
 

РІШЕННЯ № 179 

Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням Конференції 

адвокатів Київської області 10.09.2016  

 

«13» вересня 2016 року               м. Київ 
 

До Ради адвокатів України звернувся Голова Ради адвокатів Київської 

області Бойко П.А., який повідомив про рішення Ради адвокатів Київської 

області від 03 червня 2016 року щодо скликання позачергової Конференції 

адвокатів Київської області на 10 вересня 2016 року та у зв’язку із цим 

просив  встановити квоту представництва, затвердити регламент і порядок 

висування та обрання делегатів для проведення цієї Конференції. 

Означений лист разом зі зверненнями Голови КДКА Київської області 

Ковбасінської Г.В., з пов’язаних із призначеними конференцією питань, 

планувались до розгляду на засіданні Ради адвокатів України 10-11, 13 

червня 2016 року, однак за пропозицією представника адвокатів Київської 

області у складі Ради адвокатів України Гречківського П.М. були зняті, у 

зв’язку з необхідністю їх додаткового доопрацювання. Ці ж питання 

планувалися до розгляду на засіданні Ради адвокатів України 19 серпня              

2016 року, але останнє не відбувалося через відсутність кворуму. 

Враховуючи наведене, листом від 18 серпня 2016 року Голову Ради 

адвокатів Київської області Бойка П.А. завчасно повідомлено, що питання 

встановлення квоти представництва, затвердження регламенту і порядку 

висування та обрання делегатів почергової Конференції адвокатів Київської 

області, призначеної на  10 вересня 2016 року, буде розглянуто на черговому 

засіданні Ради адвокатів України 13 вересня 2016 року у блоці питань щодо 

діяльності органів адвокатського самоврядування. При цьому, у листі також 

висловлено прохання про перенесення запланованої на 10 вересня 2016 року 

позачергової Конференції адвокатів Київської області на іншу дату. 

 Однак, 25 серпня 2016 року Рада адвокатів України отримала лист 

Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А., в якому повідомлено 

про відкликання прохання щодо встановлення квоти, затвердження 

регламенту і порядку висування та обрання делегатів позачергової 



Конференції адвокатів Київської області, призначеної на 10 вересня                    

2016 року та поінформовано, що буде використана квота, порядок та 

регламент, затверджених  рішенням Ради адвокатів України № 78 від 26 

лютого 2016 року для Конференції адвокатів Київської області, що відбулась 

та завершила свою роботу 26 березня 2016 року. 

Рада адвокатів України, розглянувши означені листи та дослідивши 

вказану у них інформацію, керуючись положеннями Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», роз’яснює наступне.  

Відповідно до статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі – Закон) вищим органом адвокатського самоврядування в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є 

конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться 

відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та 

Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів 

України. 

Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не 

рідше одного разу на рік і проводиться відповідно до встановленої Радою 

адвокатів України квоти представництва, порядку висування та обрання 

делегатів конференції адвокатів регіону і регламенту, що крім Закону (статті 

47, 55), передбачено у Положенні про Раду адвокатів України (розділ ІІ,        

п. 1.2), Положенні про раду адвокатів відповідного регіону і Статуті 

недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація 

адвокатів України» (ст. 7, п. 7.1). 

Таким чином, законодавець вимагає встановлення квоти 

представництва, затвердження регламенту і порядку висування та обрання 

делегатів конференції на кожну конференцію адвокатів регіону, що є актом 

індивідуальної дії стосовно кожної конференції (проводиться як орган 

адвокатського самоврядування на підставі статті 47 Закону) та є дійсним 

до завершення її роботи. 

Крім того, звертаємо увагу, що норма відносно встановлення квоти 

представництва передбачена законодавцем із розуміння специфіки 

проведення конференції адвокатів регіону та з обов’язковим урахуванням 

даних Єдиного реєстру адвокатів України щодо кількості адвокатів у 

відповідному регіону, яка є змінною. А тому, щоразу Рада адвокатів України 

встановлює квоту представництва для проведення кожної конференції 

адвокатів регіону, керуючись відомостями, відображеними в Єдиному 

реєстрі адвокатів України. 

Відповідно до протоколу Конференції адвокатів Київської області від        

26 березня 2016 року означена конференція проведена на підставі рішення 

Ради адвокатів України № 78 від 26 лютого 2016 року, Порядку висування та 

обрання делегатів конференції адвокатів Київської області та Регламенту 

конференції адвокатів Київської області, затверджених рішенням Ради 

адвокатів України № 78 від 26.02.2016 року та є такою, що завершила свою 

роботу, оскільки питання порядку денного розглянуті, протокол підписаний. 



Враховуючи наведене, а також те, що конференція адвокатів регіону  є 

організаційною формою адвокатського самоврядування, здійснення якої 

відбувається згідно з вимогами встановленими Законом, у тому числі із 

обов’язковим складенням порядку денного, встановленням квоти, 

затвердженням порядку висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів регіону, регламенту конференції адвокатів регіону, саме для їх 

розгляду, вчасного повідомлення адвокатів про усі вищеозначені рішення є 

актами індивідуальної дії та дійсні до завершення роботи кожної конференції 

(підписання протоколу конференції).  

Таким чином, проведення 10 вересня 2016 року позачергової 

Конференції адвокатів Київської області, для якої Радою адвокатів України 

не встановлена квота представництва, не затверджені порядок висування та 

обрання делегатів конференції і регламент, не відповідає та прямо 

суперечить вказаним вище нормам Закону, а також принципам і усталеній 

практиці функціонування органів адвокатського самоврядування.  

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, врахувавши пропозиції 

членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України        

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

України, вирішила: 

1. Роз’яснити, що у розумінні Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» квота представництва, порядок висування та 

обрання делегатів конференції адвокатів регіону і регламент 

затверджуються Радою адвокатів України окремо і обов’язково для 

кожної конференції адвокатів регіону для вирішення питань, включених 

до їх порядку денного. Зібрання адвокатів, зокрема, під назвою 

«Позачергова Конференція адвокатів Київської області», що відбулося 

10 вересня 2016 року, проведене без затверджених відповідно до статей 

47, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

порядку висування та обрання делегатів конференції і регламенту, а 

також без встановлення квоти представництва, не має статусу 

конференції адвокатів регіону, а рішення такого зібрання не мають 

юридичних наслідків.  

2. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури регіонів. 

 

Голова Ради адвокатів України            підпис    Л.П. Ізовітова 

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України підпис    Л.Ю. Величко 


