
 

РІШЕННЯ № 201 

Про встановлення плати за складання кваліфікаційного іспиту для осіб, 

які втратили працездатність (інвалідів І та ІІ груп) 

 

«22» вересня 2017 року                     м. Львів 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення громадянина            

Шуть М.Ф. від 16 серпня 2017 року з питання плати за складання 

кваліфікаційного іспиту для осіб-інвалідів І та ІІ груп, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 

рішення Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 112, рішення 

Ради адвокатів України від 03 лютого 2017 року № 5, керуючись статтями 55, 

58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням 

про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Встановити та затвердити плату за складання кваліфікаційного іспиту у 

розмірі ½ від трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (50%) 

для осіб, які втратили працездатність (інвалідів І та ІІ груп), 

установлених законом на день подання заяви про допуск до складання 

кваліфікаційного іспиту. 

2. Встановити, що плата за складання кваліфікаційного іспиту сплачується 

визначеною у пункті 1 цього рішення категорією осіб на день подання 

заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту та здійснюється 

в національній валюті України на банківські рахунки кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону (КДКА) та 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДКА) 

двома платежами, згідно наступного розподілу: 

 шляхом перерахування 80% від встановленого розміру плати за 

складання кваліфікаційного іспиту на поточний рахунок відповідної 

КДКА; 

 шляхом перерахування 20% від встановленого розміру плати за 

складання кваліфікаційного іспиту на поточний рахунок ВКДКА. 



3. КДКА здійснювати допуск до складання кваліфікаційного іспиту осіб, 

стосовно яких ухвалено рішення про допуск до складання 

кваліфікаційного іспиту, та плата за складання кваліфікаційного іспиту 

якими здійснена у порядку та розмірах, встановлених пунктами 1, 2 

цього рішення. 

4. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити заявника, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів та Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а 

також опублікувати його на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 

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

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України [підпис]  Л.Ю. Величко 


