймовірність такого 
сценарію висока, а виходу із ситуації автори проекту не 
придумали. Третій напрям — розрив зв’язків між центром 
і регіонами та, як наслідок, розпад національного інститу-
ту адвокатури».

Лідія Ізовітова: “Таємничий” зако-
нопроект та сумнівні “єврозвіти” 
— дві причини відновити дискусію 
про реформу адвокатури”.

Закон і Бізнес”, інтерв’ю 25.11.2017 року

14 грудня 2017 року відбулася презентація ще одного 
звіту — під назвою «По результатах оцінки потреб адво-
катського самоврядування в Україні». Документ складе-
ний експертами проекту Ради Європи - “Консолідація 
реформ в сфері юстиції в Україні”. Він не направлений на 
покращення ефективності адвокатського самоврядуван-
ня чи посилення НААУ як інституції. По суті, він є інстру-
ментом лобіювання законопроекту, який ані за способом 
розробки, ані за змістом не відповідає європейським 
стандартам.

Таким чином, створено серйозний ризик для незалежнос-
ті адвокатури. Знайдено спосіб легітимізувати руйнування 
адвокатури — шляхом підготовки таких сумнівних звітів 
та використання репутації та авторитету Ради Європи для 
просування насправді антиєвропейського законопроекту 
в інтересах вузького кола осіб. НААУ детально проаналі-
зувала надані експертами рекомендації та передала їх до 
Ради Європи, в тому числі й офісу в Україні, ПАРЄ та ССВЕ. 
Ми бачимо, як реформа адвокатури перетворюється на 
кулуарну гру, і в ній є небезпечні спроби використати наз-
ви авторитетних європейських інституцій. Такі речі непри-
пустимі і можуть мати наслідки міжнародного масштабу.

Реформа адвокатури.
Комунікація з органами 
влади та міжнародними 
інституціями
1. НААУ 06 березня 2017 року на виконання рішення Ради 

адвокатів України 15.12.2016 року № 288 направлена 
лист до Заступника Глави АП України Олексія Філатова 
від з проханням повернутися до розгляду змін до ЗУ 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2. НААУ 06 березня 2017 року на виконання рішення 
Ради адвокатів України 15.12.2016 року № 288 напра-
вила лист до Президента України Петра Порошенка з 
проханням утриматись від передачі до ВРУ законо-
проекту.

3.  На адресу НААУ 10.04.2017 року надійшла відповідь 
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Заступника Глави Адміністрації Президента України  
О. Філатова щодо продовження роботи над законо-
проектом зміни до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність».

4. На адресу НААУ 04 жовтня 2017 року надійшов лист 
Заступника Голови Офісу Ради Європи в Україні О. Лит-
виненко з пропозицією зустрітись 11 жовтня 2017 року 
з експертами та представниками Ради Європи для об-
говорення питань пов’язаних із оцінкою законопроек-
ту.

5.  На сайті НААУ 11 жовтня 2017 року опубліковано 
відкриту заяву НААУ до Президента України Поро-
шенка П.О. з проханням зупинити «тіньову» реформу 
адвокатури.

6.  НААУ 12 жовтня 2017 року звернулась із листом до 
Голови ПАРЄ Стелли Кіріакідес з проханням зроби-
ти усе можливе для направлення законопроекту до 
Європейської комісії «За демократію через право» 
(Венеціанська комісія) з метою надання висновку про 
відповідність європейським стандартам та цінностям 
ще до внесення до ВРУ.

7. НААУ 12 жовтня 2017 року направила лист народно-
му депутату України Сидоровичу Р.М. з проханням на-
правити законопроект на експертизу до проекту Ради 
Європи «Підтримка впровадження судової реформи в 
Україні» та Моніторингового комітету Парламентської 
Асамблеї Ради Європи з метою надання висновку про 
відповідність європейським стандартам та цінностям.

8.  11 жовтня 2017 року відбулася зустріч керівництва 
НААУ з експертами проекту Ради Європи “Підтримка 
впровадженню судової реформи в Україні” Ритісом Йо-
кубаускасом та Вахе Грігоряном. Метою зустрічі стало 
обговорення оцінювання відповідності проекту Зако-
ну України «Про внесення змін до Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших пов’я-
заних законодавчих актів України» стандартам та реко-
мендаціям Ради Європи

9. Рішення РАУ № 223 від 14 жовтня 2017 року «Про 
затвердження Резолюції з приводу неприйнятного 
процесу розробки та опрацювання змін до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
без участі та погодження його змісту з єдиною профе-
сійною організацією адвокатів України».

10. 2 листопада 2017 року ССВЕ вдруге звернулася до 
Президента України із закликом утриматися від вне-
сення змін до профільного закону без належної кон-
сультації з НААУ. Було звернуто увагу Глави держави 
на те, що Адміністрація Президента не інформує НААУ 
щодо напрацювання таких змін і не надає можливості 
ознайомитися з текстом документа. ССВЕ зазначила, 
що “незалежність юридичної професії не може бути 
гарантована без незалежної професійної асоціації та 
саморегулювання професії, а все законодавство, яке 
стосується адвокатського самоврядування, не може 
змінюватися без попередження.

11. РАУ 16 листопада 2017 року прийняла рішення № 
258 «Про затвердження відкритої Заяви щодо руйнації 

системи органів адвокатського самоврядування Націо-
нальної асоціації адвокатів України і інституту адвока-
тури України у спосіб неприйнятного процесу розробки 
та опрацювання змін до Закону України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність»

12.  30 листопада 2017 року пройшла попередня зустріч 
представників Національної асоціації адвокатів Украї-
ни з експертами Ради Європи Ритісом Йокубаускасом і 
Ранко Пеліцарічем з приводу змісту проекту звіту екс-
пертів про потреби НААУ.

13.  НААУ 11 грудня 2017 року направила Представнику 
Генерального Секретаря Ради Європи по питанням ко-
ординації співробітництва Ради Європи Мортену Ен-
бергу коментарі до проекту звіту міжнародних експер-
тів Ради Європи «Про потреби НААУ».

14. НААУ направила 13 грудня 2017 року лист в Офіс 
Ради Європи в Україні, Представнику Генерального Се-
кретаря Ради Європи по координації програм співро-
бітництва Ради Європи Мортену Енбергу з проханням 
надати фінальний варіант звіту міжнародних експертів 
Ради Європи «Про потреби НААУ, листопад 2017».

15.  У м. Києві 14 грудня 2017 року відбулася презента-
ція звіту «По результатах оцінки потреб адвокатського 
самоврядування в Україні», який складений експертами 
проекту Ради Європи “Консолідація реформи в сфері 
юстиції в Україні”. Авторами звіту є експерти Ритіс Йо-
кубаускас і Ранко Пеліцаріч. Представники НААУ висту-
пили з критикою рекомендацій експертів та способу 
підготовки звіту. 

16. Рада адвокатів України 15 грудня 2017 року при-
йняла Рішення РАУ № 265 від «Про звернення до 
Ради Європи, Парламентської асамблеї Ради Європи, 
Ради адвокатських та правничих товариств Європи 
(ССВЕ) з приводу Звіту експертів Ради Європи «По 
результатах оцінки потреб адвокатського самовря-
дування в Україні», а також їх професійності і неза-
лежності.

17.  НААУ 22 грудня 2017 року направила лист до 
Представника Генерального Секретаря Ради Європи 
з питань координації співробітництва Ради Європи 
Мортену Енбергу щодо звіту «По результатах оцінки 
потреб адвокатського самоврядування в Україні».

Аналогічні листи НААУ 22 грудня 2017 року 
направила:

• Генеральному Секретарю Ради Європи 
Турбйорну Ягланду;

• Голові Міністрів Ради Європи Андерсу 
Самуельсену;
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