
 
 

РІШЕННЯ № 4 

Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації      

адвокатського самоврядування у 2017 році 

 

«03» лютого 2017 року       м. Харків 

 

Рада адвокатів України, з метою приведення рішень Ради адвокатів 

України у відповідність до внесених згідно із Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 

році» № 1791-VIII від 20 грудня 2016 року, змін до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині щодо розміру щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, 

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів 

України, керуючись статтями 55, 58 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

вирішила: 

1. Встановити, що щорічний внесок на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування сплачується адвокатом у розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 

1 січня відповідного календарного 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. 

2. Внести відповідні зміни до Положення про внески на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування (з останніми змінами від          

4-5 липня 2014 року), затвердивши його у новій редакції. 



3. Внести зміни до рішення Ради адвокатів України від 01 червня          

2013 року № 157 «Про встановлення щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування для адвоката іноземної 

держави», шляхом викладення пункту 1 рішення у наступній редакції:    

«1. Встановити щорічний внесок на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування для адвоката іноземної держави у розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 

1 січня відповідного календарного 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.». 

4. Внести зміни до рішення Ради адвокатів України від 01 червня          

2013 року № 156 «Про встановлення для адвокатів іноземних держав 

плати за організаційно-технічне забезпечення», шляхом викладення 

пункту 1 рішення у наступній редакції:  

«1. Встановити для адвокатів іноземних держав плату за організаційно-

технічне забезпечення в розмірі плати, що встановлюється за складання 

кваліфікаційного іспиту, шляхом його перерахування двома платежами 

на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування згідно 

наступного розподілу: 

 80% від встановленого розміру на поточний рахунок відповідної 

КДКА регіону; 

 20% від встановленого розміру на поточний рахунок ВКДКА.». 

5. З моменту ухвалення цього рішення, визнати такими, що втратили 

чинність рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 24 

(в частині щодо розміру щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування) та від 16 грудня 2016 року № 291.  

6. 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 

 

 


