
 

РІШЕННЯ № 128 

Про затвердження роз’яснення щодо порядку оформлення та зовнішнього 

вигляду дозволу Керівника стажування на вчинення 

стажистом певних дій 

 

«10» червня 2016 року                        м. Одеса  

 

Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України           

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила:   

1. Затвердити роз’яснення щодо порядку оформлення та зовнішнього 

вигляду дозволу Керівника стажування на вчинення стажистом певних 

дій, що додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

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 «10» червня 2016 року № 128    

 

 

Щодо порядку оформлення та зовнішнього вигляду  

дозволу Керівника стажування на вчинення стажистом  

певних дій 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення громадянина    

Тананакіна О.В. про надання роз’яснення щодо порядку оформлення та 

зовнішнього вигляду дозволу Керівника стажування, за яким стажист може 

бути присутній під час проведення процесуальних дій на досудовому 

розслідуванні, в судовому засіданні та відвідувати місця позбавлення волі, 

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів 

України, роз’яснює наступне. 

Відповідно до пункту 1.10. Програми проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

затвердженої рішенням Ради адвокатів України від 01 червня 2013 року 

№125 (далі – Програми), встановлено, що спільно з керівником або за його 

дозволом з іншими адвокатами (за їх згоди) стажист може бути присутній під 

час проведення процесуальних дій на досудовому розслідуванні і в судових 

засіданнях по різних категоріях справ, може відвідувати місця позбавлення 

волі. 

Крім того, пунктом 1.12. вказаної Програми передбачено, що за 

завданням керівника самостійно або спільно з ним, або за його дозволом з 

іншими адвокатами з їх згоди стажист вивчає справи, які перебувають у 

провадженні керівника стажування, оформляє проекти процесуальних 

документів, виконує аналітичні розробки доказового матеріалу, розробляє 

позицію і тактику захисту або представництва, складає проекти планів 

ведення справ, захисних промов і виступів, клопотань, заяв, пояснень за 

позовом і заперечень, апеляційних та касаційних скарг, інших процесуальних 

документів по конкретних справах.  

Відповідно до загальних вимог Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України від 25 вересня 2015 року № 114 (далі – Положення) та Програми 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, затвердженої рішенням Ради адвокатів 

України від 01 червня 2013 року № 125 саме на керівника стажування 

покладаються основні обов’язки по організації стажування, наданню 

стажисту завдань відповідно до індивідуального плану стажування та по 

здійсненню контролю за проходженням стажування.  



 

Таким чином, цілком підставним в пунктах 1.10., 1.12. Програми 

проходження стажування передбачено обов’язок стажиста отримати дозвіл 

від свого керівника стажування, у випадку виконання стажистом окремих 

завдань стажування з іншими адвокатами. 

Виходячи з характеру вказаного дозволу на виконання окремих завдань 

стажування з іншими адвокатами, його оформлення здійснюється в довільній 

письмовій формі (як письмове звернення стажиста до свого керівника з 

попереднім письмовим погодженням з іншим (іншими) адвокатом 

(адвокатами) щодо майбутнього виду, характеру, терміну, місця виконання 

тощо певних завдань стажування. Такий дозвіл може бути загальний або на 

конкретні завдання. 

_____________ 

 


