
 

РІШЕННЯ № 291  

Питання сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування у 2017 році 

 

«16» грудня 2016 року             м. Київ 

 

Розпорядженням Голови Ради адвокатів України від 29 листопада        

2016 року № 97 створено спеціальну тимчасову комісію для дослідження 

порушеного у зверненнях керівників органів адвокатського самоврядування 

питання щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування, у зв’язку з підвищенням місячного розміру 

мінімальної заробітної плати на 2017 рік. 

Рада адвокатів України, обговоривши результати роботи відповідної 

спеціальної тимчасової комісії, врахувавши пропозиції, зауваження та 

доповнення членів Ради адвокатів України, присутніх на засіданні 

представників регіональних органів адвокатського самоврядування та 

адвокатів, звертаючи увагу на приписи спеціального законодавства України 

та акти вищих органів адвокатського самоврядування, зазначає наступне.  

Відповідно до статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі  Закон) фінансове забезпечення органів адвокатського 

самоврядування здійснюється з рахунок, зокрема, щорічних внесків адвокатів 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, розмір яких 

визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення 

діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної 

комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та є 

однаковим для всіх адвокатів. 

Рада адвокатів України у порядку реалізації статті 55 Закону встановлює 

розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і 

використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату 



щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування та визначено напрями їх використання).  

17 листопада 2012 року Установчим з’їздом адвокатів України 

відповідно до статті 54 Закону встановлено щорічний внесок адвокатів на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та рекомендований 

його розмір – не більше однієї мінімальної заробітної плати на рік станом на 

1 січня поточного року, у якому такий внесок сплачується. А рішенням Ради 

адвокатів України № 24 від 17 грудня 2012 року розмір щорічного внеску 

закріплений на рівні однієї мінімальної заробітної плати на рік.  

Порядок та строки сплати, розподілу та використання внесків на  

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в структурі 

Національної асоціації адвокатів України, відповідно до приписів Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено у Положенні 

про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, 

затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року    

№ 72 (з наступними змінами). 

У Розділі 2 вказаного Положення встановлено, що адвокати сплачують 

щорічні внески до 31 січня поточного року двома одночасними платежами 

згідно наступного розподілу:  шляхом перерахування 70% від 

встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок відповідної 

ради адвокатів регіону;  шляхом перерахування 30% від встановленого 

розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної асоціації 

адвокатів України. 

Сплата  щорічного  внеску  на  реалізацію  повноважень  органів 

адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з‘їзду адвокатів 

України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов‘язком 

кожного адвоката. 

Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів 

на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по 

сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в 

повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише 

одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону 

чи Національної асоціації адвокатів України. 

З огляду на викладене, керуючись статтями 54, 55, 58 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішеннями Установчого з’їзду 

адвокатів України та Ради адвокатів України щодо розміру, порядку і строків  

сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, Положенням про Раду адвокатів України, а також з метою 

сприяння діяльності адвокатів та створення сприятливих умов для виконання  

ними професійних обов’язків, вирішила: 

1. Встановити, що:  

1.1. у 2017 році щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування сплачується адвокатом у розмірі 1 (однієї) мінімальної 

місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої станом на 31 грудня 



2016 року, у визначений Положенням про внески на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування строк, тобто до 31 січня 2017 

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. 

1.2. у випадку несплати адвокатом щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування у визначений Положенням 

строк – до 31 січня 2017 року, останній сплачується у розмірі 1(однієї) 

мінімальної місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої на 

момент сплати. 

1.3. особа, яка набула статусу адвоката, тобто склала присягу адвоката 

України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю після 31 січня 2017 року, сплачує щорічний внесок на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у розмірі 

1(однієї) мінімальної місячної заробітної плати, законодавчо закріпленої 

на момент сплати. 

1.4. адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю якого поновлюється 

у визначеному законом порядку після 31 січня 2017 року, сплачує 

щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування у розмірі 1(однієї) мінімальної місячної заробітної 

плати, законодавчо закріпленої на момент сплати.  

2. 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  [підпис]  Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України [підпис] П.М. Гречківський 


