
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

РІШЕННЯМ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

«8» лютого 2018 року № 9 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

висування та обрання делегатів конференції адвокатів  

Київської області   

 

1. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі – Закон) № 5076-VI від 5 липня 2012 року в Україні з 

17 листопада 2012 року створено Національну асоціацію адвокатів 

України  недержавну некомерційну професійну організацію, яка 

об’єднує всіх адвокатів України, з метою забезпечення реалізації завдань 

адвокатського самоврядування (надалі – НААУ), статут якої 

зареєстровано 19 листопада 2012 року. Організаційними формами 

адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону 

(Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), 

рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя), Рада адвокатів України, з’їзд адвокатів 

України. Рада адвокатів України, відповідно до приписів частини першої 

статті 47 та пункту 5 частини четвертої статті 55 Закону, затверджує 

квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів регіону, регламент конференції адвокатів регіону, 

а також уповноважена на скликання конференції адвокатів регіону. 

2. Конференція адвокатів Київської області (надалі – Конференція) 

скликана відповідно до рішення Ради адвокатів України від 8 лютого 

2018 року № 9 з наступним порядком денним: про розгляд та 

затвердження звіту Ради адвокатів Київської області; про розгляд та 

затвердження звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

Київської області; про розгляд та затвердження висновку Ревізійної 

комісії адвокатів Київської області; про розгляд та затвердження 

висновку представника адвокатів Київської області у складі Ради 

адвокатів України; про розгляд та затвердження висновку представника 

адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури; про затвердження штатного розпису 

і кошторису Ради адвокатів Київської області на 2018 рік; про 

затвердження штатного розпису і кошторису КДКА Київської області на 

2018 рік; різне.  

3. Загальні збори адвокатів в регіоні (районах області, містах обласного 

підпорядкування, районах міста) для обрання делегатів на Конференцію 

проводяться із урахуванням адреси робочих місць адвокатів у регіоні 

(районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста) 

(Додаток № 1). 

4. Участь у зборах адвокатів, що проводяться з метою обрання делегатів на 

Конференцію, відповідно до затверджених Радою адвокатів України 



Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону і 

Регламенту конференції адвокатів регіону та квоти представництва         

(1 делегат від 25 адвокатів), беруть адвокати, адреси робочого місця та 

відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у 

Київській області станом на 8 лютого 2018 року, тобто на день 

прийняття рішення Радою адвокатів України, згідно списків,  

сформованих Секретаріатом Ради адвокатів України (додаються).  

5. Участь у Конференції беруть делегати, обрані за затвердженою квотою 

представництва на загальних зборах адвокатів регіону (районах області, 

містах обласного підпорядкування, районах міста), адреси робочого 

місця та відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів 

України у Київській області станом на 8 лютого 2018 року (день 

прийняття Радою адвокатів України рішення про встановлення квоти 

представництва, затвердження цього Порядку та Регламенту). У разі, 

якщо у відповідному районі області, місті обласного підпорядкування, 

районі міста є один чи два адвокати, відомості про адресу робочого 

місця яких включено до ЄРАУ по даному регіону (району області, місту 

обласного підпорядкування, району міста), вони кооптуються 

делегатами Конференції згідно цього Порядку.  

6. Делегатами Конференції з правом голосу також є члени органів 

адвокатського самоврядування регіону, відомості про яких включені до 

Єдиного реєстру адвокатів України у Київській області станом на            

8 лютого 2018 року (день затвердження рішенням Ради адвокатів 

України квоти представництва, цього Порядку та Регламенту). На них 

покладається організаційно-технічне забезпечення Конференції та 

звітування перед Конференцією, відповідно до частини 5 статті 47 

Закону, а саме: Головою та членами ради адвокатів регіону, Головою та 

членами кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, 

Головою та членами ревізійної комісії адвокатів регіону, 

представниками адвокатів регіону у складі Ради адвокатів України та 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

7. Рада адвокатів Київської області шляхом голосування приймає рішення, 

яким визначає заходи із організаційно-технічного забезпечення 

проведення регіональних зборів адвокатів з метою висунення і обрання 

делегатів Конференції та Конференції; визначає час, дату та місце 

проведення зборів адвокатів та Конференції; здійснює оголошення та 

повідомлення в обласній газеті, пов’язані із проведенням зборів 

адвокатів та Конференції тощо. Вказане рішення ради адвокатів регіону 

оприлюднюється на веб-сайті ради адвокатів регіону (за наявності) та 

скеровується електронною поштою до Секретаріату Ради адвокатів 

України (Секретаріату Національної асоціації адвокатів України) для 

оприлюднення на офіційному веб-сайті НААУ.   

8. Про день, час і місце початку роботи Конференції та питання, що 

вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за 15 

днів до дня початку її роботи, шляхом розміщення повідомлення в 

обласній газеті, на офіційному веб-сайті НААУ та веб-сайті ради 

адвокатів регіону (за наявності).   



9. Усі загальні збори адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного 

підпорядкування, районах міста) призначаються на одну і ту ж дату та 

годину.  

10. Голові Ради адвокатів Київської області Секретаріатом Ради адвокатів 

України (Секретаріатом Національної асоціації адвокатів України) 

передаються сформовані списки адвокатів, адреси робочого місця та 

відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у 

Київській області відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру 

адвокатів України та згідно відомостей ЄРАУ станом на 8 лютого     

2018 року (день прийняття Радою адвокатів України рішення).  

11. Такі списки адвокатів оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України та ради адвокатів регіону (за 

наявності). 

12. Реєстрація адвокатів, які прибули для участі у зборах адвокатів для 

обрання делегатів на Конференцію, здійснюється членами органів 

адвокатського самоврядування та уповноваженими радою адвокатів 

регіону адвокатами на підставі списків, наданих Секретаріатом Ради 

адвокатів України (Секретаріатом Національної асоціації адвокатів 

України).  

13. Збори адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного 

підпорядкування, районах міста) для обрання делегатів на Конференцію 

обирають зі свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують 

порядок їх ведення, складення протоколу, а також, у разі необхідності, 

лічильну комісію, яка забезпечує підрахунок результатів голосування. 

14. Загальні збори адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного 

підпорядкування, районах міста) є повноважними незалежно від 

кількості адвокатів, які взяли участь в їх роботі, за умови належного їх 

повідомлення. Рішення приймаються відкритим голосуванням 

більшістю голосів на момент прийняття відповідного рішення.  

15. Делегат (учасник) Конференції вважається обраним, якщо за нього 

проголосувало більше половини присутніх на зборах адвокатів у регіоні 

(районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста) на 

момент прийняття відповідного рішення. У разі, якщо на збори прибув 

лише один адвокат, він включається до списку делегатів Конференції 

(кооптується) за довідкою особи, визначеною відповідальною за 

проведення цих зборів.   

16. Протокол зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію повинен 

містити інформацію про кількість учасників зборів адвокатів з обрання 

делегатів на Конференцію, про обраних для участі у Конференції із 

зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номеру і дати свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю, адреси, засобів зв’язку, 

інших відомостей про хід зборів.  

17. Протокол зборів підписується головою та секретарем зборів і 

передається раді адвокатів регіону не пізніше наступного дня після 

проведення зборів. 



18. Організація реєстрації делегатів Конференції покладається на раду 

адвокатів регіону і здійснюється уповноваженими радою адвокатів 

регіону делегатами згідно реєстраційних списків делегатів, при умові 

подання ними свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, 

витягів з ЄРАУ та документів, що посвідчують особу. Керівник групи 

реєстрації власним підписом посвідчує факт реєстрації, а також 

правильність відомостей, вказаних в реєстраційному списку.  

19. Конференція є повноважною за умови участі у ній більше половини 

делегатів, що мають право брати участь у Конференції (кворум).  

20. Конференцію відкриває Голова ради адвокатів регіону та повідомляє про 

кількість делегатів, які прибули на початок роботи Конференції згідно 

відомостей, наданих Керівником групи реєстрації.  

21. У разі встановлення правомочності Конференції (кворуму) відповідно до 

частини 4 статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» Голова ради адвокатів регіону повідомляє про можливість 

розпочати роботу Конференції та обрання її робочих органів.  

22. Конференція адвокатів регіону обирає із свого складу головуючого та 

секретаря, які забезпечують порядок її ведення, складення протоколу, а 

також членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та 

підрахунок результатів голосування, та мандатну комісію для перевірки 

повноважень делегатів Конференції. 

23. Голосування на Конференції відбувається відкрито, рішення вважається 

прийнятим за умови, якщо за нього проголосувало більшість делегатів, 

присутніх на Конференції на час прийняття відповідного рішення. 

24. За результатами проведення Конференції складається протокол, який 

підписується головуючим та секретарем Конференції. Протокол 

протягом 3-х днів після проведення Конференції надсилається, у тому 

числі електронною поштою, до Секретаріату Ради адвокатів України 

(Секретаріату Національної асоціації адвокатів України).  

25. Рішення Конференції адвокатів регіону оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та додатково на веб-

сайті ради адвокатів регіону (за наявності). 

 

Голова Ради адвокатів України              Л.П. Ізовітова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до Порядку висування та обрання 

делегатів конференції адвокатів 

Київської області  
 

  

Квота обрання делегатів на зборах адвокатів Київської області 
Квота обрання делегатів на зборах адвокатів регіону визначається виходячи із кількості 

адвокатів у відповідних районах області, містах обласного підпорядкування, районах 

міста, але не менше двох делегатів від кожного району області, міста обласного 

підпорядкування, району міста за даними ЄРАУ 

 

 

Райони області, міста обласного 

підпорядкування 
Кількість делегатів 

Міста обласного підпорядкування: 

Березань 2 делегата від 7 адвокатів 

Біла Церква 6 делегатів від 137 адвокатів 

Бориспіль 3 делегата від 52 адвокатів 

Бровари 6 делегатів від 141 адвоката 

Буча 2 делегата від 38 адвокатів 

Васильків 2 делегата від 48 адвокатів 

Ірпінь 5 делегатів від 111 адвокатів 

Обухів 2 делегата від 43 адвокатів 

Переяслав-Хмельницький 2 делегата від 22 адвокатів 

Ржищів 2 делегата від 3 адвокатів 

Славутич 2 делегата від 8 адвокатів 

Фастів 2 делегата від 32 адвокатів 

Райони міст: 

м. Київ 

Голосіївський район 14 делегатів від 332 адвокатів 

Дарницький район 11делегатів від 275 адвоката 

Деснянський район 5 делегатів від 125 адвокатів 

Дніпровський район 9 делегатів від 208 адвокатів 

Оболонський район 8 делегатів від 187 адвокатів 

Печерський район 20 делегатів від 492 адвокатів 

Подільський район 11 делегатів від 256 адвокатів 

Святошинський район 8 делегатів від 183 адвокатів 

Солом'янський район 11 делегатів від 253 адвокатів 

Шевченківський район 31 делегат від 772 адвокатів 

Райони області: 

Баришівський район  2 делегата від 13 адвокатів 

Білоцерківський район  2 делегата від 4 адвокатів 

Богуславський район  2 делегата від 19 адвокатів 

Бориспільський район  2 делегата від 25 адвокатів 

Бородянський  район  2 делегата від 25 адвокатів 

Броварський район  2 делегата від 20 адвокатів 

Васильківський район  2 делегата від 24 адвокатів 

Вишгородський район  3 делегата від 74 адвокатів 



Володарський район  2 делегата від 7 адвокатів 

Згурівський район  2 делегата від 6 адвокатів 

Іванківський район  2 делегата від 5 адвокатів 

Кагарлицький район  2 делегата від 9 адвокатів 

Києво-Святошинський район  8 делегатів від 184 адвокатів 

Макарівський район  2 делегата від 18 адвокатів 

Миронівський район  2 делегата від 12 адвокатів 

Обухівський район  2 делегата від 20 адвокатів 

Переяслав-Хмельницький район  

Мусієнко Павло Миколайович - 

кооптований делегат 

Поліський район  0 

Рокитнянський район  2 делегата від 10 адвокатів 

Сквирський район  2 делегата від 9 адвокатів 

Ставищенський район  2 делегата від 8 адвокатів 

Таращанський район  2 делегата від 7 адвокатів 

Тетіївський  район  2 делегата від 9 адвокатів 

Фастівський район  2 делегата від 6 адвокатів 

Яготинський район  2 делегата від 15 адвокатів 
 


