
 

РІШЕННЯ № 57 

 

Про внесення та затвердження змін до Регламенту  

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Регламенту 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, Положення 

про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки 

адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність 

 

«07» квітня 2017 року                    м. Одеса 

 

Рада адвокатів України, у контексті обговорення листа Голови Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М від                       

14 березня 2017 року № 478 про надання роз’яснення щодо можливих 

способів реагування ВКДКА на бездіяльність КДКА регіону, керівництва 

та/або посадових осіб КДКА регіону, врахувавши рішення Ради адвокатів 

України від 07 квітня 2017 року № 56, а також пропозиції, зауваження та 

доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення 

про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Внести та затвердити зміну до пункту 3.39 Розділу ІІІ «Підготовка і 

проведення засідань ВКДКА» Регламенту Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (з останніми змінами 

від 04 лютого 2017 року), замінивши слова «не пізніше п’яти 

календарних днів» словами «не пізніше десяти календарних днів». 

2. Внести та затвердити зміну до пункту 8.11 Розділу 8 «Рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (палати)» Регламенту 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня           

2013 року № 268 (з останніми змінами від 26 лютого 2016 року), 

доповнивши новим абзацом наступного змісту: «Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури зобов’язана не пізніше десяти  



календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування 

зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА». 

3. Внести та затвердити зміну до статті 35 Положення про порядок 

прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка 

може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня            

2014 року № 120 (з останніми змінами від 11 червня 2016 року), 

доповнивши новим реченням наступного змісту: «Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури зобов’язана не пізніше десяти  

календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування 

зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА». 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 

кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а також 

повідомити адвокатів на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України.  

 

Голова Ради адвокатів України  підпис          Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  підпис        П.М. Гречківський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


