
 

РІШЕННЯ № 109 

Про внесення та затвердження змін до  

Регламенту ради адвокатів регіону  

 

«23» квітня 2016 року                         м. Київ 

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши запропоновані 

зміни до Регламенту ради адвокатів регіону, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 178, врахувавши пропозиції, 

зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 

55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ 

Положення про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Внести та затвердити зміни до Регламенту ради адвокатів регіону, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 

року № 178, що додаються.  

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів, а також оприлюднити його на офіційному веб-

сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис       Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України       підпис       П.М. Гречківський 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «23» квітня 2016 року № 109 

 

 

 

ЗМІНИ 

до Регламенту ради адвокатів регіону 

(затверджений рішенням Ради адвокатів України  

від 25 жовтня 2014 року № 178) 

                                                                         

1. Розділ 2 «Склад ради адвокатів регіону» Регламенту доповнити 

пунктами 2.4., 2.5. наступного змісту: 

«2.4. Голова, заступник Голови, секретар, члени Ради адвокатів регіону 

можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням органу 

адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади. 

2.5. Повноваження Голови, заступника Голови, секретаря, членів Ради 

адвокатів регіону припиняються у разі: 

 подання заяви про дострокове складання повноважень; 

 зупинення або припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю;  

 закінчення строку, на який було обрано; 

 смерті.»; 

2. З назв Розділів 3, 4, 5, 6 Регламенту слова «…та їх припинення» 

виключити; 

3. Пункти 3.1.2., 3.1.3. Розділу 3 «Повноваження Голови ради адвокатів 

регіону та їх припинення» Регламенту виключити; 

4. Пункт 3.1.4. Розділу 3 «Повноваження Голови ради адвокатів регіону та 

їх припинення» Регламенту вважати пунктом 3.1.2.; 

5. Пункти 4.2. 4.3. Розділу 4 «Повноваження заступника Голови ради 

адвокатів регіону та їх припинення» Регламенту виключити;  

6. У Розділі 5 «Повноваження Секретаря ради адвокатів регіону та їх 

припинення» Регламенту: 

- пункт 5.1.1.  викласти  в наступній редакції: 

«Секретар Ради адвокатів регіону: 

 здійснює підготовку засідань Ради адвокатів регіону; 

 веде та складає протоколи засідань Ради адвокатів регіону; 

 здійснює облік присутності членів Ради адвокатів регіону на 

засіданнях Ради; 

 виконує доручення Голови Ради адвокатів регіону, пов’язані з 

організацією проведення засідань; 



 

 відповідає за організацію діловодства Ради за окремим 

розпорядженням Голови Ради адвокатів регіону; 

 здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом, 

Положенням про Раду адвокатів регіону та Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»;  

- пункт 5.2. викласти в наступній редакції:  

«5.2.У разі відсутності Секретаря Ради адвокатів регіону на черговому 

засіданні Ради  повноваження Секретаря по веденню протоколу на 

час цього засідання Ради адвокатів регіону покладаються на 

іншого члена Ради Головою Ради адвокатів регіону»;  

- пункт 5.3. виключити;  

7. Пункти 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.3. Розділу 6 «Повноваження члена Ради 

адвокатів регіону та їх припинення» Регламенту виключити;  

8. У Розділі 7 «Організація та порядок проведення засідань ради адвокатів 

регіону» Регламенту: 

- пункт 7.1. доповнити новим реченням наступного змісту: «Члени 

Ради адвокатів регіону скликаються шляхом направлення їм 

повідомлення про засідання Ради адвокатів Регіону»; 

- пункт 7.2. викласти в наступній редакції:  

«7.2. Члени ради адвокатів регіону вважаються повідомленими 

належним чином, якщо повідомлення їм направлені одним із 

наступних засобів зв’язку: 

7.2.1 . на поштові (електронні) адреси, які вони надали Раді адвокатів 

регіону, чим визначили їх належними та призначеними для 

повідомлень у зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків; 

7.2.2 . по факсу за номером телефону, який вони надали Раді адвокатів 

регіону, чим визначили їх належними та призначеними для 

повідомлень у зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків.»; 

- у пункті 7.5. слово «…надходження…» замінити словом 

«…отримання…»;  

- пункт 7.12. доповнити новим реченням наступного змісту: «При 

неможливості бути присутнім на засіданні  Ради адвокатів регіону,  

член Ради адвокатів регіону може прийняти  участь у  засіданні 

Ради в режимі відео-конференції»;   

- у пункті 7.13. слова «…про що Голова Ради адвокатів регіону 

інформує Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.»  

виключити; 

9. У Розділі 11 «Порядок розгляду питань по суті» Регламенту: 

- у пункті 11.5. абзац 5 викласти в наступній редакції: 

« -  відсутності кворуму на момент розгляду питання по суті»;  

 



 

- у пункті 11.10. після слів «… (трьох) ... (п’ять)» доповнити словом 

«робочих»;   

- пункт 11.11. викласти в наступній редакції:  

«11.11. Секретар Ради адвокатів регіону у разі необхідності або на 

вимогу  направляє належним чином завірену копію: 

 членам Ради адвокатів регіону, у порядку, встановленому п.7.2 

цього Регламенту; 

 Раді адвокатів України, на офіційну електрону пошту.»;  

- пункт 11.12. викласти в такій редакції:  

«У разі не підписання та/або відмови Голови Ради адвокатів регіону 

у підписанні протоколу в строк, визначений пунктом 11.10 цього 

Регламенту, Секретар Ради адвокатів регіону направляє членам 

Ради адвокатів регіону, які взяли участь у засіданні, у порядку, 

встановленому п.7.2 Регламенту, копію протоколу з повідомленням 

про причину не підписання та/або відмову Голови Ради адвокатів 

регіону у підписанні протоколу, а також про можливість надання 

письмових зауважень до протоколу протягом 3 (трьох днів) з 

моменту отримання його копії, якщо такі є. Протокол вважається 

оформленим належним чином та таким, що відповідає п.11.10 цього 

Регламенту, за умови відсутності  у членів Ради адвокатів регіону, 

які взяли участь у засіданні, письмових зауважень до нього та його 

підписання більшістю членами Ради адвокатів регіону, які взяли 

участь у засіданні. У такому випадку копія протоколу з 

повідомленням про дотримання п.11.12  розділу 11 цього Регламенту 

направляється відповідно до п.11.11 Розділу 11 цього Регламенту.  

При наявності істотних письмових зауважень (неправильного або 

неповного викладу пропозицій, що були поставлені на голосування, 

відомостей про результати голосування тощо), вони розглядаються 

на черговому засіданні Ради адвокатів регіону»; 

10. Пункт 13.1.8. Розділу 13  «Рішення ради адвокатів регіону» Регламенту 

викласти в наступній редакції:  

«13.1.8. Секретар Ради адвокатів регіону у разі необхідності або на 

вимогу направляє належним чином завірені копії прийнятих рішень: 

 членам Ради адвокатів регіону, у порядку, встановленому п.7.2 

цього Регламенту; 

 Раді адвокатів України, на офіційну електрону пошту.». 

____________ 

 


