
 
РІШЕННЯ № 41 

Про встановлення квоти представництва делегатів на  

Звітно-виборний з’їзд адвокатів України 2017 року 

 
 

«16» лютого 2017 року                м. Київ 

Рада адвокатів України на підставі рішення № 40 від 16 лютого              

2017 року «Про скликання Звітно-виборного з’їзду адвокатів України        

2017 року», керуючись статтями 54 та 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

вирішила: 

1. Встановити квоту представництва делегатів на Звітно-виборний з’їзд 

адвокатів України 2017 року – 1 (один) делегат від 100 (ста) адвокатів, 

відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України, 

відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення 

Єдиного реєстру адвокатів України.  

2. У разі, якщо при визначенні кількості делегатів на Звітно-виборний    

з'їзд адвокатів України 2017 року від адвокатів регіону відповідно до 

встановленої квоти залишок від ділення не складає цілого числа, 

кількісний склад делегатів округлюється до цілого числа у бік 

збільшення.  

3. Встановити квоту на обрання від кожного регіону п’яти резервних 

делегатів, які беруть участь у роботі Звітно-виборного з'їзду адвокатів 

України 2017 року виключно за умови не прибуття основних делегатів.  

4. Участь у роботі Звітно-виборного з'їзду адвокатів України 2017 року 

беруть Голова Ради адвокатів України, його заступники та члени Ради 

адвокатів України, на яких покладається організаційно-технічне 

забезпечення проведення З’їзду.  

5. До участі у роботі Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року 

запрошуються Голова та Заступники Голови Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, Голова та члени Вищої ревізійної 

комісії адвокатури.  



6. Голова Ради адвокатів України, його заступники та члени Ради адвокатів 

України діють як члени Організаційного комітету з проведення З’їзду у 

разі оголошення тривалої перерви у роботі З’їзду. 

7. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення опублікувати  

повідомлення на офіційному веб-сайті НААУ та повідомити адвокатів 

України, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури та  ревізійні комісії адвокатів регіонів, Вищу кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу ревізійну комісію адвокатури. 

8. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис             Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис        П.М. Гречківський 


