
 

 

 

РІШЕННЯ № 263 

Про створення Координаційної ради з питань вдосконалення діяльності 

адвокатури України та забезпечення дотримання прав людини 

 

«15» грудня 2017 року             м. Київ 

 

Рада адвокатів України, розглянувши пропозицію Голови Комітету 

законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Ющенка О.О. 

щодо створення консультативно-дорадчого органу НААУ – Координаційної 

ради з питань вдосконалення діяльності адвокатури України та 

забезпечення дотримання прав людини з метою координації дій між 

Національною асоціацією адвокатів України, органами адвокатського 

самоврядування та органами державної влади задля вироблення спільних 

дій, спрямованих на вдосконалення діяльності адвокатури України та 

забезпечення дотримання прав людини в Україні, а також затвердження її 

складу та Положення, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення 

членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила:  

1. Створити Координаційну раду з питань вдосконалення діяльності 

адвокатури України та забезпечення дотримання прав людини, 

затвердивши її у складі, згідно з додатком. 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань 

вдосконалення діяльності адвокатури України та забезпечення 

дотримання прав людини, що додається. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис  Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис    П.М. Гречківський 



 
 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Ради адвокатів України 

від «15» грудня 2017 року № 263 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань вдосконалення діяльності адвокатури 

України та забезпечення дотримання прав людини 

Голова Національної асоціації адвокатів України,  

Ради адвокатів України, 

Голова Координаційної ради 

Ізовітова 

Лідія Павлівна 

Заступник Голови Ради адвокатів України,  

Секретар Координаційної ради 
Гвоздій  

Валентин 

Анатолійович 

Керівник Секретаріату  

Національної асоціації адвокатів України, 

(Секретаріату Ради адвокатів України) 

Красник  

Вадим 

Володимирович 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури  
Дроздов 

Олександр 

Михайлович 

Керівник Секретаріату Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури 
Вовнюк 

Віктор 

Іванович 

Голова Комітету з питань верховенства права  

Національної асоціації адвокатів України 
Ставнійчук 

Марина Іванівна 

Голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності Національної асоціації 

адвокатів України 

Боряк  

Ганна 

Леонідівна 

Голова Комітету захисту прав людини  

Національної асоціації адвокатів України 

Колесник 

Ганна 

Миколаївна 

Голова Комітету з міжнародних зв’язків 

Національної асоціації адвокатів України 
Гречківський 

Іван 

Павлович 

Голова Комітету законотворчих ініціатив 

з питань адвокатської діяльності при  

Національній асоціації адвокатів України 

Ющенко 

Олексій 

Олегович 

Голова Комітету з питань безоплатної  

правової допомоги Національної асоціації  

адвокатів України 

Вилков 

Сергій 

Валентинович 

Народний депутат України, Заступник Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних 

Логвинський 

Георгій 

Володимирович 



 
 
 

 

відносин, Голова підкомітету з міжнародно-правових  

питань та внутрішньо переміщених осіб, Заступник 

Голови Постійної делегації у Парламентській 

асамблеї Ради Європи 

(за згодою) 

Народний депутат України, Секретар Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської 

інтеграції, голова підкомітету з питань адаптації 

українського законодавства до законодавства 

Європейського Союзу (ЄС), забезпечення його  

відповідності зобов'язанням України у рамках  

Ради Європи (РЄ) та оцінки відповідності  

законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням  

України у сфері європейської інтеграції 

(за згодою) 

Сотник  

Олена 

Сергіївна 

Народний депутат України, Голова Комітету  

Верховної Ради України з питань правової 

політики та правосуддя 

(за згодою) 

Князевич 

Руслан 

Петрович 

Член Вищої ради правосуддя  

(за згодою) 
Маловацький 

Олексій 

Володимирович 

Член Вищої ради правосуддя  

(за згодою) 
Гречківський 

Павло 

Миколайович 

Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів 

(за згодою) 

Коваленко 

Анатолій 

Анатолійович 

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

(за згодою) 
Луцюк 

Павло 

Сергійович 

Представник Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 

__________ 

Представник Генеральної прокуратури України __________ 

Представник Міністерства внутрішніх справ України __________ 

Представник Міністерства фінансів України __________ 

Представник Служби безпеки України __________ 

Представник Національного антикорупційного  бюро 

України 

__________ 

Представник Державного бюро розслідувань __________ 

Представник Верховного Суду України  __________ 



 
 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Ради адвокатів України 

від «15» грудня 2017 року № 263 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань вдосконалення діяльності адвокатури 

України та забезпечення дотримання прав людини 

 

1. Координаційна рада з питань вдосконалення діяльності адвокатури 

України та забезпечення дотримання прав людини (далі – 

Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з 

метою координації дій між Національною асоціацією адвокатів 

України, органами адвокатського самоврядування та органами 

державної влади задля вироблення спільних дій, спрямованих на 

вдосконалення діяльності адвокатури України та забезпечення 

дотримання прав людини в Україні. 

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та 

законами України, постановами Верховної Ради України, указами 

Президента України, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, а також цим 

Положенням. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

 вироблення ефективних механізмів задля недопущення порушень 

прав людини, прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, а 

також уникнення випадків порушення законодавства самими 

адвокатами; 

 формування спільної позиції у питанні основних напрямів 

розвитку адвокатури в Україні та покращення рівня взаємодії між 

адвокатурою України і органами державної влади; 

 сприяння впровадженню європейських стандартів у діяльність 

органів державної влади у взаємовідносинах з адвокатами, а також 

забезпечення подальшого розвитку адвокатури України відповідно 

до європейських цінностей у цій сфері суспільних відносин; 

 вжиття спільних дієвих заходів, спрямованих на дотримання прав 

людини та унеможливлення їх порушень; 

 підготовка комплексних рекомендацій і пропозицій щодо 

вдосконалення діяльності органів державної влади та 

функціонування адвокатури України, їх взаємодії та поглиблення 

співпраці між ними. 



 
 
 

 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

1) звертається до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, органів адвокатського самоврядування, підприємств, 

установ, організацій з питань вдосконалення функціонування 

адвокатури України, дотримання прав адвокатів, забезпечення гарантій 

адвокатської діяльності та забезпечення дотримання прав людини, а 

також з питань порушень законодавства адвокатами; 

2) розглядає звернення органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових і службових осіб, а також підприємств, 

установ, організацій, адвокатів, фізичних осіб, які не є адвокатами, з 

питань вдосконалення діяльності адвокатури України та забезпечення 

дотримання прав людини; 

3) запрошує на свої засідання представників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а 

також підприємств, установ, організацій, адвокатів, фізичних осіб, які 

не є адвокатами, з питань, порушених ними перед Координаційною 

радою для отримання більш детальної інформації; 

4) проводить моніторинг рівня співпраці між органами державної влади 

та адвокатурою України, аналізує стан дотримання прав адвокатів, 

гарантій адвокатської діяльності та стан дотримання прав людини 

органами державної влади, а також рівень надання професійної 

правничої допомоги адвокатами; здійснює підготовку відповідних 

аналітичних матеріалів; 

5) за необхідності залучає до співпраці спеціалістів та фахівців органів 

державної влади, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками); 

6) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, 

підприємствами, установами та організаціями, незалежними 

експертами, міжнародними організаціями та їх представництвами в 

Україні; 

7) забезпечує підготовку та затверджує рекомендації і пропозиції, які 

надсилає органам державної влади та органам адвокатського 

самоврядування з метою можливого врахування у роботі; 

8) у визначеному законодавством порядку порушує питання про 

відповідальність посадових осіб органів державної влади, а також 

ініціює питання про відповідальність адвокатів та відкликання 

керівників окремих органів адвокатського самоврядування. 

5. Персональний склад Координаційної ради затверджуються рішенням 

Ради адвокатів України. Зміни до нього можуть вноситися за  

розпорядженням Голови Ради адвокатів України. 

6. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, що 

проводяться у разі потреби, але не рідше ніж раз на місяць. Позачергові 



 
 
 

 

засідання Координаційної ради можуть скликатися у разі потреби 

Головою Координаційної ради. 

7. Порядок денний засідань Координаційної ради формується Головою 

Координаційної ради. 

8. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому 

присутні більше половини її членів.  

9. За запрошенням Голови Координаційної ради у її засіданнях можуть 

брати участь особи, які не є членами Ради, у тому числі, з правом 

дорадчого голосу. 

10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів її 

членів, присутніх на засіданні. 

11. Рішення Координаційної ради підписуються Головою та Секретарем 

Координаційної ради і набирають чинності з моменту їх підписання, 

якщо у рішенні не зазначено інше. 

12. Матеріально-технічне, інформаційне та організаційне забезпечення 

роботи Координаційної ради здійснює Секретаріат Національної 

асоціації адвокатів України (Ради адвокатів України). 

___________ 


