
РІШЕННЯ № 283
Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації

адвокатського самоврядування у 2018 році

«15» грудня 2017 року          м. Київ

Рада адвокатів України, у зв’язку з необхідністю ухвалення рішення про
сплату  щорічного  внеску  на  забезпечення  реалізації  адвокатського
самоврядування у 2018 році, врахувавши рішення Ради адвокатів України від
03 лютого 2017 року № 4, а також звернення Голови Ради адвокатів міста
Києва  Рябенка  П.К.  від  14  грудня  2017  року  № 273  щодо  зміни  порядку
сплати  щорічного  внеску  на  забезпечення  реалізації  адвокатського
самоврядування  адвокатами  міста  Києва,  зокрема,  перерахування  100  %
розміру  щорічного  внеску  на  поточний   рахунок   Національної   асоціації
адвокатів  України,  у  зв’язку  з  неможливістю  отримання  ним  доступу  до
банківського  рахунку  Ради  адвокатів  міста  Києва  через  неправомірні  дії
колишнього керівника – Рафальської  І.В.,  яка  незаконно нібито продовжує
виконувати  повноваження  голови  ради  адвокатів  регіону,  розпоряджатися
коштами та майном Ради (встановлено рішеннями Ради адвокатів України від
08 квітня 2017 року № 118, від 08 квітня 2017 року № 119, від 05 серпня 2017
року № 170, від 05 серпня 2017 року № 171, 23 вересня 2017 року № 208, від
23 вересня 2017 року № 211, від 15 листопада 2017 року № 236), врахувавши
пропозиції,  зауваження  та  доповнення  членів  Ради  адвокатів  України,
керуючись статтями 55, 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:

1. Встановити,  що  щорічний  внесок  на  забезпечення  реалізації
адвокатського  самоврядування  сплачується  адвокатом  у  розмірі
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на
1 січня відповідного календарного року, у визначений Положенням про
внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування строк,
тобто  до  31  січня  2018  року,  шляхом  його  перерахування  двома
платежами на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування
згідно наступного розподілу:



 70%  від  встановленого  розміру  щорічного  внеску  на  поточний
рахунок відповідної ради адвокатів регіону;

 30%  від  встановленого  розміру  щорічного  внеску  на   поточний
рахунок  Національної  асоціації  адвокатів України.

2. Встановити окремий порядок сплати щорічного внеску на забезпечення
реалізації  адвокатського  самоврядування  для  адвокатів  міста  Києва  у
2018  році,  шляхом  його  перерахування  одним  платежем  на  поточний
банківський рахунок Національної асоціації  адвокатів України у розмірі
100 % щорічного внеску. 

3. Секретарю Ради адвокатів  України про  прийняте  рішення повідомити
ради  адвокатів,  кваліфікаційно-дисциплінарні  комісії  адвокатури  та
ревізійні комісії адвокатів регіонів, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію  адвокатури,  Вищу ревізійну  комісію  адвокатури  та  адвокатів,
шляхом  оприлюднення  цього  рішення  на  офіційному  веб-сайті
Національної асоціації адвокатів України. 

Голова Ради адвокатів України Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України П.М. Гречківський


