
 
 

РІШЕННЯ № 82 

Про внесення та затвердження змін до  

Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України   
 

«01» червня 2018 року          смт. Затока, Одеська обл. 

Рада адвокатів України, обговоривши у контексті питання підвищення 

кваліфікації пропозицію Заступника Голови Ради адвокатів України         

Гвоздія В.А. щодо проходження адвокатами, право на заняття адвокатською 

діяльністю яких поновлено та на яких не поширювався обов’язок підвищення 

свого професійного рівня на час зупинення діяльності, спеціальних курсів 

підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою 

школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України та 

присутніх на засіданні Голів рад адвокатів регіонів, керуючись статтею 55 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Порядком 

підвищення кваліфікації адвокатів України, Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Внести та затвердити зміни до Порядку підвищення кваліфікації 

адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 

16 лютого 2013 року № 85, з останніми змінами від 08 квітня 2017 року, 

що додаються. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів та на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України. 
 

Голова Ради адвокатів України  підпис                 Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис       П.М. Гречківський 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «01» червня 2018 року № 82 

 

 

ЗМІНИ 

до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України 
(затверджений рішенням РАУ від 16 лютого 2013 року № 85, зі змінами, затвердженими  

рішенням РАУ від 27 вересня 2013 року № 219, зі змінами та доповненнями, 

затвердженими рішенням РАУ від 26 лютого 2016 року № 67, зі змінами та 

доповненнями, затвердженими рішенням РАУ від 13 червня 2016 року № 167, зі змінами 

та доповненнями, затвердженими рішенням РАУ від 08 квітня 2017 року № 65) 

 

1. Абзац (частину) 3 статті 1 Порядку викласти у новій редакції 

наступного змісту: 

«…У випадку поновлення адвокатської діяльності, право на заняття 

якою було зупинено на рік і більше, адвокат зобов’язаний пройти 

спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, 

розробленими Вищою школою адвокатури НААУ. Адвокат проходить 

зазначені курси протягом трьох місяців з моменту поновлення права на 

заняття адвокатською діяльністю.». 

_____________ 


