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ПОЛОЖЕННЯ
про Раду старійшин адвокатів
Національної асоціації адвокатів України

1.

Загальні положення

Рада старійшин адвокатів Національної асоціації адвокатів України (далі
– Рада старійшин) – постійно діючий колегіальний дорадчий орган,
створений при Національній асоціації адвокатів України (далі – НААУ) за
рішенням Ради адвокатів України (далі – РАУ).
Рада старійшин має статус Комітету НААУ, який підзвітний РАУ та
підзвітний і підконтрольний Голові НААУ, РАУ.
Рада старійшин у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», Правилами
адвокатської етики, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями
З’їзду адвокатів України, рішеннями РАУ, актами Голови НААУ, РАУ та
цим Положенням.
Рада старійшин надає консультативну допомогу та підтримку
Молодіжному комітету НААУ – «UNBA NextGen» та взаємодіє з Комітетом
для забезпечення наставництва і забезпечення тяглості поколінь у професії
адвоката в Україні, а також діє з метою поширення традицій адвокатської
діяльності та професії серед молодих адвокатів.
Рада старійшин під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з
органами адвокатського самоврядування, комітетами та іншими
структурними підрозділами НААУ, державними органами, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
тощо.
Рада старійшин у своїй діяльності використовує бланк Національної
асоціації адвокатів України із відповідним найменуванням.
Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності Ради старійшин здійснює Секретаріат НААУ, РАУ, якщо інше не
передбачено рішенням РАУ.
2.

Мета, завдання та права Ради старійшин

Основною метою діяльності Ради старійшин є надання консультативної
допомоги та підтримки Молодіжному комітету НААУ – «UNBA NextGen» і
взаємодія з Комітетом для забезпечення наставництва та забезпечення
тяглості поколінь у професії адвоката в Україні, а також поширення традицій
адвокатської діяльності і професії серед молодих адвокатів.
Для досягнення своєї мети Рада старійшин здійснює наступні завдання:


сприяння в забезпеченні координації дій органів адвокатського
самоврядування з питань, що належать до її компетенції;



підготовка пропозицій
самоврядування;



визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань діяльності
органів НААУ;

щодо

реалізації

завдань

адвокатського



підвищення ефективності діяльності НААУ, РАУ;



удосконалення
адвокатури;



допомога у виконанні інших завдань, передбачених Законом України
«Про адвокатуру і адвокатську діяльність» і Статутом недержавної
некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів
України».

нормативно-правової

бази

з

питань

діяльності

Рада старійшин має право:
 брати участь в організації проведення міжнародних конференцій,
семінарів, нарад та інших заходів, а також брати участь у таких заходах;
 залучати до своєї роботи працівників Секретаріату НААУ, РАУ,
представників органів адвокатського самоврядування, представників
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), у тому числі
наукові інституції;
 надавати Голові НААУ, РАУ пропозиції з питань, віднесених до
повноважень та компетенції Ради;
 утворювати у разі потреби для виконання покладених на Раду завдань
постійні або тимчасові робочі групи;
 одержувати консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну
для виконання основних завдань;
 здійснювати іншу діяльність, спрямовану на втілення в життя мети та
завдань Ради, що передбачені цим Положенням.
3.

Структура Ради старійшин

Кількісний та персональний склад Ради старійшин затверджується РАУ
та/або Головою НААУ, РАУ.
До складу Ради старійшин входять голова, заступник (заступники)
голови, адвокати (стаж адвокатської діяльності яких складає понад 40 років),
народні депутати України – адвокати (за погодженням).
4.

Організація роботи Ради старійшин

Формою роботи Ради старійшин є засідання, що скликаються та
проводяться за рішенням Голови у разі необхідності.
Засідання Ради старійшин веде Голова, а за його відсутності – заступник
Голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради старійшин
забезпечує її секретар, який обирається на першому засіданні з числа членів
Ради старійшин.

Засідання Ради старійшин вважається правомочним, якщо на ньому
присутні більш як половина її членів.
Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до
компетенції Ради старійшин, РАУ та/або Голова НААУ, РАУ може утворити
президію, яка діє у період між його засіданнями. До складу президії входять
голова, заступник голови, секретар і визначені члени Ради старійшин.
На своїх засіданнях Рада старійшин розробляє
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

пропозиції

та

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради
старійшин (голосування може здійснюватися у тому числі за допомогою
засобів електронного зв’язку).
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім
членам Ради старійшин та до Секретаріату РАУ.
Член Ради старійшин, який не підтримує пропозиції (рекомендації),
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
Пропозиції та рекомендації Ради старійшин можуть бути реалізовані
шляхом прийняття РАУ рішення, проект якого вносить РАУ відповідно до
своїх повноважень.
5.

Припинення діяльності Ради старійшин

Рада старійшин припиняє свою діяльність:


у разі прийняття РАУ рішення про припинення діяльності Ради
старійшин;



у разі припинення діяльності НААУ, РАУ;



у випадках, передбачених законом.
____________

