
 
 

РІШЕННЯ № 292  

 

Питання забезпечення  

організаційних заходів проходження стажування  

 

«16» грудня 2016 року             м. Київ 

Рада адвокатів України, обговоривши пропозицію Голови Ради 

адвокатів України Ізовітової Л.П. про внесення змін до Положення про 

організацію та порядок проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в частині щодо 

забезпечення організаційних заходів проходження стажування, у тому числі 

фінансового характеру, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення 

членів Рад адвокатів України та присутніх на засіданні керівників органів 

адвокатського самоврядування, керуючись статтею 55 Закону України    

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

України, вирішила: 

1. Встановити, що особа, стосовно якої радою адвокатів регіону ухвалено 

рішення про призначення  керівника  стажування,  видачу  направлення  

на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та 

строки подання поточних звітів, сплачує внесок за проходження 

стажування у розмірі не менше 12 мінімальних місячних заробітних плат 

(станом на день його сплати).  

2. Розмір внеску за стажування встановлюється для реалізації керівником 

стажування, радою адвокатів регіону та Радою адвокатів України 

повноважень, визначених Положенням про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, визначається з урахуванням покриття 

витрат на організаційно-технічне забезпечення проходження стажування 

та сплачується стажистом згідно наступного розподілу: 

 50% від встановленого розміру внеску – керівнику стажування, що 

сплачуються відповідно до договору на керівництво стажуванням та 

рішення ради адвокатів регіону. 



 50% від встановленого розміру внеску на поточні рахунки 

відповідної ради адвокатів регіону та Ради адвокатів України, з 

яких 30% - на поточний рахунок ради адвокатів регіону, а 20% - на 

поточний рахунок Ради адвокатів України (Національної асоціації 

адвокатів України).  

3. За рішенням ради адвокатів регіону сплата 50% від встановленого 

розміру внеску, що сплачується стажистом керівнику стажування, може 

бути розстрочена помісячно протягом строку стажування.  

4. Рада адвокатів регіону перевіряє виконання стажистом порядку сплати 

внеску за проходження стажування, визначеному у пункті 3 цього 

рішення.  

5. Внести відповідні зміни до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, шляхом затвердження його у новій 

редакції.  

6. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та адвокатів, шляхом оприлюднення цього рішення на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.  

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року. 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис]        Л.П. Ізовітова 

 

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

 


