
 
 

РІШЕННЯ № 99 

Про розробку законопроекту щодо публічної закупівлі професійної 

правової (правничої) допомоги 

 

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

 

Рада адвокатів України, у контексті розгляду Висновків Робочої групи з 

дослідження питання необхідності встановлення та затвердження 

мінімального розміру виплат на оплату послуг адвоката з надання професійної 

правової (правничої) допомоги, звернула увагу на наступне. 

Згідно зі статтею 131
2 

Конституції України для надання професійної 

правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Правовою основою діяльності 

адвокатури України є Конституція України, Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», інші законодавчі акти України  (стаття 3 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Відповідно до підпункту 11 пункту 16
1
 Перехідних положень Конституції 

України представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131
1
 та 

статті 131
2 

цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у 

Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 

року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої 

інстанції – з 1 січня 2019 року. Представництво органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або 

адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.  

Рада адвокатів України, з огляду на результати судової реформи та 

закріплення на конституційному рівні виключного представництва адвокатом 

в суді , одноголосно заявила про необхідність розробки законопроекту з 

питання публічної закупівлі професійної правової (правничої) допомоги.  

Врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів 

України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

Регламентом Ради адвокатів України, Рада адвокатів України вирішила: 

1. Ініціювати подання до Верховної Ради України законопроекту з питання 

публічної закупівлі професійної правової (правничої) допомоги, 

доручивши його розробку Комітету законотворчих ініціатив з питань 

адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. 



 

2. В.о. Секретаря  Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при 

Національній асоціації адвокатів України.  

 

Голова Ради адвокатів України           підпис       Л.П. Ізовітова 
 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України  підпис         І.В. Колесников 

 

 


