
Що робити за відсутності
легітимної КДКА м.Києва?

За відсутності нового повноважного складу КДКА міста Києва як ре-
гіонального органу адвокатського самоврядування РАУ рекомендує 
(    ) складати кваліфікаційні іспити у КДКА інших 
регіонів. Перелік КДКА регіонів доступний на сайті НААУ 

Що робити бажаючим стати
адвокатом у Києві

Де отримати інформацію
про відновлення адвокатського
самоврядування в м. Києві?

Рішення Ради адвокатів України опубліковані на сайті Національної 
асоціації адвокатів України http://unba.org.ua/akts-naau

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту покладена Законом “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” на кваліфікаційну 
палату кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Відповідні комісії працюють у кожному регіоні. 

Чому ситуація в Києві
змінилася?
КДКА м. Києва створена у порушення вимог закону “Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність” та рішень Ради адвокатів України. 
Висновками Спеціальної  тимчасової комісії з перевірки діяльності 
органів адвокатського самоврядування міста Києва встановлено, що 
Київська міська КДКА є громадською організацією, яка в незаконний 
спосіб здійснювала функції регіонального органу адвокатського 
самоврядування. До її незаконної діяльності віднесені організація та 
проведення іспитів, видача  свідоцтв про складення кваліфікаційних 
іспитів, зупинення або припинення права на заняття адвокатською 
діяльністю, дисциплінарні провадження, зарахування плати за 
складення кваліфікаційних іспитів.
В зв’язку з відсутністю в м. Києві законно створеної Кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва як органу  адвокатсь-
кого самоврядування складання кваліфікаційних іспитів у Київській 
міській КДКА припинено з 11 червня 2016 року.

Коли буде відновлено складання 
іспитів у м. Києві?

Рішенням Ради адвокатів №155 від 11 червня 2016 року створено 
організаційний комітет по скликанню конференції адвокатів м. Києва 
для обрання легітимного складу КДКА м. Києва впродовж 2 місяців.
Рішенням РАУ затверджені Порядок висування та обрання делегатів 
конференції адвокатів міста Києва та Регламент конференції.

Як взяти участь у
конференції по обранню
складу КДКА м. Києва?
Конференція адвокатів  міста Києва відбудеться 6 серпня 2016 року. 
Загальні збори адвокатів по висуненню делегатів на Конференцію у 
районах міста Києва відбудуться 23 липня 2016 року. Оголошення та 
повідомлення, пов’язані із проведенням зборів адвокатів по 
висуненню та обранню делегатів Конференції будуть опубліковані в 
газеті «Урядовий кур’єр» та на сайті НААУ
У конференції можуть брати участь адвокати, адреси робочого місця 
та відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів 
України у місті.
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http://unba.org.ua/kdka

http://goo.gl/ms9Zts

http://goo.gl/2k5360


