
 
 

РІШЕННЯ № 224 

Про розгляд звернення Голови ВКДКА Дроздова О.М.                        

щодо внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного 

іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики 

оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття 

права на заняття адвокатською діяльністю в Україні 

 

«13» грудня 2018 року               м. Київ 

 

До Ради адвокатів України надійшло звернення Голови ВКДКА 

Дроздова О.М. № 2193 від 12.12.2018 року щодо внесення змін до Порядку 

допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення 

кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні, затвердженого рішенням РАУ від 17.12.2013 року       

№ 270 (з наступними змінами), а саме до пункту 14.4 розділу 4 Порядку, 

доповнивши його реченням: «Зазначені аркуші після складання усної 

частини іспиту долучається до кваліфікаційної справи Заявника, у разі їх 

використання» та пункт 4 розділу 5 Порядку, доповнивши його реченням: 

«Рішення про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту та про 

відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту повинно 

бути вмотивованим із обґрунтуванням критеріїв оцінки». 

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Вищої кваліфікаційно – 

дисциплінарної комісії адвокатури щодо вдосконалення Порядку допуску до 

складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного 

іспиту та здійснення ВКДКА контролю та сприяння організації діяльності 

КДКА регіонів при вирішенні питання кваліфікаційного відбору осіб, які 

виявили намір здійснювати адвокатську діяльність, а також пропозицію про 

зняття з розгляду до пункту 14.4 розділу 4 Порядку та підтримати внесення 

змін лише до пункту 4 розділу 5 Порядку, доповнивши його реченням: 

«Рішення про відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту та про 

відмову видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту повинно 

бути вмотивованим і обґрунтованим». 



 Рада адвокатів України, врахувавши пропозиції, зауваження та 

доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 55, 58 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням 

про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Внести зміни до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, 

порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання 

результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на 

заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням 

РАУ від 17.12.2013 року № 270 (з наступними змінами), а саме до 

пункту 4 розділу 5 Порядку, доповнивши його реченням: «Рішення про 

відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту та про відмову 

видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту повинно бути 

вмотивованим і обґрунтованим». 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Вищу кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури, 

кваліфікаційно – дисциплінарні комісії адвокатів регіонів та 

оприлюднити рішення на офіційному сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України        підпис           Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис        П.М. Гречківський 


