
 

 

 

РІШЕННЯ № 202 

Про проведення Конференції адвокатів регіону 

на підставі декількох рішень Ради адвокатів України 

 

 

«13» грудня 2018 року                      м. Київ 

 

Рада адвокатів України, з метою економії коштів на організаційно-

технічні заходи проведення конференцій адвокатів регіонів, врахувавши 

пропозиції членів Ради адвокатів України, керуючись Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України,  вирішила: 

1. Надати радам адвокатів регіонів повноваження щодо  прийняття 

рішень з об’єднання порядків денних, затверджених Радою 

адвокатів України з питань  проведення щорічної конференції 

адвокатів регіону та обрання делегатів за З’їзд адвокатів України 

2019 року.  

2. У разі об’єднання таких порядків денних, діє Регламент конференції 

адвокатів регіону, затверджений рішенням Ради адвокатів України                 

№ 201 від  13 грудня 2018 року. 

3. Конференція при об’єднанні таких  порядків денних проводиться за 

даними  Єдиного реєстру адвокатів України  станом на 13 грудня 

2018 року включно та на підставі Рішення Ради адвокатів України 

«Про скликання конференцій адвокатів регіонів, встановлення квот 

представництва, затвердження порядку висування та обрання 

делегатів конференцій адвокатів регіонів та регламенту їх 

проведення» № 201 від 13 грудня 2018 року, з порядком денним в 

наступній редакції:  

3.1. Обрання делегатів на З’їзд адвокатів України 2019  року, 

призначеного на 15-16 лютого 2019 року;  

3.2. Розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону; 

3.3. Розгляд та затвердження звіту кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури регіону; 



3.4.Розгляд та затвердження висновку ревізійної комісії адвокатів 

регіону; 

3.5. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів 

регіону у складі Ради адвокатів України;  

3.6. Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів 

регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури; 

3.7. Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів та 

КДКА регіону;  

3.8. Інших рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»;  

3.8. Різне. 
 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні 

комісії адвокатури регіонів, ревізійні комісії адвокатів регіонів, 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу 

ревізійну комісію адвокатури, а також розмістити його на 

офіційному веб-сайті НААУ. 

 

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

 

Секретар Ради адвокатів України [підпис]        П.М. Гречківський 


