
 
 

 

РІШЕННЯ № 109 

Про внесення та затвердження змін до Положення про помічника 

адвоката та Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України  
 

«25» липня 2018 року               м. Київ 

Рада адвокатів України, розглянувши пропозицію Заступника Голови 

Ради адвокатів України Гвоздія В.А. що внесення змін до Положення про 

помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від      

25 вересня 2015 року № 113, з останніми змінами від 01 червня 2018 року, та 

Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 26, з останніми 

змінами від 02 червня 2018 року, а також ознайомившись із запропонованим 

проектом рішення, керуючись статтями 16, 55 Закону України                        

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, підпунктом 16.1.5. пункту 16.1 Розділу 16 Регламенту Ради 

адвокатів України, вирішила:   

1. Внести та затвердити зміни до Положення про помічника адвоката, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня          

2015 року № 113, з останніми змінами від 01 червня 2018 року              

(Додаток 1). 

2. Внести та затвердити зміну до Порядку ведення Єдиного реєстру 

адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України      

від 17 грудня 2012 року № 26, з останніми змінами від 02 червня         

2018 року (Додаток 2). 

3. 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 «25» липня 2018 року № 109 

 

 

ЗМІНИ 

до Положення про помічника адвоката 
(затверджене рішенням РАУ від 25 вересня 2015 року № 113, із змінами, внесеними 

рішенням РАУ від 13 червня 2016 року № 167, із змінами, внесеними рішенням РАУ 

від 05 серпня 2017 року № 188, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 01 червня  

2018 року № 81) 

 

1. Пункт 3.1. статті 3 «Внесення даних про помічника адвоката до Єдиного 

реєстру адвокатів України» викласти у новій редакції наступного змісту: 

«3.1. Адміністратор бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону на 

Першому рівні вносить дані про помічника адвоката до ЄРАУ у 

відповідності до Порядку ведення ЄРАУ, затвердженого Радою 

адвокатів України, після чого не пізніше ніж в 30-денний строк з дня 

внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ помічнику видається 

посвідчення помічника адвоката.»; 

2. Пункт 4.1. статті 4 «Посвідчення помічника адвоката» викласти у новій 

редакції наступного змісту: «4.1. Посвідчення помічника адвоката 

видається за підписом голови ради адвокатів регіону (Додаток № 1).»; 

3. Пункт 4.10. статті 4 «Посвідчення помічника адвоката» викласти у новій 

редакції наступного змісту: 

«4.10. Адміністратор бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону на 

Першому рівні, при наявності усіх обов’язкових документів, доданих до 

заяви про внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ та видачу 

посвідчення помічника адвоката, вносить дані про помічника адвоката 

до ЄРАУ у відповідності до цього Положення та Порядку ведення 

ЄРАУ, затвердженого Радою адвокатів України.  

У разі припинення дії трудового договору з помічником адвоката, такий 

адвокат зобов’язаний не пізніше ніж на третій день з дня припинення 

трудових відносин зі своїм помічником подати заяву до ради адвокатів 

регіону про внесення відповідних відомостей в ЄРАУ.  

У ЄРАУ робиться запис про припинення трудових відносини між 

адвокатом та помічником з вказівкою дати такого припинення.». 

______________ 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Ради адвокатів України  

від «25» липня 2018 року № 109 

 

ЗМІНА 

до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України 
(затверджений рішенням РАУ № 26 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, 

внесеними рішенням РАУ № 111 від 06 квітня 2013 року, із змінами та доповненнями, 

внесеними рішенням РАУ № 149 від 01 червня 2013 року, із змінами, внесеними рішенням 

РАУ № 184 від 27 липня 2013 року, із змінами, внесеними рішенням РАУ № 220 від 27 

вересня 2013 року, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням РАУ № 76 від 4-5 

липня 2014 року, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням РАУ № 66 від 26 

лютого 2016 року, із змінами, внесеними рішенням РАУ № 117 від 23 квітня 2016 року, із 

змінами, внесеними рішенням РАУ № 64 від 08 квітня 2017 року, із змінами, внесеними 

рішенням РАУ № 187 від 05 серпня 2017 року, із змінами, внесеними рішенням РАУ № 190 

від 22 вересня 2017 року, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 02 червня 2018 року        

№ 93) 

 

1. Статтю 2 «Порядок внесення відомостей до ЄРАУ» Порядку доповнити 

новим пунктом 2.19 наступного змісту: 

«2.19. Для внесення відомостей до ЄРАУ рішення ради адвокатів регіону 

не вимагається. Відомості вносяться у відповідності до цього Порядку та 

інших актів НААУ, РАУ.». 

____________ 

 

 

 


