
 
 

 

РІШЕННЯ № 48 

Про затвердження роз’яснення щодо зарахування 

 стажу роботи на посаді  керуючого справами в КДКА та ради 

адвокатів регіону до стажу роботи в галузі права 

 

 

 

«12» квітня 2019 року     Дніпропетровська обл., 

   Новомосковський р-н, с. Піщанка 

 

Рада адвокатів України, керуючись статтями  55, 57 Закону України            

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність, Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення щодо зарахування стажу роботи на посаді  

керуючого справами в КДКА та ради адвокатів регіону до стажу 

роботи в галузі права, що додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника, а також на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 
 

Голова Ради адвокатів України   /підпис/       Л.П. Ізовітова 
 

 

Секретар Ради адвокатів України  /підпис/    І.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток № 1 

до рішення Ради адвокатів України  

від «12» квітня 2019 року № 48 

 

Щодо зарахування стажу роботи на 

посаді  керуючого справами в КДКА 

та ради адвокатів регіону до стажу 

роботи в галузі права 

 
 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови КДКА 

Харківської області Глухаевої Л.Я. (вх. № 996/0/1-19 від 11.04.2019) з 

проханням роз’яснити чи зараховується стаж роботи на посаді  керуючого 

справами в КДКА та ради адвокатів регіону, який оформляє юридичні 

документи та здійснює їх юридичний супровід, до стажу роботи в галузі 

права, надає наступне роз’яснення. 

Відповідно 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 Ради адвокатів 

України №270 від 17.12.2013 року, зі змінами та доповненнями (далі – 

Порядок допуску) визначено перелік документів, що подається особами, які 

виявили бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю, а також правила допуску до складання 

кваліфікаційного іспиту. 

 Зокрема, Заявник одночасно з заявою про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту подає до КДКА регіону: 

1) документ державного зразка, що підтверджує набуття заявником 

повної вищої освіти  за  спеціальностями  «правознавство»,  «правоохоронна  

діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію); 

2) документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника 

стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та нотаріально 

чи за місцем роботи посвідчену копію). 

Вищезазначені документи мають підтверджувати здобуття вищої 

освіти та стаж роботи саме в галузі права. 

Пункт 6 Розділу 2 Порядку допуску визначає перелік посад, роботу на 

яких слід віднести до стажу роботи у галузі права.  

Відповідно до підпункту 8 зазначеного пункту до стажу роботи у галузі 

права слід зараховувати роботу на інших посадах, які відповідно до закону 

вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю 

правознавство/правоохоронна діяльність/міжнародне право. 

Також, при визначенні стажу роботи в галузі права слід виходити з 

документально підтверджених даних про виконання робіт/надання послуг, 



 

 

що віднесені до діяльності у сфері права. 

При виникненні складнощів з віднесенням посади до роботи в галузі 

права, слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції заявника, 

а також загальних відомостей Класифікатора професій  ДК 003:2010.  

Враховуючи наведене, до стажу роботи в галузі права для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю може бути 

зарахована робота  на посаді керуючого справами в КДКА та ради адвокатів 

регіону (який оформляє юридичні документи та здійснює їх юридичний 

супровід), виходячи з кваліфікаційних вимог до цих посад, що закріплені у 

відповідних посадових інструкціях та у разі надання документів, які 

підтверджують кваліфікаційні вимоги до вказаних посад. 

________________________ 


