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МІСІЯ ТА БАЧЕННЯ

МІСІЯ ТА БАЧЕННЯ

НААУ утворена 17 листопада 2012 
року для допомоги кожному адвокату  
України

НААУ єдина офіційна всеукраїнська 
недержавна некомерційна неприбут-
кова професійна організація в сфері 
адвокатури

Місія НААУ об’єднати всіх адвокатів 
України для реалізації завдань адво-
катського самоврядування, зростання 
професійної незалежності  та профе-
сійної свободи й гідності

Візія НААУ стати національним 
лідером адвокатського самовряду-
вання з міжнародним визнанням

Мета НААУ зробити все можливе 
для захисту професійних прав адво-
катів та забезпечення гарантій адво-
катської діяльності

Кількість членів НААУ станом  
на грудень 2015 року 33 151 осіб
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ВІТАЛЬНІ СЛОВА НААУ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

З моменту створення Національної асоціації адвокатів України – єдиної офіційної професійної 
організації, членами якої є всі адвокати України, нас об’єднує амбітна мета – розвинути ефек-
тивний високопрофесійний незалежний інститут адвокатури.  

Наші стратегічні завдання виходять за межі суто фахових – освіти і  постійного підвищення ква-
ліфікації,  становлення адвокатського самоврядування і підтримки комунікації всередині професій-
ного середовища, захисту прав і гарантій адвокатської діяльності, дотримання етичних стандартів 
та зміцнення престижу професії.  Від наших зусиль багато в чому залежить  укріплення ключового 
принципу  правової демократичної держави  - принципу верховенства права.       

Важливим фактором досягнення всіх наших цілей є міжнародна співпраця та підтримка наших 
партнерських організацій адвокатів з інших країн, міжнародних інституцій. Еволюція адвокатури 
в Україні має йти шляхом запровадження найкращих європейських правових традицій і стандартів 
адвокатської діяльності.   

Переконана, що завдяки консолідованості, професійності та принциповості українські адвокати 
здатні змінити історію національної адвокатури, завоювати довіру і повагу суспільства, гарантувати 
надійний захист прав і свобод громадян.

З повагою, 

Голова Національної асоціації адвокатів України, 
Ради адвокатів України 

Лідія Ізовітова
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Національна асоціація адвокатів України (далі — НААУ) є юридичною особою та діє через організаційні 
форми адвокатського самоврядування, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність». Установчим документом Національної асоціації адвокатів України є Статут, затверджений установчим 
з’їздом адвокатів України (частини 3, 5 статті 45 Закону).

Вищі органи Регіональні органи

• З’їзд адвокатів України • Конференції адвокатів

• Рада адвокатів України • 27 Рад адвокатів

• Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія  
адвокатури

• 27 Кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури

• Вища ревізійна комісія адвокатури • 27 Ревізійних комісій адвокатів

• З’їзд адвокатів України – вищий орган адвокатського самоврядування, до складу якого входять деле-
гати, які обираються конференціями адвокатів регіонів відносною більшістю голосів делегатів, що беруть 
участь у конференції. 

• Рада адвокатів України – у період між з’їздами адвокатів України виконує функції адвокатського само-
врядування. Склад Ради адвокатів України – 30 членів: по одному представнику від кожного регіону, які 
обираються конференцією адвокатів регіону, та голова і два заступника голови, які обираються шляхом голо-
сування З’їздом адвокатів України.

• Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – колегіальний орган, завданням якого є 
розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. ВКДКА 
підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України. Склад ВКДКА – 30 членів: 
по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два 
заступника голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України.

• Вища ревізійна комісія адвокатури – орган, який утворюється і діє для здійснення контролю за фінан-
сово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, 
Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисци-
плінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів. ВРКА підконтрольна і під-
звітна з’їзду адвокатів України. Склад: голова та члени ВРКА обираються з’їздом адвокатів України строком 
на 5 років. Кількість членів ВРКА визначається з’їздом адвокатів України.

• Конференція адвокатів – вищий орган адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві і Севастополі. Конференцію складаються адвокати, адреса робочого місця яких знахо-
диться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі та відомості про яких 
внесено до Єдиного реєстру адвокатів України. 

• Рада адвокатів регіону – орган, який у період між конференціями адвокатів регіону виконує функції 
самоврядування у регіоні. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. 
Голова та члени Ради адвокатів регіону обираються на Конференції адвокатів регіону.

• Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – орган, який утворюється з метою визначення 
рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, 
та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. КДКА підконтрольна і підзвітна кон-
ференції адвокатів регіону. Голова та члени КДКА обираються Конференцією адвокатів регіону.

• Ревізійна комісія адвокатів регіону – орган, який утворюється і діє для здійснення контролю за фінан-
сово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 
РКА підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. Голова та члени РКА обираються Конференцією 
адвокатів регіону.

СТРУКТУРА:
ЯК ВЛАШТОВАНА НААУ?

НААУ
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Конференція адвокатів регіону

Рада адвокатів України
(РАУ)

Рада адвокатів регіону
(РАР)

Вища кваліфікаційно-
дисціплінарна комісія
адвокатури (ВКДКА)

Кваліфікаційно-
дисціплінарна

комсісія (КДКА)

Вища ревізійна комісія 
адвокатури (ВРКА)

Ревізійна комісія
адвокатів регіону (РКАР)

голова
та 2

заступники

голова
та 2

заступники

пропорційна
кількість
делегатів

голова
та

члени

один
член

визначена
кількість

членів

визначена
кількість

членів

визначена
кількість

членів

один
член

З’їзд адвокатів України

СИСТЕМА ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

НААУ
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Зі створенням єдиної професійної організа-

ції адвокатів – Національної асоціації адвока-
тів України було покладено початок розбудови 
в Україні незалежного інституту адвокатури. 
Об’єднавшись в єдину організацію і консоліду-
вавши зусилля, адвокати впевнено стали на шлях 
удосконалення професії та розвитку. Публічний 
звіт Ради адвокатів України про діяльність в 2015 
році публічно засвідчує результативність  роботи 
органів адвокатського самоврядування. 

У звіті надана інформація про діяльність Бла-
годійного фонду, який з 2014 року надає матері-
альну підтримку адвокатам та членам їх сімей, 
які опиняються у скрутних життєвих обстави-
нах . 

Переконаний, що спільними зусиллями ми 
досягнемо високого розвитку  адвокатури Укра-
їни як професійного, висококваліфікованого 
інституту із захисту прав та свобод людини і 
громадянина. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Мені дуже приємно відзначити, що адвокатура 

України виявилася здатною організувати 
необхідні зусилля, аби вибудувати потужну, 
дружню команду та впливову організацію, яка 
вже може продемонструвати реальні результати. 
Вперше за три роки своєї діяльності ми надаємо 
повний публічний звіт про зроблену роботу. 
Національна асоціація адвокатів України має 
надзвичайно амбітні подальші плани, але запо-
рука їхнього успіху – в єдності наших дій. 

2015 рік став роком міжнародної актив-
ності. Важливим кроком для нас став вступ до 
Міжнародної асоціації адвокаті (International Bar 
Association). НААУ започаткувала основоположні 
міжнародні контакти з Європейським Союзом, 
Радою Європи, ключовими партнерами в Європі 
– Федеральною палатою адвокатів Німеччини. 
Реалізовано цікаві проекти з ССВЕ. Дуже 
важливим є встановлення постійного діалогу з 
Американською асоціацією адвокатів (American 
Bar Association), асоціацією адвокатів Грузії та 
іншими колегами. 

Ми працюємо над тим, щоб кожному адвокату 
в Україні було зручно отримувати сервіси, які 
НААУ буде лише покращувати. 

З повагою, 

Заступник Голови Ради адвокатів України,
Національної асоціації адвокатів України

Валентин Гвоздій

З повагою, 

Заступник Голови Ради адвокатів України,
Національної асоціації адвокатів України

Олексій Кухар

ВІТАЛЬНІ СЛОВА НААУ
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З повагою, 

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 

Олександр Дроздов 

ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комі-

сія адвокатури, поряд з іншими органами адво-
катського самоврядування, покликана сприяти 
інституційному зміцненню Національної асоці-
ації адвокатів України.

Реалізація наданих законом повноважень 
ВКДКА є запорукою ефективного дисциплінар-
ного контролю і дотримання етичних стандартів 
в адвокатській діяльності, сприяє забезпеченню 
гарантій незалежності органів адвокатського 
самоврядування. Саме тому процес розгляду 
скарг на рішення, дії чи бездіяльність регіо-
нальних кваліфікаційно-дисциплінарних комі-
сій адвокатури ми намагаємося зробити макси-
мально прозорим і публічним, заслужити авто-
ритет безстороннього та неупередженого органу.

Цифри та факти переконливо свідчать, що 
разом ми робимо вагомий внесок у реформу-
вання адвокатури, вдосконалення та оновлення 
законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність.

ШАНОВНІ АДВОКАТИ!
Минуло три роки з дня заснування Національ-

ної асоціації адвокатів України – організації, яка 
поклала початок професійному єднанню, поши-
ренню адвокатської думки та вдосконаленню 
професії на шляху до становлення дієвої адво-
катури європейського зразка.

За цей короткий час ми досягли значних здо-
бутків, як в українській адвокатурі, так і на між-
народній арені. Але ми не зупиняємося і впевнено 
рухаємось у майбутнє.

Наша мета – створення ефективного, якіс-
ного та високопрофесійного інституту адвока-
тури, підвищення іміджу професії у суспільстві, 
сприяння розвитку нової, молодої адвокатури, 
яка візьме на озброєння кращі традиції, знання 
та досвід.

Бажаю всім невичерпної енергії, нових про-
фесійних здобутків, сімейного затишку та бла-
гополуччя.

З повагою, 

Секретар Ради адвокатів України, 
Голова правління Всеукраїнської
благодійної організації
«Благодійний фонд допомоги адвокатам»

Павло Гречківський

ВІТАЛЬНІ СЛОВА НААУ
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ЛЮБІ АДВОКАТИ!
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури за підтримки НААУ працює на досяг-
нення високих показників рівня знань та про-
фесійності адвокатів. При цьому наші зусилля 
сфокусовані і на вдосконалення процедур при-
йняття рішень в самій Комісії та підвищенні яко-
сті власних кваліфікаційних заходів. 

ВКДКА завойовує довіру адвокатської спіль-
ноти – оскарження рішень КДКА регіонів від-
бувається здебільшого не в суді, а у Вищій ква-
ліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Орієнтиром в цій роботі, безумовно, є євро-
пейські стандарти, практика Європейського суду 
з прав людини, практичний досвід роботи асо-
ціацій адвокатів європейських країн. Протягом 
2015 року керівництво ВКДКА проводило резуль-
тативні зустрічі з експертами Ради Європи, Ради 
адвокатських і правничих товариств Європи.

Вважаю, що і надалі адвокати України доклада-
тимуть усіх зусиль для професійного зростання 
та зміцнення авторитету адвокатури як надій-
ного захисника прав та законних інтересів кож-
ного члена нашого суспільства. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Підвищення кваліфікації адвокатів, яких 

обрано до органів адвокатського самоврядування 
є нагальною необхідністю. Адже саме колеги з 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісію 
адвокатури та регіональних кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій адвокатури приймають 
безпосередню участь у вирішенні питання щодо 
відповідності професії «адвокат» та мають бути 
втіленням високої компетентності й фахівцями 
у галузі права. Така робота ведеться як через 
участь у семінарах, круглих столах та тренінгах 
НААУ, так і через науково-практичні публікації, 
зокрема, у «Віснику НААУ».

Переконаний, що професіоналізм та відданість 
своїй справі, принципова громадянська позиція 
та бездоганна репутація адвокатів  і надалі 
сприятимуть зростанню ефективності інституту 
адвокатури. Без цього неможливе утвердження 
принципу верховенства права та надійний захист 
прав і свобод громадян.

З повагою, 

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури¸

Олег Бєляєв

З повагою, 

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури¸

Юрій Грабовський

ВІТАЛЬНІ СЛОВА НААУ
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НАШІ ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Національна асоціація адвокатів України  

ще досить молода всеукраїнська професійна 
організація, але ми вже маємо значні досягнення 
та здобутки.

Важливою складовою у роботі органів 
адвокатського самоврядування є відкритість і 
прозорість. Ці принципи закладені у стратегії 
діяльності НААУ. Підтвердженням того, що 
ми дотримуємося цього принципу, є публікація 
річного звіту, затвердженого Радою адвокатів. 
В документ включена фінансова та статистична 
звітність, яка об’єктивно характеризує роботу 
адвокатського самоврядування.  

Адвокатура потребує консолідації довкола 
спільної цілі – покращення якості захисту прав 
людини, і представники Вищої ревізійної комісії 
адвокатури підтримують зусилля, направлені 
на утвердження сильного інституту адвокатури 
України.

ШАНОВНІ АДВОКАТИ!
Національна асоціація адвокатів вперше за три 

роки від моменту створення надає публічний звіт 
про свою діяльність.

Цей крок відповідає сучасним стандартам 
прозорості та відкритості організацій, засвідчує 
нашу готовність звітувати перед всією адвокат-
ською спільнотою, міжнародними партнерами, 
всім українським суспільством.

Наші результати засвідчили, що створена в 
Україні система органів адвокатського самовря-
дування є продуманою, ефективною та збалан-
сованою. Органам самоврядування надано неза-
лежний статус та достатній обсяг повноважень 
для розвитку потужного професійного інституту 
адвокатури та дієвого захисту прав та гарантій 
адвокатської діяльності.

Такі цілі мають стратегічний характер і відтак 
визначатимуть нашу діяльність і в наступні роки.

З повагою, 

Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури¸

Ольга Дмитрієва

З повагою, 

Керівник Секретаріату Ради адвокатів України
(Національної асоціації  адвокатів України)

Вадим Красник

ВІТАЛЬНІ СЛОВА НААУ



11 unba.org.ua

1. Про Секретаріат Ради адвокатів Украї-
ни (Секретаріат Національної асоціації 
адвокатів України)

Рада адвокатів України, відповідно до приписів Поло-
ження про Раду адвокатів України, затвердженого Уста-
новчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, 
для забезпечення покладених на неї функцій і діловод-
ства, рішенням № 32 від 17 грудня 2012 року створила 
Секретаріат Ради адвокатів України, який одночасно є 
Секретаріатом Національної асоціації адвокатів України.

Секретаріат є постійно діючим органом, що забезпе-
чує статутну діяльність Національної асоціації адвокатів 
України та функції, покладені на Раду адвокатів України.

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, 
експертно-аналітичне, правове, інформаційне та мате-
ріально-технічне забезпечення діяльності Національ-
ної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, 
Голови Національної асоціації адвокатів України, Голови 
Ради адвокатів України, заступників Голови, а також під-
готовки та проведення з’їздів адвокатів України. 

Секретаріат у своїй діяльності для виконання постав-
лених завдань взаємодіє з органами адвокатського само-
врядування, місцевими, всеукраїнськими і міжнарод-
ними об’єднаннями адвокатів, адвокатськими об’єднан-
нями, адвокатськими бюро та адвокатами, державними 
органами, органами місцевого самоврядування та їх 
посадовими особами, об’єднаннями громадян, підпри-
ємствами, установами та організаціями та фізичними 
особами.

До складу Секретаріату входять керівник Секре-
таріату та структурні підрозділи Секретаріату (само-
стійні та у складі інших структурних підрозділів). 

2. Про діяльність Секретаріату Ради 
адвокатів України (Секретаріату  
Національної асоціації адвокатів Украї-
ни) у 2015 році

ІII З’їзд адвокатів України Секретаріатом 
РАУ, НААУ у 2015 році здійснено організаційно-технічне 
забезпечення підготовки та проведення ІІІ З’їзду адво-
катів України, який відбувався в 4 етапи: 20 листопада 
2014 року, 24-25 квітня 2015 року, 12 червня 2015 року, 
03 липня 2015 року. Зокрема, здійснено ряд заходів по 
забезпеченню делегатам ІІІ З’їзду адвокатів України 
належних умов роботи: пошук та облаштування при-
міщення для роботи, організація проживання та пере-
бування делегатів на період роботи З’їзду тощо; збір та 
укомплектування роздаткових матеріалів З’їзду; органі-
зація технічного та юридичного супроводу роботи З’їзду. 
За результатами роботи З’їзду забезпечено організацію 
виконання рішень ІІІ З’їзду адвокатів України, шляхом 
їх доведення до адвокатів України.

Засідання РАУ Здійснено організаційно-тех-
нічне забезпечення підготовки та проведення 4 (чоти-
рьох) засідань Ради адвокатів України, за результатами 
яких прийнято близько 150 рішень та складено 4 прото-
коли: 04 липня 2015 року, 30 липня 2015 року (в режимі 
електронного голосування), 25 вересня 2015 року та 13 
листопада 2015 року та 17 грудня 2015 року. Зокрема, 
здійснено ряд заходів по забезпеченню членам Ради 
адвокатів України належних умов роботи: підготовка 
та скерування попередніх матеріалів засідання Ради 
адвокатів України; збір та укомплектування роздатко-
вих матеріалів засідання Ради; пошук та облаштування 
приміщення для роботи, організація проживання та 
перебування членів Ради адвокатів України на період 
роботи тощо; технічний супровід роботи Ради; юридич-
ний супровід роботи Ради (підготовка проектів рішень 
Ради адвокатів України, протоколу, документів, необ-
хідних для забезпечення належної роботи); оформлення 
рішень Ради за результатами їх прийняття та публікація 
на офіційному веб-сайті Ради адвокатів України; ске-
рування рішень Ради до регіональних органів адвокат-
ського самоврядування. 

ЄРАУ Забезпечено ведення єдиної бази даних 
про чисельний і персональний склад адвокатів України, 
адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
набули права на заняття адвокатською діяльністю в 
Україні, а також про обрані адвокатами організаційні 
форми адвокатської діяльності, – Єдиного реєстру адво-
катів України, що підтверджується наступними показ-
никами: 

кількість нових  
адвокатів, внесених 
до бази даних ЄРАУ

1878

кількість адвокатів,
які поновили  

адвокатську діяльність

кількість виданих 
трансферних витягів

кількість адвока-
тів, які припинили

адвокатську діяльність

217

3171026

ДІЯЛЬНІСТЬ СЕКРЕТАРІАТУ НААУ У 2015 РОЦІ
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СЕКРЕТАРІАТ НААУ

Заходи Здійснено організаційно-технічне 
забезпечення проведення: 

• 14 семінарів та тренінгів для адвокатів, організо-
ваних Національною асоціацією адвокатів України; 

• 25 семінарів та тренінгів для адвокатів, організо-
ваних Національною асоціацією адвокатів України 
спільно з іншими національними та міжнародними 
організаціями;

• 14 конференцій, круглих столів, форумів. 

Зокрема, таке забезпечення включало в себе: здійс-
нення роботи із залучення експертів до участі у про-
веденні заходів з підвищення кваліфікації адвокатів 
та забезпечення їм належних умов роботи; організація 
реєстрації адвокатів для участі у заходах; здійснення 
підготовки методичних матеріалів та матеріалів поряд-
ків денних заходів; забезпечення заходів технічним 
супроводом; організація видачі методичних матеріа-
лів, а також сертифікатів про підвищення кваліфікації 
(кількість виданих сертифікатів у 2015 році становить 
5 315) тощо. 

Загальна кількість адвокатів, які прийняли участь у 
заходах з підвищення кваліфікації адвокатів у 2015 році, 
становить 5 615 осіб. 

Юридична діяльність Здійснено/здійсню-
ється представництво РАУ, НААУ: в адміністративному 
суді – 65 справ; в господарському суді – 4 справи; в судах 
загальної юрисдикції – 14 справ. З них: 8 – подані без-
посередньо РАУ, НААУ; 75 – подані іншими суб’єктами. 
Кількість судових справ, по яких прийняті рішення, що: 
не набрали законної сили – 17 (з яких 12 – на користь 
НААУ, РАУ, 5 – на користь інших суб’єктів); набрали 
законної сили – 36 (з яких 34 – на користь НААУ, РАУ, 
2 – на користь інших суб’єктів). 

Захист прав адвокатів Забезпечувався в 
межах своїх повноважень захист професійних прав адво-
катів та гарантій адвокатської діяльності, зокрема: до 
правоохоронних органів скеровано 54 звернень щодо 
порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяль-
ності; до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності скеровано 38 звернень щодо 
порушень прав адвокатів та гарантій адвокатської діяль-
ності.

Звернення Забезпечено: розгляд по суті 1281 
звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять 
на адресу НААУ; скерування 246 звернень на розгляд 
до інших органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, а також органів адвокатського само-
врядування. 

Веб-портал Здійснювалося адміністрування та 
наповнення офіційного веб-сайту Національної асоціації 
адвокатів України головними новинами, пов’язаними з 
організацією інституту адвокатури України та адвокат-
ською діяльністю, рішеннями Ради адвокатів України, 
обов’язковими для виконання усіма адвокатами Укра-
їни, документами інформативного характеру, публіка-
ціями адвокатів з практичних питань діяльності, нови-
нами про заходи з підвищення кваліфікації адвокатів, 
круглі столи, форуми, конференції тощо, прес-релізами 
досягнень НААУ, у тому числі у міжнародному просторі, 
електронними методичними посібниками та офіційним 
друкованим виданням НААУ «Вісник НААУ» у елек-
тронному форматі, корисною інформацією щодо змін у 
законодавстві України та матеріалами судової та між-
народної практики, інтерв’ю адвокатів, керівників орга-
нів адвокатського самоврядування з питань адвокатури 
України тощо. 

Також, Секретаріатом РАУ, НААУ протягом 2015 року 
здійснювалося регулярне наповнення інформацією офі-
ційного друкованого органу НААУ «Вісник НААУ», яких 
у 2015 році вийшло 10 номерів. 

Робота комітетів Здійснювалося організацій-
не-технічне забезпечення роботи комітетів, рад, робочих 
груп, центрів та інших органів і структур НААУ (РАУ). 
Зокрема: забезпечення приміщеннями для проведення 
засідань, а також необхідними матеріалами; технічний 
та юридичний супровід роботи комітетів. 

Діловодство Організовано та забезпечено 
ведення діловодства НААУ, що підтверджується наступ-
ними показниками: – загальна кількість обробленої 
вхідної кореспонденції – 1748 документів; оброблено 
977 звернень фізичних та юридичних осіб, адвокатів; 
оброблено 246 документів – листування з центральними 
та місцевими органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування з основних (профільних) питань 
діяльності; оброблено 538  документів – листування з 
органами адвокатського самоврядування з основних 
(профільних) питань діяльності.

Звітність Забезпечувалося ведення бухгалтер-
ського обліку та звітності Національної асоціації адво-
катів України – збір, зведення та аналіз інформації про 
діяльність органів адвокатського самоврядування, а 
також забезпечення доступу до неї через розміщення 
на офіційному веб-сайті Національної асоціації адво-
катів України. 

Комунікація Відбувалася комунікація з інозем-
ними та міжнародними організаціями, а також їх пред-
ставництвами в Україні з питань їх взаємодії з НААУ, а 
також інших питань, що належать до його компетенції.
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законотворчих ініціатив 
e-mail: a.gumenyuk@unba.org.ua

Синицька Вікторія Олександрівна 
Юрист відділу правової експертизи та 

законотворчих ініціатив 
e-mail: v.synytska@unba.org.ua

Дроздова Олена Валеріївна 
Юрисконсульт відділу розгляду звернень 

фізичних та юридичних осіб 
e-mail: o.drozdova@unba.org.ua

Серняк Олена Юріївна 
Юрисконсульт відділу розгляду звернень 

фізичних та юридичних осіб 
e-mail: o.sernyak@unba.org.ua

Романенко Ярослав Михайлович 
Начальник відділу забезпечення інтересів 

НААУ в судах, захисту професійних 
прав адвокатів та забезпечення гарантій 

адвокатської діяльності 
e-mail: y.romanenko@unba.org.ua

Ставнічук Володимир Миколайович 
Керівник департаменту інформації, 

навчально-методичного забезпечення 
та зовнішніх зв’язків 

e-mail: o.kadenko@unba.org.ua

Ратушна Сабіна Ігорівна 
Начальник відділу публікацій, 

веб-ресурсів та взаємодії із засобами 
масової інформації 

e-mail: s.ratushna@unba.org.ua

Чаплигіна Валерія Ростиславівна 
Адміністратор бази даних ЄРАУ 

v.chaplygina@unba.org.ua 

Зеленецька Анна Олександрівна 
Адміністратор бази даних ЄРАУ 

e-mail: a.zelenetska@unba.org.ua

Нікітченко Тетяна Олександрівна 
Керівник юридичного департаменту 

e-mail: t.nikitchenko@unba.org.ua

Скалозуб Наталія Олександрівна 
Начальник відділу підготовки та 

опрацювання рішень з’їздів адвокатів 
e-mail: n.skalozub@unba.org.ua

Круглова Крістіна Сергіївна 
Юрист відділу підготовки та опрацювання 

рішень з’їздів адвокатів 
 e-mail: k.kruglova@unba.org.ua

ПРАЦІВНИКИ СЕКРЕТАРІАТУ

СЕКРЕТАРІАТ НААУ



14 unba.org.ua

СЕКРЕТАРІАТ НААУ

Нахалов Андрій Федорович 
Начальник відділу взаємодії з 

громадськими об’єднаннями, державними 
органами та міжнародних зв’язків 

e-mail: a.nahalov@unba.org.ua

Постернак Олександра Віталіївна 
Начальник відділу персоналу 

e-mail: o.posternak@unba.org.ua

Темпер Альона Вадимівна 
Помічник заступника Голови НААУ, 

Ради адвокатів України 
e-mail: a.temper@unba.org.ua 

Кривосар Ігор Олександрович 
Помічник заступника Голови НААУ, 

Ради адвокатів України 
e-mail: i.krivosar@unba.org.ua

Караман Ігор Вікторович 
Начальник відділу підвищення 

кваліфікації адвокатів 
e-mail: i.karaman@unba.org.ua

Крапівнер Михайло Миколайович 
Консультант відділу підвищення 

кваліфікації адвокатів 
e-mail: m.krapivner@unba.org.ua

Карплюк Микола Іванович 
Керівник адміністративного департаменту 

e-mail: n.karpliuk@unba.org.ua

Калмикова Світлана Сергіївна 
Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності НААУ 
e-mail: s.kalmykova@unba.org.ua

Качан Євген Миколайович 
Начальник відділу діловодства, 

документообігу та контролю 
e-mail: e.kachan@unba.org.ua
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ЄДИНИЙ РЕЄСТР АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Динаміка приросту кількості адвокатів на 31.12.2015: 

Одним із пріоритетних завдань НААУ є забезпечення доступу та відкритості 
інформації стосовно адвокатів України. Відтак, на Раду адвокатів України 

згідно профільного закону покладено функцію ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України (ЄРАУ).  ЄРАУ - електронна база даних, яка містить достовірні відомості 
про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних 
держав, які відповідно до профільного Закону набули права на заняття адвокат-
ською діяльністю, та про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської 
діяльності. 

Також, чітко спостерігається тренд приросту адвокатів в Україні. Відтак, кіль-
кість адвокатів зросла майже на 5,5 тисяч осіб порівняно з 2014 роком. Більш того, 
наразі планується прийняття змін до Конституції України, які передбачають запро-
вадження виключного права адвокатів на представництво у судді. Очікується, що 
в результаті нововведень відбудеться кількісне зростання адвокатського корпусу.

Дата

Кількість адвокатів:

ЄРАУ
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ЄРАУ

ЄДИНИЙ РЕЄСТР АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Загальна кількість адвокатів у ЄРАУ

АР Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська обл.

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська обл.

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

м. Київ

м. Севастополь

1427

714

669

2077

3268

597

703

1189

842

3730

441

636

1 936

640

2234

1171

905

372

562

1879

458

742

622

629

441

3959

308

876 551

158

222

244

193

187

348

273

529

95

87

434

67

433

337

310

100

155

267

48

372

147

206

67

43

243

2 259

556

447

1833

1009

404

516

841

569

3201

346

549

1502

573

1801

834

595

272

407

1612

410

370

475

423

374

265

26026 712533151Всього:

3716

Кількість адвокатів у ЄРАУ
(без зупинених/припинених/анульованих)

Кількість адвокатів, чиї свідоцтва зупинено,
припинено або анульовано

Станом на 31.12.2015 року у ЄРАУ зареєстровано 33 151 адвокатів. 
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КЛЮЧОВІ СУДОВІ СПРАВИ ЗА УЧАСТЮ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ,  
РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ В 2015 РОЦІ

Протягом 2015 року за участю НААУ в судах різних юрисдикцій розглянуто близько 40 
справ (більшість з яких в адміністративних судах), за результатами яких ухвалено судові 
рішення, що набрали законної сили. Коротко зупинимося на деяких з них:

У квітні 2015 року до Окружного адміністративного 
суду міста Києва звернулась Рада адвокатів міста Києва 
із позовом до НААУ в особі Ради адвокатів України, 
Ради адвокатів України в особі Голови Ради адвока-
тів України про визнання протиправними та скасу-
вання рішення НААУ в особі Ради адвокатів України 
«Про затвердження у новій редакції Регламенту ради 
адвокатів регіону» від 25.10.2014 № 178; визнання про-
типравним та скасування Регламенту ради адвокатів 
регіону, затвердженого рішенням НААУ в особі Ради 
адвокатів України.

Підставою звернення до суду стали, на думку пози-
вача, суперечливість та складність тлумачення певних 
положень нової редакції регламенту, а також відсут-
ність повноважень у Ради адвокатів України затвер-

джувати, крім положення, будь-який інший документ, 
у тому числі регламент, який би визначав порядок 
роботи та повноваження позивача. 

Постановою Окружного адміністративного суду 
міста Києва від 30 червня 2015 року, залишеною в силі 
ухвалою Київського апеляційного адміністративного 
суду від 19 серпня 2015 року, у задоволені позову від-
мовлено повністю. 

Приймаючі вищезгадані судові рішення, суди 
дійшли до висновків що Рада адвокатів України наді-
лена повноваженнями щодо самостійного прийняття 
рішень, у тому числі, щодо питань регулювання роботи 
регіональних органів адвокатського самоврядування, 
зокрема, затверджувати положення про раду адвокатів 
регіону та регламент ради адвокатів регіону.

 У квітні 2014 року до Окружного адміністратив-
ного суду міста Києва звернулись Михайльський Ю.А., 
Білоус О.В, Висоцький В.І. з позовами до НААУ (РАУ), 
за участю третіх осіб без самостійних вимог: Ради 
адвокатів Київської області, Голови Ради адвокатів 
України, Особи-4 про визнання протиправними дій 
Ради адвокатів України щодо затвердження п.п. 1, 4 
рішення РАУ «Про встановлення квоти представни-
цтва делегатів на позачерговий З’їзд адвокатів Укра-
їни» від 28 лютого 2014 року № 20 та ст.ст. 2, 4 Порядку 
підготовки та проведення позачергового З’їзду адво-
катів України, затвердженого рішенням РАУ від 02 
квітня 2014 року № 34, якими встановлено квоту пред-
ставництва делегатів на позачерговий з’їзд та перед-
бачено надання права голосу з питань порядку ден-
ного (кооптація) членів вищих органів адвокатського 
самоврядування.

Підставами для звернення до суду стали відсут-
ність, на думку позивачів, у Ради адвокатів України 
законних повноважень надавати право голосу з питань 

порядку денного членам вищих органів адвокатського 
самоврядування, а також невідповідна волевиявленню 
адвокатів квота представництва на з’їзд. 

Постановою від 30 вересня 2014 року суд першої 
інстанції, залишеною в силі ухвалою Київського апе-
ляційного адміністративного суду від 11 грудня 2014 
року, у задоволені позову відмовлено повністю. 

Ухвалою Вищого адміністративного суду України 
від 14 січня 2015 року підтверджено відсутність під-
став для зміни чи скасування рішень судів попередніх 
інстанцій та відмовлено у відкритті касаційного про-
вадження.

Таким чином, суди трьох інстанцій прийшли до 
висновку, що встановлення Радою адвокатів України 
відповідної квоти представництва на З’їзд та надання 
права голосу з питань порядку денного на з’їзді членам 
вищих органів адвокатського самоврядування є пра-
вомірним та не суперечить приписам Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

1. 826/7551/15 справа «Рада адвокатів міста Києва проти НААУ в особі РАУ»

2. 826/5339/14 справа «Михайльський Ю.А., Білоус О.В, Висоцький В.І. проти НААУ, 
РАУ»

КЛЮЧОВІ СУДОВІ СПРАВИ
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КЛЮЧОВІ СУДОВІ СПРАВИ

У січні 2014 року Авраменко Н.Л., Полубень С.В., 
Водолагін С.М., Афанащенко С.І., Атрощенко Н.А., 
Розмовенко О.Г. звернулись до суду із позовом до 
Ради адвокатів України, НААУ, Голови Ради адвока-
тів України, Уповноваженої рішенням РАУ на здійс-
нення організаційних заходів з проведення зборів і 
конференцій адвокатів Чернігівської області Особа-
7, Організаційного комітету з проведення зборів про 
визнання відсутності у Ради адвокатів України ком-
петенції щодо прийняття окремих положень Рішення 
РАУ «Про скликання конференції адвокатів Чернігів-
ської області» від 27 липня 2013 року № 166; визнання 
протиправними та скасування рішень конференції 
адвокатів Чернігівської області від 18 вересня 2013 
року; визнання протиправними дій створеного орг-
комітету по проведенню конференції адвокатів Чер-
нігівської області від 18 вересня 2013 року тощо.

Постановою Чернігівського окружного адміністра-
тивного суду від 19 лютого 2014 року, залишеною без 
змін ухвалою Київського апеляційного адміністратив-

ного суду від 17 квітня 2014 року, в задоволені позову 
відмовлено. 

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 
19 травня 2015 року скасував рішення судів попередніх 
інстанцій та закрив провадження у справі, оскільки 
компетенція адміністративних судів, встановлена 
статтею 17 КАС України, не поширюється на спірні 
відносини у справі № 825/408/14, а спір підлягає роз-
гляду в порядку цивільного судочинства.

08 вересня 2015 року Верховний Суд України, пере-
віривши доводи наведені у заяві Особи-6 про перегляд 
судового рішення у даній справі, ухвалою відмовив 
заявнику у скасуванні рішення Вищого адміністратив-
ного суду України від 19 травня 2015 року, вказавши на 
відсутність підстав для задоволення заяви Особи-6, 
оскільки додане до заяви судове рішення та рішення, 
про перегляд якого порушує питання заявник, ухва-
лені за наслідками спорів, що виникли у різних пра-
вовідносинах.

У лютому 2015 року до Господарського суду міста 
Києва звернулась НААУ із позовом до Ради адвокатів 
міста Києва про стягнення грошових коштів в сумі 
623 372, 40 грн., що є частиною 30 % щорічних внесків 
адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування за 2014 рік, що були сплачені 1706 
адвокатами м. Києва на рахунок Ради адвокатів міста 
Києва.

Підставою звернення до суду стало безпідставне 
залишення відповідачем у своєму розпорядженні 100 
% розміру щорічного внеску на забезпечення реаліза-
ції адвокатського самоврядування, сплаченого в 2014 
році кожним окремим адвокатом безпосередньо на 
рахунок відповідача, що спричинило заборгованість 
перед НААУ. 

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07 
квітня 2015 року позов Національної асоціації адво-

катів України  задоволено частково та стягнуто з Ради 
адвокатів міста Києва  на користь НААУ 862 340 грн. 
66 коп. та 17 558 грн. 60 коп. витрат по сплаті судо-
вого збору.

Постановою Київського апеляційного господар-
ського суду від 12 травня 2015 року рішення суду пер-
шої інстанції залишено без змін. Постановою Вищого 
господарського суду України від 08 липня 2015 року 
рішення попередніх інстанцій також залишено без 
змін.

Таким чином, суди трьох інстанцій прийшли до 
висновку про порушення Радою адвокатів міста Києва 
норм чинного законодавства, зокрема, не виконання 
останньою обов’язкового рішення Ради адвокатів 
України про перерахування 30 % щорічного внеску 
на забезпечення реалізації адвокатського самовряду-
вання на рахунок НААУ.

У грудні 2014 року Рада адвокатів міста Києва 
звернулася до суду з адміністративним позовом до 
недержавної некомерційної професійної організації 
«Національна асоціація адвокатів України» в особі 
Ради адвокатів України, Ради адвокатів України в 
особі Голови Ради адвокатів України та інші особи, 
які брали учать у справі, про визнання неправомірною 
бездіяльності відповідачів щодо недотримання вимог 
частини 2 статті 54 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 

5076-VI (далі – Закон №5076-VI) при організації III 
З’їзду адвокатів України та зобов’язання вчинити дії 
по виконанню приписів частини 2 статті 54 Закону 
№5076-VI щодо кількісного і персонального складу III 
З’їзду адвокатів України.

Крім того, адвокат Ради адвокатів міста Києва – 
делегат зборів адвокатів Голосіївського району м. 
Києва Особа-1 звернулась у статусі третьої особи, яка 
заявила самостійні вимоги на предмет спору до суду із 
позовом до Ради адвокатів міста Києва про визнання 

3. 826/408/14 справа «Адвокати Авраменко Н.Л., Полубень С.В., Водолагін С.М., 
Афанащенко С.І., Атрощенко Н.А., Розмовенко О.Г. проти РАУ, НААУ, Голови РАУ та 
інших»

4. 910/2559/15-г справа «НААУ проти Ради адвокатів міста Києва»

5. 826/19572/14 справа «Рада адвокатів міста Києва проти НААУ, РАУ, Голови РАУ та 
інших»
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протиправними дій Ради адвокатів міста Києва 
щодо проведення конференцій адвокатів міста Києва 
14 листопада 2014 року та 24 січня 2015 року, скасу-
вання рішень конференцій адвокатів міста Києва від 
14 листопада 2014 року та 24 січня 2015 року, оформ-
лених у вигляді протоколів, а також зобов’язання Ради 
адвокатів міста Києва провести загальні збори адмі-
ністративних районів міста Києва та конференцію 
адвокатів міста Києва відповідно до вимог статей 47, 
54, частини 3 статті 57 Закону №5076-VI та рішення 
Ради адвокатів України від 24 жовтня 2014 року №166 
«Про скликання конференції адвокатів міста Києва, 
затвердження Порядку висування та обрання деле-
гатів конференції адвокатів міста Києва, Регламенту 
конференції адвокатів міста Києва та встановлення 
квоти представництва».

Постановою Окружного адміністративного суду 
міста Києва від 30 березня 2015 року позов Ради адво-
катів міста Києва задоволено частково. Визнано про-
типравною бездіяльність недержавної некомерційної 
професійної організації «Національна асоціація адво-
катів України» в особі Ради адвокатів України та Ради 
адвокатів України в особі Голови Ради адвокатів Укра-
їни щодо забезпечення скликання та проведення III 
З’їзду адвокатів України у частині неприйняття даних 
протоколу конференції адвокатів міста Києва від 14 
листопада 2014 року, на якій обрано делегатів на III 
З’їзд адвокатів України, недопуску цих делегатів до 
проведення III З’їзду адвокатів України, а також непо-
відомлення їх про час і місце проведення III З’їзду 
адвокатів України. Адміністративний позов Ради 
адвокатів міста Києва в іншій частині залишено без 
задоволення. У задоволенні позову Особа-1 відмов-
лено.

Постановою Київського апеляційного адміністра-
тивного суду від 9 червня 2015 року скасовано поста-
нову Окружного адміністративного суду міста Києва 
від 30 березня 2015 року та ухвалено нове рішення. У 
задоволенні позову Ради адвокатів міста Києва від-
мовлено. Позов адвоката Ради адвокатів міста Києва 
Особа-1, задоволено частково. Визнано протиправ-
ними дії Ради адвокатів міста Києва щодо проведення 
конференції адвокатів міста Києва від 14 листопада 
2014 року та 24 січня 2015 року. Скасовано рішення 
конференції адвокатів міста Києва від 14 листопада 
року та 24 січня 2015 року, оформленні у вигляді про-
токолу конференції адвокатів міста Києва від 14 листо-
пада 2014 року та протоколу конференції адвокатів 
міста Києва від 24 січня 2015 року. В іншій частині 
позов залишено без задоволення.

Ухвалою Київського апеляційного адміністратив-
ного суду від 11 червня2015 року виправлено описку у 
вступній, резолютивній частинах та у повному тексті 
постанови Київського апеляційного адміністратив-
ного суду від 9 червня 2015 року, а саме: абзац 6 викла-
дено в наступній редакції: «Визнати протиправними 
дії Ради адвокатів міста Києва щодо проведення кон-
ференції адвокатів міста Києва від 14 листопада 2014 
року та 24 січня 2015 року в частині обрання делегатів 
на III З’їзд адвокатів України»; абзац 7 викладено в 
наступній редакції: «Скасувати рішення конференції 
адвокатів міста Києва від 14 листопада 2014 року та 
24 січня 2015 року, оформленні у вигляді протоколу 

конференції адвокатів міста Києва від 14 листопада 
2014 року та протоколу конференції адвокатів міста 
Києва від 24 січня 2015 року в частині обрання деле-
гатів на III З’їзд адвокатів України».

Постановою Вищого адміністративного суду Укра-
їни від 25 листопада 2015 року постанову Київського 
апеляційного адміністративного суду від 9 червня 2015 
року залишено без змін а ухвалу цього ж суду від 11 
червня 2015 року скасовано.

Приймаючи таке рішення, суд касаційної інстанції 
зазначив, що штучне залучення адвокатів Київської 
області, які мають адресу робочого місця в місті Києві, 
до складу адвокатів міста Києва, а також обрання їх 
делегатами від конференції міста Києва на III З’їзд 
адвокатів України, є прямим втручанням в профе-
сійну діяльність адвокатів, що суперечить приписам 
професійного Закону.

Окрім цього, зазначено, що суд апеляційної інстан-
ції неправильно додав у вступну, резолютивну частину 
та повний текст постанови від 9 червня 2015 року 
текст: «в частині обрання делегатів на III З’їзд адво-
катів України», вважаючи таке доповнення виправ-
ленням описки.

КЛЮЧОВІ СУДОВІ СПРАВИ
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ДОСЯГНЕННЯ НААУ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ 

ВІДБУВАЄТЬСЯ  ЗА ТРЬОМА НАПРЯМКАМИ: 

 
1. НААУ – Асоціації адвокатів інших країн 

 Німеччина

• На запрошення президента Федеральної палати адвокатів Німеччини (Bundesrechtsanwaltskammer – BRAK) 
голова НААУ Лідія Ізовітова відвідала Берлін з офіційним візитом, де провела ряд зустрічей з керівництвом 
BRAK та керівниками регіональних палат адвокатів (Rechtsanwaltskammer – RAK). 

• За фінансової підтримки BRAK та організаційної підтримки НААУ відбувся круглий стіл на тему 
«Адвокатське самоврядування в Німеччині та в Україні», метою якого було налагодження співп-
раці в різних галузях, зокрема, в сфері розвитку та укріплення адвокатського самоврядування. Україн-
ські адвокати заручилися підтримкою німецьких колег на міжнародній та європейській аренах, отри-
мали можливість бути прийнятими до лав німецької адвокатури як «іноземні адвокати» (Advokat aus 
Ukraine). НААУ, в свою чергу, проінформувала адвокатську спільноту України щодо відповідної про-
цедури, за умови дотримання якої українським адвокатам буде відкрито доступ до німецького ринку. 

Великобританія

• НААУ звернулася до Товариства Юристів Англії та Уельса (Law Society of England & Wales) із заявою про 
включення України до Cписку визнаних юрисдикцій, в результаті чого українські адвокати вперше в історії 
отримали можливість стати визнаними професіоналами у Великобританії, та бути допущеними до складання 
кваліфікаційного іспиту (QLTS assessment) на право практикувати в якості солісітора (solicitor) в Англії та 
Уельсі. Українські адвокати активно користуються цією можливістю. 

Грузія

• НААУ підписала меморандум про взаємну співпрацю з Асоціацією адвокатів Грузії, текст якого доступний 
на офіційному сайті НААУ. 

• Асоціація адвокатів Грузії зробила відкриту заяву, в якій висловила своє занепокоєння ситуацією, що склалася 
у зв’язку з недосконалістю системи надання безоплатної правової допомоги (тут і надалі – “БПД”) в Україні. 
У заяві зазначено, що за відсутності змін до системи надання БПД, в руках держави залишиться інструмент 
впливу на адвокатуру, що підтримуватиме розбрат серед адвокатів та сприятиме порушенням прав людини 
і гарантій адвокатської діяльності.

• Грузинська адвокатура є надійним партнером та соратником української адвокатури в Проекті з розвитку 
регіонального діалогу про судову реформу в країнах Східного партнерства під егідою Ради Європи, зокрема, 
щодо судової реформи, ролі адвокатури в укріпленні верховенства права та удосконаленні системи надання БПД. 

США

I. Асоціація адвокатів м. Нью-Йорк (New York City Bar Association)

• Налагоджено контакти між НААУ та Адвокатською асоціацією м. Нью-Йорк. Зокрема, 21 жовтня 2015 року 
під час робочого візиту до США заступник голови НААУ Валентин Гвоздій провів робочу зустріч з керів-
ництвом асоціації в особі Нейси Алсіни. В. Гвоздій розповів про ситуацію з дотриманням професійних прав 
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адвокатів в Україні, зосередивши увагу на реформуванні адвокатури та системи надання БПД. Сторони 
погодили можливість подальшої співпраці, у тому числі, через роботу профільних комітетів. 

II. Асоціація Українських Правників Америки (Ukrainian American Bar Association)

• Делегація НААУ у складі заступника голови НААУ Валентина Гвоздія, секретаря РАУ, члена ВРЮ Павла 
Гречківського та заступника голови комітету НААУ по міжнародним зв’язкам Івана Гречківського прийняла 
участь у 38 Щорічній конференції АУПА в м. Нью-Йорк, США. Під час виступу на конференції, заступ-
ник голови В. Гвоздій провів презентацію для американських колег українського походження про історію 
становлення української адвокатури, її сучасний стан та поділився планами на майбутнє. Особливу увагу 
було акцентовано на порушеннях професійних прав адвокатів та на проблемі порушення прав людини 
через діючу систему надання БПД.

• Делегація також взяла участь в урочистому прийомі в Українському Інституті Америки, гостем якого був Над-
звичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий. У своєму виступі посол звернув особливу увагу 
на важливу роль, яку відіграють адвокати в суспільному-політичному розвитку верховенства права в Україні. 

III. Асоціація Правників Америки (American Bar Association)

• Делегація НААУ зустрілася у Вашингтоні, округ Колумбія, з представниками ініціативи з верховенства 
права. Метою візиту НААУ було обговорення історії ролі та НААУ в системі правових інституцій в Україні, 
а також питання правової реформи в країні. Делегацію НААУ очолив заступник голови НААУ Валентин 
Гвоздій. До складу делегації також увійшли секретар РАУ, член ВРЮ Павло Гречківський та заступник 
голови комітету НААУ по міжнародним зв’язкам Іван Гречківський.

• На зустрічі обговорювалася роль недавно створеної НААУ у становленні адвокатури України. Пан Гвоздій 
повідомив про кілька ключових напрямків співробітництва, яке НААУ налагодила з міжнародними партне-
рами, і про її ініціативу з розробки стратегічного планування діяльності за підтримки Ради Європи та Європей-
ського Союзу. У ході дискусії також обговорювалися потенційні та існуючі загрози для юридичної професії (в 
першу чергу для адвокатури), питання верховенства права в Україні, а також необхідність продовження реформ 
в цьому секторі, зокрема, негайної реформи системи надання БПД у відповідності до світових стандартів. 

Білорусь

• НААУ та Республіканська колегія адвокатів Білорусі встановили дружні відносини. Керівництво Україн-
ської та Білоруської адвокатур обмінялися взаємними візитами, під час яких поділились досвідом, а також 
мали можливість обговорити існуючі проблеми та шляхи їх вирішення.

Італія

• Заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій зустрівся в м. Рим (Іта-
лійська Республіка) з представниками керівних органів Національної асоціації адвокатів Італії (Consiglio 
Nazionale Forense). Італійські колеги запевнили у своїй всебічній підтримці українських адвокатів на євро-
пейській арені, зокрема стосовно питань просування та подальшого захисту незалежності адвокатської 
професії від будь-якого впливу на неї. За результатами зустрічі сторони домовилися укласти Меморандум 
про співпрацю та налагодити обмін досвідом, передовими технологіями, зокрема в царині електронного 
правосуддя, а також питань дотримання адвокатської етики, підвищення кваліфікації, ведення єдиного 
реєстру адвокатів та багато іншого.

Казахстан

• На запрошення Голови Республіканської колегії адвокатів Казахстану Голова ВКДКА Олександр Дроздов 
взяв участь у форумі «Забезпечення Верховенства Права. Баланс обвинувачення і захисту». По завершенню 
Форуму Олександр Дроздов провів низку зустрічей з колегами з різних країн, під час яких було досягнуто 
усні домовленості про постійну співпрацю та обмін досвідом.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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2. НААУ – Міжнародні асоціації адвокатів

Міжнародна Асоціація Адвокатів (International Bar Association – IBA)

• В 2015 році НААУ було надано статус організації-члена IBA. Делегацію очолює Голова НААУ, РАУ Лідія 
Ізовітова. Також до складу делегації увійшли заступник Голови комітету НААУ по міжнародним зв’язкам Іван 
Гречківський та начальник відділу підвищення кваліфікації адвокатів НААУ Ігор Караман. 

• Представники НААУ взяли участь у Щорічній конференції Міжнародної асоціації адвокатів (IBA), що почала 
свою роботу 4 жовтня 2015 р. у м. Відень, Австрія. Конференцію відвідали близько 6 000 делегатів з більше ніж 
135 країн світу, в тому числі, 8 молодих адвокатів з України за рахунок IBA. Делегацію НААУ очолив Голова 
комітету НААУ по міжнародним зв’язкам Андрій Костін.

• Членство в даній організації відкриває широкі можливості для української адвокатури щодо захи-
сту інституційних прав та гарантій здійснення адвокатської діяльності, підтримки асоціацій адво-
катів всього світу та отримання передового світового досвіду в розвитку адвокатської професії. 

Рада Асоціацій Адвокатів та Товариств Юристів Європи (Council of Bars and 
Law Societies of Europe – CCBE)

• НААУ встановила конструктивні відносини з CCBE.

• За фінансової та організаційної підтримки CCBE в 2015 році в Україні було проведено два заходи: семінар 
зі стратегічного планування діяльності НААУ та міжнародна конференція «Ремісник чи професіонал? Пред-
ставництво адвокатами в судових провадженнях».

• В 2015 році З’їздом адвокатів України було прийнято рішення про подачу заявки на спостережне членство 
в CCBE1. Наразі заявка перебуває в стадії розгляду.

• Співпраця НААУ та CCBE має надзвичайно важливе значення в світлі євроінтеграційного курсу України. 
НААУ бачить CCBE своїм стратегічним партнером на шляху розбудови адвокатури України у відповідності 
з високими стандартами ЄС.

3. НААУ – Міжнародні організації та посадові особи іноземних держав

I. Рада Європи

• Робоча зустріч керівництва НААУ з Послом, Головою Офісу Ради Європи в Україні відбулася в Офісі Ради 
Європи в Києві 30 вересня 2015 року. Головною темою зустрічі було питання узгодження подальшої стратегії 
співпраці НААУ та Ради Європи. Учасники зустрічі підкреслили важливість консолідації зусиль для спри-
яння подальшому впровадженню реформ у сфері юстиції в Україні, зокрема, з метою всебічного забезпечення 
захисту прав людини у кримінальному процесі відповідно до європейських стандартів.

• Участь у зустрічі взяли Владімір Рістовскі – Посол, Голова Офісу Ради Європи в Україні, Лідія Ізовітова – 
голова НААУ та Валентин Гвоздій – заступник голови НААУ. 

II. Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»

• У рамках цього проекту відбувся Круглий стіл «Дотримання прав людини під час виконання покарань» 
в рамках спільної ініціативи «Захист прав людини у кримінальному провадженні» проекту ЄС «Підтримка 
реформ у сфері юстиції в Україні» (Компоненту IV – Доступ до правосуддя та забезпечення права на захист) і 
НААУ. Учасники круглого столу обговорили різні аспекти функціонування установ пенітенціарної системи, в 
яких виявляються найбільш поширені порушення прав людини, а в підсумку дискусії окреслили план спіль-
них заходів, спрямованих на запобігання цим порушенням.
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• Іншим проектом стала Конференція на тему: «Судова реформа: стратегічне планування та подальші 
кроки». Метою заходу було обговорення реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судо-
чинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Одним з питань Стратегії є подальше рефор-
мування інституту адвокатури України шляхом посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності та 
забезпечення доступності надання БПД. Захід організовано за підтримки Ради з питань судової реформи, 
Верховного суду України та Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». 

Агенство США з Міжнародного Розвитку (United States Agency for 
International Development – USAID)

• 02 вересня 2015 року відбулася зустріч керівництва НААУ з представниками Регіональної місії Агентства 
Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі. Під час візиту 
моніторингової місії USAID з Вашингтону керівництво НААУ подякувало проекту USAID за їх надзвичайно 
важливий внесок та значну роботу в рамках Проекту USAID «Справедливе правосуддя», а також висло-
вило жаль, що цей проект не орієнтований на українську адвокатуру. Голова НААУ також звернула увагу 
міжнародних експертів на серйозні проблеми порушення прав адвокатів. Останнім часом правоохоронці 
зухвало та цинічно ігнорують та порушують принцип адвокатської таємниці, інші важливі гарантії адво-
катів. Всі ці проблеми викликані зволіканням держави у внесенні змін до процесуального законодавства, 
яке б встановило реальні механізми захисту таких прав та відповідальності винних осіб за їх порушення. 

Human Rights First

• Українською делегацією у складі заступника голови НААУ Валентина Гвоздія, секретаря РАУ, члена ВРЮ 
Павла Гречківського та заступника голови комітету НААУ по міжнародним зв’язкам Івана Гречківського 
було проведено зустріч з Директором правозахисної організації Human Rights First Мелісою Хупер 23 
жовтня 2015 року в м. Нью-Йорк, США.

• Головною темою зустрічі стало обговорення проблеми порушення прав людини в Україні через недоско-
налу систему надання БПД. Ця зустріч підтверджує позицію НААУ щодо необхідності внесення змін до 
Закону України «Про надання безоплатної правової допомоги».

Конгрес США

• Керівництво Національної асоціації адвокатів України (НААУ) наприкінці жовтня зустрілося в Капітолії 
США зі співробітниками Комітету Сенату з міжнародних зв’язків та співробітниками його чинного Голови 
сенатора Боба Коркера. 

• Того ж дня делегація НААУ також зустрілася з представниками керівництва більшості Палати представ-
ників. Метою візиту НААУ було привернення уваги до питань правової реформи в Україні, зокрема до 
питань незалежності адвокатури та існуючої системи і практики надання безоплатної правової допомоги 
в Україні.

• Учасники обговорили низку проблем, які стоять сьогодні в Україні перед адвокатурою та адвокатською 
діяльністю. 

Бундестаг

• Заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій провів робочу зустріч із 
депутатами Парламенту Федеративної Республіки Німеччина - Бундестагу. Під час зустрічі Заступником 
голови НААУ було презентовано нещодавно затверджений на засіданні Ради адвокатів України: «Звіт про 
систему безоплатної правової допомоги в Україні: поточні проблеми та рекомендації щодо її реформування» 
та представлено бачення щодо шляхів вдосконалення цієї системи.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
ПРОВЕДЕНІ НААУ

№ Дата проведення 
заходу

Місце  
проведення Тип заходу Кількість  

учасників

1 31 січня 2015 року м. Краматорськ Семінар НААУ для адвокатів Донецької області 30

2 07 лютого 2015 року м. Запоріжжя Семінар НААУ для адвокатів Запорізької області 
750

3 21 лютого 2015 року м. Харків Семінар НААУ для адвокатів Харківської області 350

4 07 березня 2015 року м. Тернопіль Семінар НААУ для адвокатів Хмельницької та  
Тернопільської областей

300

5 21 березня 2015 року м. Львів Семінар НААУ для адвокатів Львівської області 550

6 09 квітня 2015 року м. Краматорськ Семінар НААУ для адвокатів Донецької області 120

7 16 травня 2015 року м. Житомир Семінар НААУ для адвокатів Житомирської та  
Вінницької областей

200

8 30 травня 2015 року м. Сєвєродонецьк Семінар НААУ для адвокатів Луганської області 70

9 06 червня 2015 року м. Миколаїв Семінар НААУ для адвокатів Миколаївської та  
Херсонської областей 

130

10 27 червня 2015 року м. Одеса Семінар НААУ для адвокатів Одеської області 450

11 18 липня 2015 року м. Черкаси Семінар НААУ для адвокатів Черкаської та  
Кіровоградської областей

350

12 25 липня 2015 року м. Ужгород Семінар НААУ для адвокатів Закарпатської області 150

13 05 вересня 2015 року м. Рівне Семінар НААУ для адвокатів Волинської та  
Рівненської областей 

300

14 26 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ Семінар НААУ для адвокатів Дніпропетровської 
області 650

15 09 жовтня 2015 року м. Київ Тренінг "Стратегічне планування діяльності НААУ" 100

16
31 жовтня, 

07 листопада 2015 року м. Київ Курс адвокатської майстерності 25

ЗАХОДИ НААУ
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17 06 листопада 2015 року м. Святогірськ семінар НААУ для адвокатів Донецької області 55

18 7 листопада 2015 року м. Чернігів семінар НААУ для адвокатів Чернігівської області 250

19 14 листопада, 
21 листопада 2015 року м. Київ Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 25

20 28 листопада 2015 року м. Суми семінар НААУ для адвокатів Сумської області 200

21 28 листопада,
05 грудня 2015 року м. Київ Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 25

22 5 грудня 2015 року м. Полтава семінар НААУ для адвокатів Полтавської області 280

23 12 грудня 2015 року м. Чернівці семінар НААУ для адвокатів Чернівецької та  
Івано-Франківської областей

280

24 12 грудня,
26 грудня 2015 року м. Київ Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана 25

Загальна кількість учасників 5 665

ЗАХОДИ НААУ
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ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОВЕДЕНІ НААУ
СПІЛЬНО З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

№ Дата прове-
дення заходу

Місце  
проведення Тип заходу Кількість  

учасників

1 04 лютого 2015 
року м. Чернівці

Спільний семінар Ради Європи, НААУ та Уповноваженого ВРУ з 
прав людини для адвокатів Хмельницької, Чернівецької та Терно-

пільської обл.

60

2 6-7 лютого 2015 
року м. Київ Спільний Форум НААУ, ААУ та ін. «Захист прав людини в 

кримінальному провадженні»
100

3 11 лютого 2015 
року м. Київ Спільний семінар НААУ та ААУ з права інтелектуальної власності

20

4 20 лютого 2015 
року м. Черкаси Спільний аграрний семінар НААУ та ААУ 60

5 25 лютого 2015 
року 

м. Дніпропе-
тровськ

Спільний тематичний семінар НААУ та Ради Європи («Криміналь-
ний аспект статті 6 ЄКПЛ»)

60

6 13 березня 2015 
року м. Київ Спільний форум НААУ та ААУ «Київська весна» 100

7 14 березня 2015 
року м. Львів Спільний тематичний семінар Ради Європи, Уповноваженого ВРУ з 

прав людини та НААУ
60

8 23-24 березня 2015 
року м. Київ

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ

30

9 23-24 березня 2015 
року м. Львів

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ
30

10 25-26 березня 2015 
року м. Київ

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ
30

11 25-26 березня 2015 
року м. Львів

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ
30

12 27 березня 2015 
року м. Вінниця Спільний Круглий стіл НААУ та АПУ «Адвокатура України та її 

майбутнє»
80

13 27-28 березня 2015 
року м. Київ

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ

30

14 27-28 березня 2015 
року м. Львів

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ
30

15 30-31 березня 2015 
року м. Рівне

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ
30

16 30-31 березня 2015 
року м. Полтава

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ
30

17 02-03 квітня 2015 
року

м. Дніпропе-
тровськ

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ

30

18 02-03 квітня 2015 
року м. Житомир

Спільний дводенний семінар НААУ та ОБСЄ для адвокатів із 
застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

ЄСПЛ

30

ЗАХОДИ НААУ
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№
Дата прове-
дення заходу

Місце  
проведення Тип заходу

Кількість  
учасників

19 04 квітня 2015 
року м. Київ

Спільний семінар НААУ та Національної асоціації медіаторів Украї-
ни, присвячений питанням застосування медіації в адвокатській 

діяльності
100

20 25 квітня 2015 
року м. Луцьк Спільний тематичний семінар Ради Європи, Уповноваженого ВРУ з 

прав людини та НААУ
72

21 21-22 травня 2015 
року м. Полтава Спільний тематичний семінар Ради Європи та НААУ 50

22 05-06 червня 2015 
року м. Київ

Міжнародна конференція за участю НААУ, Ради адвокатських та 
правових товариств Європи, Міжнародної асоціації адвокатів та 

Європейської фундації адвокатів
100

23 06 червня 2015 
року м. Вінниця Спільний тематичний семінар Ради Європи, Уповноваженого ВРУ з 

прав людини та НААУ 80

24 19 червня 2015 
року м. Київ Спільний Літній форум НААУ та ААУ з публічного права 80

25 18 липня 2015 
року м. Чернігів

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інститут розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ

25

26 01 серпня 2015 
року м. Миколаїв

Спільний семінар Ради Європи, НААУ та Уповноваженого ВРУ з 
прав людини для адвокатів  Миколаївської, Херсонської, Одеської, 

Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей

80

27 25-26 серпня 2015 
року м. Львів Літня школа з прав людини для адвокатів і суддів (ОБСЄ спільно з 

НШСУ, НААУ, ВСУ та ВАСУ)
50

28 18-19 вересня 2015 
року м. Полтава

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС та Ради Європи, Офісу РЄ в 
Україні, Офісу Уповноваженого ВР з прав людини в Україні, Комісії 

з журналістської етики та Інститут розвитку регіональної преси

10

29 26 вересня 2015 
року м. Вінниця

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інститут розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
25

30 29 вересня 2015 
року м. Чернівці

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інститут розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
25

31 01 жовтня 2015 
року

м. Івано-
Франківськ

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

32 03 жовтня 2015 
року м. Львів

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

33 05 жовтня 2015 
року м. Ужгород

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

Сертифіковано  
доповідачів

Рішень про  
сертифікацію

229 60

ЗАХОДИ НААУ
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Загальна кількість 
 учасників

2 187

№
Дата прове-
дення заходу

Місце  
проведення Тип заходу

Кількість  
учасників

34 06 жовтня 2015 
року м. Закарпаття

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

35 10 жовтня 2015 
року м. Запоріжжя Спільний тематичний семінар Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні, ВСУ та НААУ
45

36 12 жовтня 2015 
року

м. Хмельни-
цький

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

37 14 жовтня 2015 
року м. Тернопіль

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

38 16 жовтня 2015 
року м. Рівне

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

39 19 жовтня 2015 
року м. Черкаси

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

40 21 жовтня 2015 
року м. Запоріжжя

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ

30

41 22 жовтня 2015 
року

м. Дніпропе-
тровськ

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ

30

42 24 жовтня 2015 
року м. Одеса

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ

30

43 26 жовтня 2015 
року м. Миколаїв

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ

30

44 03 листопада 2015 
року м. Житомир

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ

30

45 05 листопада 2015 
року м. Харків

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
100

46 25 листопада 2015 
року м. Київ

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

47 26 листопада 2015 
року м. Київ

Спільний тренінг НААУ, Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Інституту розвитку регіональної преси, ААУ, 

АПУ
30

48

05-06 грудня 2015 
року,

12-13 грудня 2015 
року

с. Мощун,
Київська 
область

Спільний дводенний тренінг НААУ та спільного проекту РЄ/ЄС 
«Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні» для 
голів кваліфікаційних та дисциплінарних палат КДКА регіонів

55

ЗАХОДИ НААУ
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Семінар в Запоріжжі Семінар в Черкасах

Семінар в РівномуСемінар в Харкові

Семінар в Миколаєві Семінар в Житомирі

ЗАХОДИ НААУ
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Надходження

Витрати

Всього:

Всього:

Надходження за рахунок перерахування від РАР 30% щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування в Україні

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:

* Пасивні доходи — доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті (Податковий 
Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI)

*До складу витрат на утримання офісу увійшли витрати на канцтовари, які використовувались на організацію заходів та семінарів по підвищенню кваліфікації адвокатів, та 
витрати на паливо-мастильні матеріали, які використовувались на організацію заходів та семінарів по підвищенню кваліфікації адвокатів 

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних завдань органів адвокатського самоврядування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Організаційно-технічне забезпечення проведення З’їздів адвокатів, засідань Ради адвокатів України,
конференцій, нарад,  круглих столів тощо

Організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

Витрати на виготовлення службових посвідчень керівникам органів адвокатського самоврядування;
посвідчень адвокатів, дипломів тощо

Утримання офіційного Веб-сайту; друк вісника НААУ

Витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та нотаріальних послуг

Придбання основних засобів та нематеріальних активів

Розподіл щорічних внесків на забезпечення потреб ВКДКА

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень,охорона, господарські потреби, інтернет, зв’язок, канцтовари, 
утримання та оренда автомобіля, кур’єрські та поштові послуги, обслуговування*

Інші, в т.ч. пасивні доходи*

8 954 121

9 215 316

1 770 955

1 867 650

6 615 611

1 490 317

1 584 995

408 103

52 723

817 441

350 149

204 389

449 982

567 555

1 989 567

грн

грн

НААУ | ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ СТАТЕЙ БАЛАНСУ ЗА 2015 РІК

НААУНААУНААУНААУНААУНААУ

Недоотримання коштів за несплату внесків за 2015 рік: Сплатили внески

Не спалатил внескиВсього зарестрованих адвокатів: 100% 63% 37%



ВИЩІ ОРГАНИ
АДВОКАТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ



32 unba.org.ua

Етап І: 20 листопада 2014 року

Рішеннями Ради адвокатів України № 133, 134, 
136, 137 від 24 жовтня 2014 року скликано ІІІ З’їзд 
адвокатів України на 20-21 листопада 2014 року у 
місті Мукачеве Закарпатської області, затверджено 
порядок денний, встановлено квоту представни-
цтва делегатів на ІІІ З’їзд (1 делегат від 100 адвока-
тів), затверджено Порядок підготовки та проведення 
ІІІ З’їзду адвокатів України, проект Регламенту ІІІ 
З’їзду адвокатів України, а також окремими рішен-
нями скликано регіональні конференції адвокатів для 
обрання делегатів ІІІ З’їзду адвокатів України тощо. 

За результатами роботи 20-21 листопада 2014 
року ІІІ З’їздом адвокатів України прийнято 
наступні ключові рішення:

• Про призначення адвоката Коваленка Анатолія 
Анатолійовича членом Кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії прокурорів від адвокатури;

• Про дообрання членів Вищої ревізійної комісії адво-
катури та збільшення її кількісного складу до 15 
осіб;

• Про внесення змін до Положення про Вищу реві-
зійну комісію адвокатури, шляхом викладення 
його у редакції, запропонованій на Позачерговому 
З’їзді адвокатів України 26-27 квітня 2014 року у 
м. Одеса;

• Про встановлення виплати премій/винагород чле-
нам Вищої ревізійної комісії адвокатури в межах 
затвердженого кошторису за поданням Голови 
Вищої ревізійної комісії адвокатури та на підставі 
рішення Ради адвокатів України;

• тощо.

ІІІ З’їздом адвокатів України вирішено продовжити 
свою роботу після ухвалення Вищим адміністратив-
ним судом України рішення щодо призначення Поза-

черговим з’їздом адвокатів України 26-27 квітня 2014 
року членів Вищої ради юстиції, а також доручено 
Головуючій на З’їзді визначитися з датою, місцем та 
часом продовження роботи ІІІ З’їзду адвокатів Укра-
їни тощо. 

Етап ІI: 24-25 квітня 2015 року

За повідомленням Головуючої на ІІІ З’їзді адво-
катів України, З’їзд у правомочному для при-
йняття рішень складі (більше половини обраних 
делегатів, які представляють більшість конферен-
цій адвокатів регіонів) продовжив свою роботу 
24-25 квітня 2015 року у місті Києві, за резуль-
татами якої прийняв наступні ключові рішення: 

• Про призначення членом Вищої ради юстиції судді 
Лесько Алли Олексіївни;

• Про призначення членом Вищої ради юстиції адво-
ката Гречківського Павла Миколайовича;

• тощо.

ІІІ З’їздом адвокатів України вирішено продовжити 
роботу з розгляду питань порядку денного у червні 
2015 року, а також доручено Головуючій на З’їзді 
визначитися з датою, місцем та часом продовження 
роботи ІІІ З’їзду адвокатів України тощо.

Етап ІII: 12 червня 2015 року

За повідомленням Головуючої на ІІІ З’їзді адвокатів 
України З’їзд у правомочному для прийняття рішень 
складі (більше половини обраних делегатів, які пред-
ставляють більшість конференцій адвокатів регіонів) 
продовжив свою роботу 12 червня 2015 року у місті 
Києві, за результатами якого прийнято рішення про 
призначення адвоката Беляневича Вадима Едуардо-
вича членом Вищої ради юстиції, після чого оголо-
шено перерву у роботі до 03 липня 2015 року (з додат-
ковим повідомлення про це делегатів).

 20 листопада 2014 року

 24-25 квітня 2015 року

 12 червня 2015 року

 03 липня 2015 року

Етапи III-го З’їзду адвокатів України

ІІІ З’ЇЗД  АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

На виконання Законів України «Про про-
куратуру», «Про забезпечення права на 
справедливий суд», «Про судоустрій і 
статус суддів» та з метою призначення 
представників від адвокатури до складу 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів, Вищої ради юстиції та Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України 
РАУ скликало III З’їзд адвокатів України.
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Після обговорення питання порядку ден-
ного та прийняття рішень, Головуючою на 
З’їзді роботу ІІІ З’їзду адвокатів України 
оголошено закінченою. 

IV. Етап 03 липня 2015 року

03 липня 2015 року ІІІ З’їзд адвокатів України у 
правомочному для прийняття рішень складі (більше 
половини обраних делегатів, які представляють біль-
шість конференцій адвокатів регіонів), продовживши 
свою роботу, прийняв наступні ключові рішення:

• Про прийняття Резолюції ІІІ З’їзду адвокатів 
України про звернення до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів Укра-
їни, Міністра юстиції України та до міжнародних 
організацій щодо проблемних питань безоплатної 
правової допомоги;

• Про дострокове відкликання з посади Голови Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Загарії Валентина Миколайовича;

• Про дострокове відкликання з посади заступника 
Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури Макарова Олега Анатолійовича;

• Про висловлення недовірі та дострокове відкли-
кання з посади заступника Голови Ради адвокатів 
України Коваль Катерини Петрівни;

• Про обрання Головою Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова 
Олександра Михайловича;

• Про обрання заступником Голови Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури Грабов-
ського Юрія Леонідовича;

• Про обрання заступником Голови Ради адвокатів 
України Кухаря Олексія Івановича;

• Про обрання членом Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України адвоката Луцюка Павла 
Сергійовича;

• Про розмежування юрисдикції органів адво-
катського самоврядування м. Києва та Київської 
області;

• Про відповідальність адвокатів за невиконання 
рішень органів адвокатського самоврядування щодо 
несплати щорічних внесків адвокатів на забезпе-
чення реалізації адвокатського самоврядування;

• Про затвердження змін до Статуту Недер-
жавної некомерційної професійної організації  
«Національна асоціація адвокатів України»;

• Про вступ Національній асоціації адвокатів Укра-
їни до Ради адвокатських та правових товариств 
Європи (CCBE) та Міжнародної асоціації адвока-
тів (IBA), з наданням згоди на застосування Правил 
професійної етики Ради адвокатських та правових 
товариств Європи (CCBE) та інше.

ІІІ З’ЇЗД  АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
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04 липня 2015 року
30 липня 2015 року 
25 вересня 2015 року
13 листопада 2015 року
17 грудня 2015 року

Засідання Ради адвокатів України у 2015 році

Рада адвокатів України діє у системі органів 
Національної асоціації адвокатів України, є 
національним органом адвокатського само-

врядування, на який державою покладено виконання 
у період між з‘їздами адвокатів України публічно-пред-
ставницьких функцій недержавного самоврядного 
інституту, що забезпечує здійснення захисту, пред-
ставництва та надання правової допомоги на профе-
сійній основі адвокатури України. Повноваження, поря-
док формування та діяльності Ради адвокатів Укра-
їни визначаються Законом України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» та Положенням про Раду 
адвокатів України, затвердженим Установчим з’їздом 
адвокатів України 17 листопада 2012 року. 

Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна 
з’їзду адвокатів України. До складу Ради адвокатів 
України входять тридцять членів, стаж адвокатської 
діяльності яких становить не менше п’яти років: по 
одному представнику від кожного регіону, які оби-

раються конференцією адвокатів регіону, та голова 
і два заступники голови, які обираються шляхом 
голосування з’їздом адвокатів України. Секретар 
Ради адвокатів України обирається Радою адвока-
тів України зі складу членів Ради адвокатів України.  
Рада адвокатів України може достроково відкликати з 
посади секретаря Ради.

Засідання Ради адвокатів України скликаються голо-
вою Ради адвокатів України, а в разі його відсутності 
- одним із заступників голови не рідше одного разу 
на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може 
бути також скликане за пропозицією не менш як однієї 
п’ятої від загального складу членів Ради. 

Засідання Ради адвокатів України є повноважним, 
якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. 
Рішення Ради адвокатів України приймаються більші-
стю голосів від загальної кількості її членів. У разі рів-
ного розподілу голосів членів Ради голос головуючого 
на засіданні є вирішальним.

Вступ

Засідання 4 липня 2015 року

Засідання Ради адвокатів України скликано від-
повідно до Розпорядження Голови Ради адвокатів 
України від 23 червня 2015 року № 44 на виконання 
частини 5 статті 55 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». Датою проведення засідання 
визначено 04 липня 2015 року, місцем – приміщення 
конференц-залу «Маріїнський» готелю «Україна», за 
адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4.

За результатами роботи, Рада адвокатів України (у 
повноважному для прийняття рішень складі (більше 
половини членів Ради) 04 липня 2015 року прийняла 
наступні ключові рішення:

• Про затвердження роз’яснення щодо наявності або 
відсутності конфлікту інтересів під час здійснення 
адвокатом захисту клієнта;

• Про затвердження роз’яснення щодо можливості 
укладення трудового договору з особою, яка отримала 
диплом бакалавра як з помічником адвоката;

• Про затвердження роз’яснення щодо деяких питань 
застосування Положення про організацію та порядок 
проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю;

• Про затвердження роз’яснення щодо зарахування 
стажу роботи на посаді помічника адвоката до 
стажу роботи в галузі права особи, яка не здобула 
повної вищої юридичної освіти та щодо права 
на звернення із заявою про допуск до складення 
кваліфікаційного іспиту;

• Про обрання Головою Комітету законотворчих 
ініціатив з питань адвокатської діяльності 
Національної асоціації адвокатів України Зейкана 
Я.П.;

• Про затвердження типового Положення про іно-
земне представництвоНаціональної асоціації адво-
катів України за кордоном;

• Про створення відокремленого іноземного підроз-
ділу (представництва) Національної асоціації адво-
катів України у Сполучених Штатах Америки, м. 
Нью-Йорк;

• Про створення при Національній асоціації адвока-

(електронне голосування)
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тів України Комітету з питань безоплатної правової 
допомоги;

• Про вступ Національної асоціації адвокатів Укра-
їни до Ради адвокатських та правових товариств 
Європи (CCBE);

• Про вступ Національної асоціації адвокатів України 
до Міжнародної асоціації адвокатів (IBA);

• Про затвердження Порядку подання органами адво-
катського самоврядування статистичної звітності 
про результати діяльності;

• Про внесення змін до положень регіональних орга-
нів адвокатського самоврядування в частині фінан-
сування та оподаткування (50 рішень).

Засідання 30 липня 2015 року 
(електронне голосування)

Засідання Ради адвокатів України скликано відпо-
відно до Розпорядження Голови Ради адвокатів України 
від 23 липня 2015 року № 62 в режимі електронного 
голосування, шляхом скерування відповідних матері-
алів засідання на офіційно визначені електронні адреси 
членів Ради адвокатів України (керуючись частиною 5 
статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність та частиною 4 Розділом V Положення 
про Раду адвокатів України». Датою проведення засі-
дання визначено 30 липня 2015 року.

Рада адвокатів України (у повноважному для при-
йняття рішень складі (більше половини членів Ради, 
які приймають участь у голосуванні за допомогою елек-
тронних засобів зв’язку) 30 липня 2015 року прийняла 
наступні ключові рішення:

• Про затвердження роз’яснення з питань роботи 
адвоката за наймом на деяких посадах та надання 
послуг без внесення відомостей стосовно себе до Єди-
ного реєстру адвокатів України;

• Про затвердження роз’яснення з питання зараху-
вання роботи на посаді стажиста-дослідника кафе-
дри кримінального права вищого навчального закладу 
до стажу роботи в галузі права, необхідного для скла-
дення кваліфікаційного іспиту.

Засідання 25 вересня 2015 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відпо-
відно до Розпорядження Голови Ради адвокатів України 
від 09 вересня 2015 року № 68 на виконання частини 5 
статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність». Датою проведення засідання визна-
чено 25 вересня 2015 року, місцем – приміщення арт-га-
лереї «ІнтерШик», за адресою: м. Вінниця, вул. Архітек-
тора Артинова, 12-А.

За результатами роботи, Рада адвокатів України (у 
повноважному для прийняття рішень складі (більше 
половини членів Ради) 25 вересня 2015 року прийняла 
наступні ключові рішення:

• Про затвердження роз’яснення щодо деяких питань 
участі адвокатів у конференції адвокатів регіону;

• Про створення при Національній асоціації адво-
катів України Комітету експертного забезпечення 
адвокатської діяльності;

• Про внесення змін до Порядку допуску до складення 
кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфі-
каційного іспиту та методики оцінювання результа-
тів складення кваліфікаційного іспиту для набуття 
права на заняття адвокатською діяльністю в Укра-
їні;

• Про затвердження роз’яснення з питань стажу 
роботи в галузі права для набуття особою права на 
заняття адвокатською діяльністю;

• Про затвердження роз’яснення щодо правомірності 
прийняття або відмови у прийнятті радою адвока-
тів регіону рішення про направлення на стажування 
та видачу (за результатами успішного стажування) 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль-
ністю особі, яка не має необхідного стажу роботи в 
галузі права, однак була допущена до складання ква-
ліфікаційного іспиту та отримала свідоцтво про 
складання кваліфікаційного іспиту;

• Про затвердження роз’яснення щодо наявності 
законних підстав для видачі свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю в окремих випад-
ках;

• Про створення робочої групи з дослідження питань 
фінансування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури;

• Про сплату щорічного внеску на забезпечення реа-
лізації адвокатського самоврядування адвокатами 
окремих категорій;

• Про затвердження у новій редакції Положення про 
організацію та порядок проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю;

• Про затвердження у новій редакції Положення про 
помічника адвоката.

Засідання 13 листопада 2015 року

Засідання Ради адвокатів України скликано відпо-
відно до Розпорядження Голови Ради адвокатів України 
від 26 жовтня 2015 року №76 на виконання частини 5 
статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність». Датою проведення засідання визна-
чено 13 листопада 2015 року, місцем – приміщення кон-
ференц-залу «Європейський» готельно-ресторанного 
комплексу «Козацький стан», за адресою: Бориспільське 
шосе, 18 км.
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• Про затвердження звіту Національної асоціації адво-
катів України «Система безоплатної правової допо-
моги в Україні: поточні проблеми та рекомендації щодо 
її реформування»

•  Про порядок здійснення плати за складання квалі-
фікаційного іспиту

• Про проведення заходів до Міжнародного дня захисту 
прав людини (Human Rights Day)

• Про затвердження роз’яснення щодо можливості 
надання правової допомоги адвокатами (подружжям) 
одночасно різним сторонам (учасникам) провадження

• Про затвердження роз’яснення щодо порядку застосу-
вання положень частини четвертої 4 статті 9 Закону 
України Про адвокатуру та адвокатську діяльність

• Про внесення змін до рішення Ради адвокатів України 
від 16 лютого 2013 року № 96

• Про внесення змін до Положення про порядок при-
йняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки 
адвоката, яка може мати наслідком його дисциплі-
нарну відповідальність

• Про створення Музею адвокатури і права Національ-
ної асоціації адвокатів України

• Про затвердження роз’яснення щодо зарахування до 
стажу роботи в галузі права, необхідного для набуття 
права на заняття адвокатською діяльністю, роботи 
за сумісництвом на посаді, яка потребує наявності 
повної вищої юридичної освіти.

Засідання 17 грудня 2015 року

• «Про затвердження звіту про діяльність Національ-
ної асоціації адвокатів України за 2015 рік»

Затверджено звіт про діяльність Національної асоці-
ації адвокатів України за 2015 рік (ІІІ квартали), презен-
тований на конференції Національної асоціації адвока-
тів України «Нова українська адвокатура — рух вперед», 
присвяченій Дню адвокатури України.

• «Про створення Вищої школи адвокатури Національ-
ної асоціації адвокатів України»

1. Створено Вищу школу адвокатури Національної 
асоціації адвокатів України, засновником якої визначено 
Недержавну некомерційну професійну організацію адво-
катів України «Національна асоціація адвокатів України», 
ідентифікаційний код 38488439.

2. Затверджено Статут Вищої школи адвокатури Наці-
ональної асоціації адвокатів України.

3. Призначено Ректором Вищої школи адвокатури 
Національної асоціації адвокатів України Святоцького 
Олександра Дмитровича, доктора юридичних наук, про-
фесора, дійсного члена (академіка) Національної акаде-
мії правових наук України, адвоката, старшого партнера 
Адвокатського об’єднання «КАЙРОС».

4. Уповноважено Ректора Вищої школи адвокатури 
Національної асоціації адвокатів України Святоцького 
Олександра Дмитровича (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків в Україні: 1972203596) на під-
писання всіх необхідних документів, пов’язаних зі ство-
ренням Вищої школи адвокатури Національної асоціації 
адвокатів України.

• «Про внесення змін до Положення про іноземне пред-
ставництво Національної асоціації адвокатів України 
за кордоном»

Внесено наступні зміни та доповнення до Положення 
про іноземне представництво Національної асоціації 
адвокатів України за кордоном, затвердженого рішен-
ням Ради адвокатів України № 17 від 04 липня 2015 року:

— абзац перший Розділу 2 «Мета та завдання інозем-
ного представництва НААУ за кордоном» викладено у 
такій редакції: «Іноземне представництво НААУ за кор-
доном не є юридичною особою і здійснює самостійно 
діяльність в інтересах НААУ та в межах законодавства 
країни-перебування (реєстрації).»;

— Розділ 3 «Структура та організація роботи інозем-
ного представництва НААУ за кордоном» доповнено 
новим абзацом четвертим наступного змісту:

«НААУ, РАУ не здійснює фінансування та не покриває 
витрати іноземного представництва НААУ за кордоном, 
пов’язані із його діяльністю».

• «Про створення відокремленого іноземного підрозділу 
(представництва) Національної асоціації адвокатів 
України у Словацькій Республіці»

З метою взаємодії Національної асоціації адвокатів 
України з іноземними громадськими організаціями та 
міжнародними неурядовими організаціями, відповідно 
до рішення Ради адвокатів України від 04 липня 2015 року 
№ 17 «Про затвердження типового Положення про іно-
земне представництво Національної асоціації адвокатів 
України за кордоном» створено відокремлений іноземний 
підрозділ (представництво) Національної асоціації адво-
катів України у Словацькій Республіці (м. Братислава) та 
призначено адвоката Кузьмука Вячеслава Сергійовича 
Головою відокремленого іноземного підрозділу (пред-
ставництва) Національної асоціації адвокатів України у 
Словацькій Республіці строком на 3 (три) роки.

• «Про створення відокремленого іноземного підрозділу 
(представництва) Національної асоціації адвокатів 
України у Латвійській Республіці»

З метою взаємодії Національної асоціації адвокатів 
України з іноземними громадськими організаціями та 
міжнародними неурядовими організаціями, відповідно 
до рішення Ради адвокатів України від 04 липня 2015 
року № 17 «Про затвердження типового Положення про 
іноземне представництво Національної асоціації адво-
катів України за кордоном» створено відокремлений 
іноземний підрозділ (представництво) Національної 
асоціації адвокатів України у Латвійській Республіці (м. 
Рига) та призначено адвоката Бондика Валерія Анато-
лійовича Головою відокремленого іноземного підроз-
ділу (представництва) Національної асоціації адвокатів 
України у Латвійській Республіці строком на 3 (три) роки. 
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• «Про затвердження зразка корпоративного значка 
Національної асоціації адвокатів України «Адвокат 
України»

Затверджено зразок корпоративного значка Наці-
ональної асоціації адвокатів України «Адвокат Укра-
їни», який містить затверджену символіку НААУ, для 
підтримання іміджевого корпоративного стилю адво-
катів України.

• «Про внесення змін до Регламенту Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури»

Внесено зміни до пункту 3.16. Регламенту Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 
«4-5» липня 2014 року № 78 (з наступними змінами), 
шляхом викладення його у наступній редакції:

«3.16. Засідання ВКДКА проводяться гласно і від-
крито, із загальним обговоренням питань порядку ден-
ного. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 
здійснюється у відповідності з правовими основами 
діяльності адвокатури України та рішеннями органів 
адвокатського самоврядування, а також згідно з вимо-
гами положень Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод з урахуванням відповідної 
практики Європейського суду з прав людини. В окре-
мих випадках, якщо відкритий розгляд справи може 
призвести до розголошення адвокатської таємниці 
або іншої захищеної законом конфіденційної чи іншої 
інформації з обмеженим доступом, а також з інших 
причин, визнаних ВКДКА поважними, комісія про-
водить закрите засідання».

• «Про затвердження зразка бланку Свідоцтва про 
підвищення кваліфікації адвокатом»

Затверджено зразок бланку Свідоцтва про підви-
щення кваліфікації адвокатом, що видається радою 
адвокатів регіону після спливу трьох років, протягом 
яких адвокат підвищував свою професійну кваліфі-
кацію у передбачений Порядком підвищення кваліфі-
кації адвокатів спосіб, відповідно до пунктів 13-15 та 
Додатку 1 до Порядку підвищення кваліфікації адво-
катів (опис свідоцтва).

Крім того, рішенням встановлено наступне:
— Радам адвокатів регіонів забезпечити видачу Сві-

доцтв про підвищення кваліфікації адвокатом згідно 
затвердженого зразка.

— Свідоцтво про підвищення кваліфікації адвока-
том може видаватися Головою Ради адвокатів України.

— Бланки Свідоцтв про підвищення кваліфікації 
адвокатом, виготовлені радами адвокатів регіонів 
за формою та змістом, відповідно до Додатку 1 до 
Порядку підвищення кваліфікації адвокатів, до при-
йняття цього рішення є дійсними. 

• «Про додаткові заходи, пов’язані з прийняттям 
осіб до професії адвоката» 

Вирішено розробити проекти наступних документів:
— «Welcome letter» (вітальний лист особам, які всту-

пають до професії адвоката);

— порядку проведення урочистих заходів для при-
йняття осіб до професії (прийняття присяги адвоката 
України, видача свідоцтва про право на заняття адво-
катською діяльністю та посвідчення адвоката України). 
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Ізовітова Лідія Павлівна 
Голова Ради адвокатів України 

e-mail: l.izovitova@unba.org.ua

Большаков Євген Володимирович 
Член Ради адвокатів України від 

Дніпропетровської області  
e-mail: y.bolshakov@unba.org.ua

Будз Тарас Васильович 
Член Ради адвокатів України від 

Тернопільської області 
e-mail: t.budz@unba.org.ua

Горощенко Любов Володимирівна 
Член Ради адвокатів України від 

Херсонської області 
e-mail: l.goroshchenko@unba.org.ua

Гринь Людмила Василівна 
Член Ради адвокатів України від 

Чернігівської області 
e-mail: l.gryn@unba.org.ua

Зажирко Юрій Дмитрович 
Член Ради адвокатів України від 

Вінницької області 
e-mail: y.zazhyrko@unba.org.ua

Каденко Оксана Олегівна 
Член Ради адвокатів України від 

Хмельницької області 
e-mail: o.kadenko@unba.org.ua

Комарницька Оксана Омелянівна 
Член Ради адвокатів України від 

Волинської області 
e-mail: o.komarnytska@unba.org.ua

Гвоздій Валентин Анатолійович 
Заступник Голови Ради адвокатів України 

e-mail: v.gvozdiy@unba.org.ua

Кухар Олексій Іванович 
Заступник Голови Ради адвокатів України 

e-mail: o.kuhar@unba.org.ua

Гречківський Павло Миколайович 
Секретар Ради адвокатів України 

Член Ради адвокатів України 
від Київської області 

e-mail: p.grechkivsky@unba.org.ua

Афанасієв Роман Володимирович 
Член Ради адвокатів України від  

Сумської області 
e-mail: r.afanasiev@unba.org.ua

Бляшин Микола Степанович 
Член Ради адвокатів України від 

Рівненської області 
e-mail: m.bliashyn@unba.org.ua

Божик Валерій Іванович 
Член Ради адвокатів України від  

Чернівецької області 
e-mail: v.bozhyk@unba.org.ua

ЧЛЕНИ РАУ

РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ



40 unba.org.ua

Кошеля Василь Васильович 
Член Ради адвокатів України від 

Закарпатської області 
e-mail: v.koshelya@unba.org.ua

Репешко Павло Іванович 
Член Ради адвокатів України від 

Миколаївської області 
e-mail: p.repeshko@unba.org.ua

Слівінський Олексій Валентинович 
Член Ради адвокатів України від 

Житомирської області 
e-mail: o.slivinckii@unba.org.ua

Cмола Ігор Вікторович 
Член Ради адвокатів України від 

Запорізької області 
e-mail: i.smola@unba.org.ua

Сумська Наталія Дмитрівна 
Член Ради адвокатів України від 

Кіровоградської області 
e-mail: n.sumska@unba.org.ua

Терещенко Тамара Володимирівна 
Член Ради адвокатів України від 

Луганської області 
e-mail: t.tereshchenko@unba.org.ua

Хомік Сергій Григорович 
Член Ради адвокатів України від 

Черкаської області 
e-mail: s.khomik@unba.org.ua

Маланюк Микола Михайлович 
Член Ради адвокатів України від 

Львівської області 
e-mail: m.malanyuk@unba.org.ua

Мнишенко Ірина Євгенівна 
Член Ради адвокатів України від 

Івано-Франківської області 
e-mail: i.mnishenko@unba.org.ua

Осика Сергій Валентинович 
Член Ради адвокатів України від 

Донецької області 
e-mail: s.osyka@unba.org.ua

Петрова Наталія Іванівна 
Член Ради адвокатів України м. Києва 

e-mail: n.petrova@unba.org.ua

Плескач Анатолій Борисович 
Член Ради адвокатів України від 

Полтавської області 
e-mail: a.pleskach@unba.org.ua

Полонський Юрій Мойсейович 
Член Ради адвокатів України від  

Одеської області 
e-mail: y.polonskiy@unba.org.ua
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СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ РАУ ЗА 2015 РІК

Проведено
засідань РАУ

5

Прийнято
рішень РАУ

170

Скасовано
рішень РАУ

0

Складено протоколів
засідань РАУ

5

Проведено семінарів та 
тренінгів для адвокатів

Проведено конференцій,
кр.столів, форумів

Проведено спільних
семінарів та тренінгів для 

адвокатів

Видано сертифікатів про 
підвищення кваліфікації

Адвокатів прийняло 
участь у семінарах та 

тренінгах

Видано методичних
матеріалів

2120 41 6915 7215 3

Засідання та рішення

Видано трансферних
витягів

317

Відміток про
припинення/зупинення

права на заняття 
адвокатською діяльністю

1026

Адвокатів поновили
адвокатську діяльність

217

Нових адвокатів
внесено до бази даних 

ЄРАУ

1878

Заходи РАУ та підвищення кваліфікації

Єдиний реєстр адвокатів України
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Юридичний департамент. Загальна кількість судових справ

Подані
НААУ, РАУ

На користь
НААУ, РАУ

На користь
НААУ, РАУ

На користь
інших суб’єктів

На користь
інших суб’єктів

Рішення
прийнято,
не набрало
законної сили

Рішення
прийнято,
набрало
законної сили

Подані іншими
суб’єктами

В адміністра-
тивному суді

В господарсь-
кому суді

В суді загаль-
ної юрисдикції

8 12
5

34
2

75

65
4

14
Захист прав адвокатів. Звернення щодо порушення прав адвокатів

Діловодство

Всього надійшло

66

Направлено до
правоохоронних

органів

54

Направлено до
Комітету захисту

прав адвокатів

38

Депутатських запитів та 
звернень

Розглянуто
по суті звернень

4 1281

Скеровано на розгляд до 
інших структур

117

Всього вхідної
кореспонденції

1748

Звернення фізичних та
юридичних осіб,

адвокатів

977

Листування з органами 
влади та місцевого

самоврядування

246

Листування з РАР, КДКА,
ВРКА та ВКДКА

538

РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ



ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-
ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ  
АДВОКАТУРИ



44 unba.org.ua

ВКДКА

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ ЗА 2015 РІК

Упродовж 2015 року Вища кваліфікацій-
но-дисциплінарна комісія адвокатури 
(далі – ВКДКА або Комісія) спрямову-

вала зусилля на виконання завдань, покладених на 
неї статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» і з метою реалізації своїх 
повноважень провела 11 засідань, тоді як у 2014 році 
відбулося 6 засідань. Переважна їх кількість були 
дводенними та проходили у Києві. Два засідання 
проводилися в інших містах – Одесі (02-03.08.2015) 
та Вінниці (25.09.2015).

У кожному з засідань, які відбулися впродовж 2015 
року, був наявний кворум ВКДКА, що підтверджува-
лося явкою переважної більшості її членів. 

Рішення 

За одинадцять засідань, що відбулися протягом 
минулого року, Вищою кваліфікаційно-дисциплінар-
ною комісією адвокатури прийнято 297 рішень, що 
є показником високопродуктивної роботи її членів.

При цьому правом на особисту участь та надання 
пояснень під час засідань Вищої кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури скористалися 107 
осіб, які є сторонами та представниками сторін по 
дисциплінарним справам. Наведене свідчить про 
транспарентність роботи Комісії.

У засіданні, яке відбулося 20-21.08.2015 року, крім 
розгляду скарг на рішення регіональних КДКА, було 
вирішено низку організаційних питань діяльно-
сті Комісії. Серед таких питань – обрання нового 
секретаря ВКДКА у зв’язку зі складанням вказаних 
повноважень І.Б. Піх. За результатами таємного 
голосування секретарем ВКДКА було обрано В.М. 
Петренка. Наразі забезпеченням організації поточної 
діяльності ВКДКА займається Секретаріат ВКДКА, 
який очолює адвокат В.І. Вовнюк.

Також на засіданні ВКДКА, яке відбулося 25.09.2015 
року, було затверджено новий склад робочої групи з 
узагальнення дисциплінарної практики кваліфіка-
ційно-дисциплінарних комісій адвокатури. До робо-
чої групи увійшли наступні члени ВКДКА: В.В. Волчо, 
Т.О. Дроботущенко, А.В. Мягкий, О.В. Ноцький, І.Б. 
Піх, Т.А. Подольна, О.Л. Пшеничний, а також Голова 
ВКДКА О.М. Дроздов та його заступники — О.А. 
Бєляєв і Ю.Л. Грабовський. Про високий рівень ефек-
тивності діяльності наведеної робочої групи свідчить 

те, що на найближчий час ВКДКА заплановано роз-
гляд та затвердження узагальнення дисциплінарної 
практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури (за статистичними показниками).

Нові представники

У засіданнях комісії, що відбулися 13.11.2015 та 
10.12.2015 року, почали працювати нові представ-
ники адвокатів Донецької області у складі ВКДКА 
Мельченко В.І. та Закарпатської області у складі 
ВКДКА – Масяк Н.С.

Зовнішня діяльність 

З метою сприяння реформуванню українського 
законодавства з використанням досвіду розвинених 
демократичних країн керівництвом Комісії протягом 
звітного року була проведена низка робочих зустрічей 
з експертами Ради Європи. Так, в рамках зустрічі, що 
відбулася 02.04.2015 за участю попереднього Голови 
Комісії В.М. Загарія, між сторонами обговорюва-
лися проблеми застосування на практиці вітчизня-
ного законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність. Крім того, під час зустрічі, що відбулася 
17.09.2015 року, Головою ВКДКА О.М. Дроздовим 
визначено, а, в свою чергу, експертами Проекту ЄС 
«Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» під-
тримано пріоритетні напрямки діяльності ВКДКА у 
четвертому кварталі 2015 року та наступних роках. 

Вирішено створити робочу групу для підготовки 
науково-практичного коментаря до Правил адвокат-
ської етики. 

Головою Ради адвокатів України, Національної 
асоціації адвокатів України Л.П. Ізовітовою ство-
рено робочу групу з питань оновлення Програми 
складання кваліфікаційного іспиту. До складу цієї 
робочої групи увійшли наступні члени ВКДКА: О.М. 
Дроздов, В.В. Волчо, Л.В. Крупнова, А.П. Місяць, А.М. 
Тарасова. 

Міжнародний досвід

ВКДКА за сприянням Національної асоціації 
адвокатів України (далі – НААУ) активно вивчає 
та переймає кращий досвід та практику асоціацій 

02-03 липня 2015 року
20-21 серпня 2015 року 
25  вересня 2015 року
08  жовтня 2015 року
12-13 листопада 2015 року
10-11 грудня 2015 року

29-30 січня 2015 року
19-20 лютого 2015 року 
19-20 березня 2015 року
16-17 квітня 2015 року
28-29 травня 2015 року

Засідання ВКДКА у 2015 році
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адвокатів розвинених європейських країн. Так, 09-10 
жовтня 2015 року Голова ВКДКА, його заступники та 
переважна більшість членів Комісії взяли участь у дво-
денній міжнародній конференції з низкою тренінгів 
за темою «Стратегічне планування для НААУ», яка 
відбулася у Києві та була організована НААУ спільно 
з Радою Європи та Радою адвокатських та правничих 
товариств Європи (CCBE). 

Також 27 листопада 2015 року Голова ВКДКА Олек-
сандр Дроздов прийняв участь, як представник від 
адвокатури України, у Казахстанському Форумі Адво-
катів 2015, що відбувся у м. Алмати та був присвяче-
ний темі «Забезпечення Верховенства Права. Баланс 
обвинувачення і захисту». Протягом форуму Голова 
ВКДКА, окрім виступу, провів низку зустрічей з коле-
гами з різних країн, під час яких було досягнуто усної 
домовленості про постійну співпрацю та обмін досві-
дом. Участь Голови ВКДКА Олександра Дроздова у 
роботі Форуму була відзначена особистою подякою 
організаторів.

Вища школа адвокатури

Важливим та значним для адвокатури України 
стало створення у грудні 2015 року Вищої школи 
адвокатури НААУ згідно з рішенням Ради адвокатів 
України від 17 грудня року, ректором якої призначено 
Святоцького Олександра Дмитровича, а першим про-
ректором обрано Голову ВКДКА Дроздова Олександра 
Михайловича.

Голова ВКДКА О.М. Дроздов і заступники Голови 
ВКДКА О.А. Бєляєв та Ю.Л. Грабовський є членами 
редакційної колегії фахового видання для адвокатів 
— Вісник НААУ.

Законодавча діяльність

Разом з тим, Голова ВКДКА О.М. Дроздов брав 
активну участь у республіканських заходах з обго-
ворення проектів змін до Конституції України щодо 
виключного права адвокатів захищати та представ-
ляти своїх клієнтів у судах (5 жовтня 2015 року, м. 
Харків) та до Закону України “Про адвокатуру та адво-
катську діяльність” (15 жовтня 2015 року, м. Київ). 
Також Головою ВКДКА Олександром Дроздовим, 
як членом Науково-консультативної ради НААУ та 
першим проректором Вищої школи адвокатури, був 
підготований Науковий висновок щодо відповідності 
ст.131-2 та підп. 11 п. 16-1 розділу XV «Перехідних 
положень» законопроекту про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 
157 і 158 Конституції України. Більш того, Головою 
ВКДКА у співавторстві з колегами протягом поточ-
ного року підготовлено та опубліковано у фаховому 
виданні для адвокатів (Вісник НААУ) низку статей 
науково-практичного характеру.

Заступником Голови ВКДКА О.А. Бєляєвим з 
метою сприяння вдосконаленню юридичної профе-
сії 2 жовтня 2015 року була проведена робоча зустріч 
по обміну досвідом у Мінську (Республіка Білорусь) з 

місцевим керівництвом Республіканської колегії адво-
катів. Продовжуючи роботу з посилення дружніх взає-
мовідносин з представниками адвокатури Республіки 
Білорусь, Голова ВКДКА О.М. Дроздов взяв участь у 
Міжнародному юридичному форумі “Нові виклики 
та можливості для юристів на сучасному етапі”, який 
відбувся 22-24 жовтня 2015 року у м. Мінську.

Заступником Голови ВКДКА Ю.Л. Грабовським 
у 2015 році розроблено проект Методичних реко-
мендацій щодо підготовки адвокатських запитів та 
складання протоколів про адміністративні правопо-
рушення за ст. 212-3 КУпАП.

Підвищення кваліфікації

 Разом з цим, у період з липня по грудень минулого 
року керівництво ВКДКА з метою сприяння професій-
ному розвитку адвокатів взяло участь в одинадцяти 
заходах з підвищення кваліфікації (семінарах, тренін-
гах та круглих столах тощо), організованих НААУ, в 
тому числі, і за підтримки спільного проекту РЄ та 
ЄС «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в 
Україні». Одним з таких заходів був тренінг для голів 
кваліфікаційних та дисциплінарних палат Кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатур з питань 
Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод та Європейського суду з прав людини, передба-
чених Програмою складання кваліфікаційних іспитів, 
що складався з двох дводенних сесій та проходив у 
грудні 2015 року. 

Керівники ВКДКА під час заходів з підвищення 
кваліфікації доповідали з питань права на захист в 
контексті практики ЄСПЛ та застосування такої прак-
тики в адвокатській діяльності (експерт, тренер та 
доповідач – Голова ВКДКА, к.ю.н., доцент О.М. Дроз-
дов) та з питань судової практики розгляду справ про 
адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 
212-3 КУпАП (експерт, доповідач – заступник Голови 
ВКДКА Ю.Л. Грабовський ).

14 листопада 2015 року Голова ВКДКА взяв участь 
у роботі конференції «Адвокатура: минуле та сучас-
ність» яка відбулася у Національному університеті 
«Одеська юридична академія».

Завдання 2016 року

Керівництвом ВКДКА запланована участь в яко-
сті доповідачів у низці семінарів та тренінгів з під-
вищення кваліфікації для адвокатів та членів органів 
адвокатського самоврядування, що будуть організо-
вані за підтримки НААУ, в тому числі, написання 
ряду публікацій науково-практичного спрямування 
у Віснику НААУ.

ВКДКА
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РІШЕННЯ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 
КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

Протягом січня – грудня 2015 року Вищою 
кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 
адвокатури (далі – ВКДКА) було проведено 

11 засідань ВКДКА, на яких, відповідно до вимог ст. 
52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» (далі – Закон), було прийнято 297 рішень 
за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи без-
діяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
регіонів (далі – КДКА).

Так, у переважній більшості випадків (221 рішення) 
ВКДКА прийнято рішення про залишення скарги 
без задоволення, а рішення КДКА – без змін. Проте, 
майже кожне десяте рішення КДКА скасовується 
рішенням ВКДКА і ухвалюється нове рішення (всього 
– 33 рішення ВКДКА). 38 рішень ВКДКА було при-
йнято про направлення справи для нового розгляду 
до відповідної КДКА та зобов’язання КДКА вчинити 
певні дії. 

За наведений період часу лише 2 рішення КДКА 
змінено ВКДКА та ухвалено нові рішення. 

При цьому, за четвертий квартал 2015 року було 
прийнято 3 рішення за скаргами на дії та бездіяль-
ність КДКА регіону, які у кількісному співвідношенні 
розподілились за регіонами наступним чином:

• 1 рішення – КДКА Волинської області;

• 1 рішення – КДКА Дніпропетровської області;

• 1 рішення – КДКА Вінницької області. 

Також, упродовж січня-грудня 2015 року на засі-
даннях ВКДКА було прийнято 23 рішення з органі-
заційних питань.

Серед основних підстав скасування ВКДКА рішень 
КДКА можна виділити, зокрема, такі, як:

•  поверхневість перевірки членом Дисциплінарної 
палати (далі – ДП) КДКА відомостей про дисциплі-
нарний проступок адвоката, викладених у скарзі;

•  порушення засади змагальності на стадії роз-
гляду дисциплінарної справи, яке полягало, зокрема, 
у відсутності належного повідомлення заінтересо-
ваних осіб про місце, день і час засідання ДП КДКА, 
невиконання членом ДП КДКА вимог Закону щодо 
звернення до адвоката для отримання письмо-
вого пояснення по суті порушених у заяві (скарзі) 
питань. Порушення процесуальних норм Закону, як 
правило, тягне за собою неправильне застосування 
відповідних норм Закону при прийнятті рішення у 
дисциплінарному провадженні, як от: відмова в пору-
шенні дисциплінарної справи стосовно адвоката на 
підставі передчасного висновку про відсутність у 
діях адвоката складу дисциплінарного проступку; 

притягнення адвоката до дисциплінарної відпові-
дальності за вчинення дисциплінарного проступку 
і застосування до нього надто суворого дисциплі-
нарного стягнення без достатніх на те для цього 
підстав, тощо.

З числа 38-ми прийнятих рішень ВКДКА стосовно 
направлення справи для нового розгляду до відповід-
ної КДКА та зобов’язання КДКА вчинити певні дії, у 
кількісному співвідношенні вони розподілились за 
регіонами наступним чином:

•  2 рішення – КДКА Вінницької області;

•  4 рішення – КДКА Дніпропетровської області;

•  1 рішення – КДКА Закарпатської області;

•  1 рішення – КДКА Запорізької області;

•  1 рішення – КДКА Івано-Франківської обл.;

•  2 рішення – КДКА Київської області;

•  11 рішень – КДКА м. Києва;

•  1 рішення – КДКА Львівської області;

•  4 рішення – КДКА Одеської області;

•  2 рішення – КДКА Полтавської області;

•  2 рішення – КДКА Рівненської області;

•  1 рішення – КДКА Тернопільської області;

•  2 рішення – КДКА Харківської області;

•  1 рішення – КДКА Херсонської області;

•  1 рішення – КДКА Черкаської області;

•  2 рішення – КДКА Чернігівської області.

Слід зазначити, що серед скарг, розглянутих 
ВКДКА, було розглянуто 4 скарги на рішення КДКА 
про притягнення адвоката до дисциплінарної відпо-
відальності за вчинення дисциплінарного проступку 
і застосування до нього дисциплінарного стягнення у 
вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською 
діяльністю та 1 скарга на рішення КДКА про при-
пинення права на заняття адвокатською діяльністю 
шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю на підставі набрання закон-
ної сили обвинувальним вироком суду стосовно адво-
ката (п. 6 ч. 1 ст. 32 Закону). 

Натомість, за результатами розгляду зазначених 
скарг було прийнято: 
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• а) 3 рішення ВКДКА, якими скарги залишено без 
задоволення, а рішення КДКА регіону – без змін; 

• б) 1 рішення ВКДКА, яким скаргу задоволено част-
ково, рішення КДКА про притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності за вчинення дис-
циплінарного проступку і застосування до нього 
дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення 
права на зайняття адвокатською діяльністю – ска-
совано та ухвалено нове рішення, яким дисциплі-
нарну справу відносно адвоката закрито; 

• в) 1 рішення ВКДКА, яким скаргу задоволено 
частково, рішення КДКА про припинення права на 
заняття адвокатською діяльністю шляхом анулю-
вання свідоцтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю – скасовано, а справу направлено 
для нового розгляду до КДКА. 

З усіх справ, що розглядаються ВКДКА, переважна 
більшість стосувалась скарг на рішення КДКА, що 
виносились у зв’язку з неналежним, на думку особи, 
яка ініціювала питання про дисциплінарну відпо-
відальність адвоката, виконанням адвокатами при-
йнятих на себе за договором про надання правової 
допомоги зобов’язань; скарг, пов’язані із невдоволен-
ням діями у процесі адвокатів, які надавали правову 
допомогу протилежній у справі стороні; скарг щодо 
неетичної поведінки адвокатів; з питань щодо повер-
нення сплаченого адвокату гонорару; скарги на без-
діяльність КДКА; скарги про притягнення адвоката 
до дисциплінарної відповідальності за несплату ним 
щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокат-
ського самоврядування тощо. 

І на останнє. Слід зауважити, що високий рівень 
якості рішень, які приймаються на засіданнях ВКДКА 
обумовлений, зокрема, тим, що 20 % складу ВКДКА 
мають науковий ступінь та підтверджується низьким 
відсотком скасування рішень ВКДКА судами.  Проте 
і зазначені рішення оскаржені у судові вищестоящі 
інстанції, а тому рішення за ними є не остаточними.

ВКДКА
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Таргоній Валерій Олександрович 
Представник Волинської області 

e-mail: v.targoniy@vkdka.org

Жуков Сергій Вікторович 
Представник Дніпропетровської області 

e-mail: s.zhukov@vkdka.org

Петренко Володимир Миколайович 
секретар ВКДКА  

Представник Черкаської області  
e-mail: v.petrenko@vkdka.org

Мельченко Віталій Іванович 
Представник Донецької області 
e-mail: v.melchenko@vkdka.org
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Жерновий Анатолій 
Володимирович 

Представник м. Севастополь 
e-mail: a.zhernovyy@vkdka.org

Кравченко Павло Андрійович 
Представник Сумської області 

e-mail: p.kravchenko@vkdka.org

Удовиченко Сергій Володимирович 
Представник Рівненської області 

e-mail: s.udovychenko@vkdka.org

Стройванс Валерій Людвігович 
Представник Тернопільської області 

e-mail: v.stroyvans@vkdka.org

Тарасова Ася Миколаївна 
Представник Харківської області 

e-mail: a.tarasova@vkdka.org

Рогозянська Світлана Олексіївна 
Представник Херсонської області 
e-mail: s.rogozyanska@vkdka.org

Місяць Андрій Петрович 
Представник Хмельницької області 

e-mail: a.misyats@vkdka.org

Дроботущенко Тетяна 
Олександрівна 

Представник Чернігівської області 
e-mail: t.drobotushchenko@vkdka.org

Ноцький Олександр Вікторович 
Представник Чернівецької області 

e-mail: a.notskiy@vkdka.org

Крупнова Любов Василівна 
Представник Київської області 

e-mail: l.krupnova@vkdka.org

Одновол Володимир 
Костянтинович 

Представник Луганської області 
e-mail: v.odnovol@vkdka.org

Борсук Петро Йосифович 
Представник Львівської області 

e-mail: p.borsuk@vkdka.org

Волчо Віталій Вікторович 
Представник Миколаївської області 

e-mail: v.volcho@vkdka.org

Подольна Тетяна Альбертівна 
Представник Одеської області 

e-mail: t.podolna@vkdka.org

Пшеничний Олександр Леонідович 
Представник Полтавської області 
e-mail: o.pshenychnyy@vkdka.org

Яценко Олександр Анатолійович 
Представник АРК 

e-mail: o.yatsenko@vkdka.org
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*Інші витрати – витрати, за напрямками визначеними Радою адвокатів України, або спеціальними проектами/програмами НААУ, що не суперечать Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Надходження

Всього:

Надходження за рахунок перерахування від РАУ 30% щорічних внесків на забезпечення реалізації 
адвокатського самоврядування в Україні

* Пасивні доходи - доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті (Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. 
№2755-VI)
 
** Інші надходження - надходження, визначені ст.58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом Національної асоціації адвокатів України 
(добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань, добровільні внески фізичних і юридичних осіб інші незаборонені законом джерела).

Пасивні доходи*

Дотації та субсидії

Інші надходження; кошти отримані від НААУ (розподіл щорічих внесків на потреби ВКДКА)

1 553 912

980 898

—

—

573 014

грн

Витрати

Всього:

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань ВКДКА 

Інші витрати: в тому числі:

— Бухгалтерські, банківські та нотаріальні послуги

— Поштові витрати та доставка

— Інші організаційні витрати (відрядження, виготовлення посвідчень, проживання, харчування,  
сканування та інше)

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень,охорона, господарські потреби, інтернет, зв’язок, канцто-
вари, утримання та оренда автомобіля, кур’єрські та поштові послуги, обслуговування*

1 552 981

599 177

455 881

153 669

147 275

96 200

34 387

16 688

196 979

грн

ВКДКА | ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ СТАТЕЙ  БАЛАНСУ ЗА 2015 РІК

ВКДКА
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Статистична звітність ВКДКА за 2015 рік

 

1

Проведено
засідань ВКДКА

11

Проведено заходів з
підвищення кваліфікації

0

Розроблено методичних
рекомендацій або
надано роз’яснень

38

Залишено
без задоволення,

а рішення - без змін

221

Змінено рішень КДКА

2

Скасовно рішень КДКА
та направлено на

повторний розгляд

Засідання, заходи, методичні рекомендації

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність КДКА

ВКДКА
позивач

На користь
ВКДКА

На користь
інших суб’єктів

Рішення
прийнято,
не набрало
законної сили

ВКДКА
відповідач

ВКДКА
третя особа

В адміністра-
тивному суді

В господарсь-
кому суді

В суді загаль-
ної юрисдикції

0

19
4

120
10

127
0
3

Судова діяльність. Кількість судових справ в провадженні ВКДКА

ВКДКА
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Стратегічне планування – це інтерактивний про-
цес, під час якого керівництво організації визначає 
оптимальний шлях досягнення бажаного майбут-
нього.

Процес стратегічного планування посідає цен-
тральне місце в системі стратегічного управління. 
Стратегічне планування – чудовий інструмент пла-
нувати зміни та покращення. 

Завданнями стратегічного планування у будь 
якій сфері є:

• Визначення місії та бачення розвитку органі-
зації на національному та регіональних рівнях 
• Ідентифікація загального стану адвокатури 
в поточний момент та її проблеми 
• Погодження факторів завоювання довіри адво-
катів 
• Встановлення пріоритетів у вирішенні наяв-
них проблем

У листопаді 2014 року одразу після створення 
Комітету було розроблено коротку анкету і скеро-
вано до регіональних Рад адвокатів з проханням 
поширити її під час проведення щорічної конфе-
ренції, щоб отримати зворотній звязок від колег в 
регіонах та з’ясувати їх очікування від діяльності 
НААУ на наступні кілька років.

За результатами опрацювання відповідей з отри-
маних анкет з’ясувалося, що колеги бажають роз-
гортати такі напрями стратегічного планування:

•  Зміцнення незалежності професії

•  Розбудова ефективних відносин з органами 
правопорядку й судовою системою 

•  Вплив на якість добору прокурорів і суддів

•  Участь в ухваленні рішень про акредитацію 
юридичних факультетів

•  Професіоналізм і досконалість у наданні 
послуг клієнтам

•  Створення та супровід цікавих для адво-
катів програм професійного розвитку

•  Започаткування програм допомоги клієн-
там у пошуці адвокатів 

•  Ефективне використання внесків адвокатів 

КОМІТЕТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Комітет з питань стратегічного розвитку Націо-
нальної асоціації адвокатів України створено рішен-
ням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року 
№ 174 після презентації й обговорення потенційних 
напрямів стратегічного розвитку НААУ, потреби її 
розбудови та формування інституційної стабіль-
ності. До його складу увійшли : Голова Ради адво-
катів України – Ізовітова Лідія Павлівна, заступник 
Голови Ради адвокатів України – Гвоздій Валентин  
Анатолійович, секретар Ради адвокатів України 
– Гречківський Павло Миколайович, представ-
ник адвокатів міста Києва Петрова Наталія Іва-
нівна, представник адвокатів Сумської області у 
складі Ради адвокатів України – Афанасієв Роман 
Володимирович, представник адвокатів Тернопіль-
ської області у складі Ради адвокатів України – Будз 
Тарас Васильович, представник адвокатів Закар-
патської області у складі Ради адвокатів України – 
Кошеля Василь Васильович, представник адвокатів 
Львівської області у складі Ради адвокатів Укра-
їни – Маланюк Микола Михайлович, представник 
адвокатів Одеської області у складі Ради адвокатів 
України – Полонський Юрій Мойсейович, представ-
ник адвокатів Кіровоградської області у складі Ради 
адвокатів України – Сумська Наталія Дмитрівна. 

Комітет створено для роботи по визначенню ета-
пів стратегічного розвитку й пріоритетних напрям-
ків в діяльності НААУ з метою її зміцнення як єди-
ної професійної організації адвокатів, покликаної 
забезпечити дотримання гарантій професійного 
розвитку і незалежності адвокатів, а також задля 
підвищення ролі інституту адвокатури як само-
стійного суб’єкта важливих суспільних процесів в 
Україні і за її межами.

Голова комітету

Наталія Петрова
e-mail: n.petrova@unba.org.ua

КОМІТЕТИ НААУ
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КОМІТЕТИ НААУ

•  Формування та розгортання згори донизу 
ефективної комунікаційної політики 

•  Інноваційне використання технологій

•  Громадська довіра і впевненість

Планування роботи за означеними напрямами 
потребує дискусії як в нашому професійному серед-
овищі, а по деяких з них – у суспільстві і на цьому 
члени Комітету зфокусують свої зусилля наступного 
року. Наразі Комітет, аналізуючи практику та досвід 
європейських країн, досліджуючи історію й напрямки 
стратегічного розвитку провідних європейський пра-
вових організацій, зосередився на визначенні (коригу-
ванні) цілей НААУ; стратегій («стратегічного набору») 
та заходів щодо їхньої реалізації; передбачення послі-
довності дій НААУ у межах досить тривалого часу та 
закріплення їх у планах, проектах і програмах, що є 
інструментами досягнення цілей та реалізації страте-
гій; організація виконання НААУ планових завдань; 
облік, контроль та аналіз їхнього виконання.

В рамках реалізації завдань та мети діяльності 
Комітету 9-10 жовтня 2015 року Національною асо-
ціацією адвокатів України спільно з Радою Європи та 
Радою адвокатських та правничих товариств Європи 
(CCBE) проведено цікавий дводенний семінар із стра-
тегічного планування під назвою «Стратегічне пла-
нування – крок до розвитку Національної асоціації 
адвокатів України». Участь у заході взяли члени Ради 
адвокатів України, члени ВКДКА, ВРКА, Голови Рад 
адвокатів регіонів, Голови кваліфікаційно-дисциплі-
нарних комісій адвокатури регіонів, Голови Комітетів 
НААУ.

Під час заходу його учасники за допомогою інозем-
них експертів здійснили SWOT аналіз стану справ в 
діяльності НААУ, визначивши сильні сторони, іден-
тифікувавши потенційні можливості її успішного роз-
витку, констатували проблеми та зауважили слабкі 
сторони. Такий аналіз допоможе членам Комітету 
сформувати конкретний план дій на ближню і дальню 
перспективу з урахуванням позитивних й проблемних 
аспектів внутрішніх та зовнішніх факторів.

По завершенні заходу учасники на основі отрима-
них знань і кращого розуміння значення стратегічного 
планування розпочали дискусію про місію НААУ, 
напрацювали проект Стратегії діяльності НААУ та 
попереднього плану дій на період до 2020 року.

Члени Комітету й надалі продовжать вивчення між-
народного досвіду та кращих європейських практик 
становлення і розвитку професійних асоціацій адво-
катів з метою їх запозичення для розбудови Націо-
нальної асоціації адвокатів України. 

Наступного року планується проведення кількох 
тематичних дискусій по обраних напрямах Стратегії. 

Втім, очевидно, що вирішення глобальних завдань 
по розбудові НААУ не під силу лише членам Комітету. 
Ця праця вимагає не байдужої участі кожного з нас.

Ми вдячні, колеги, за розуміння з вашого боку 
поставлених завдань і розраховуємо на вашу під-
тримку на шляху їх реалізації . 
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Голова комітету

Ганна Колесник
e-mail: a.kolesnyk@unba.org.ua

КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Комітет захисту прав людини створений  
3 березня 2015 року. 

Комітет у межах своєї компетенції взаємодіє з 
органами державної влади, правоохоронними орга-
нами, міжнародними установами, громадськими 
організаціями/об’єднаннями, міжнародними пред-
ставництвами, проектами і т.д., з метою належного 
реагування на порушення прав та основоположних 
свобод людини, попередження таких порушень, від-
новлення порушених прав у незаборонених законо-
давством формах.

Основні завдання комітету: 

Підготовка пропозицій Комітету щодо вдоско-
налення механізмів захисту прав людини, аналіз 
та узагальнення практики у сфері захисту прав 
та основоположних свобод людини, підвищення 
рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів захи-
сту прав людини, підготовка в межах компетенції 
пропозицій до рішень з’їзду адвокатів України, актів 
РАУ, розгляд звернень в межах своїх повноважень, 
виявлення, облік, аналіз і систематизація випад-
ків порушення прав і свобод людини, які відбулися 
на території України,аналіз та узагальнення прак-
тики у сфері захисту прав та основоположних сво-
бод людини. Проведено 3 Круглі столи по тематиці 
незалежної судової влади та 2 – по дисциплінарній 
відповідальності суддів, 2 – по умовам праці адво-
катів в судах та створено проект «Судовий монітор.

Діяльність комітету:

• Підписано угоду про співробітництво з про-
ектом «Відкритий суд»;

•  Проведено 15 круглих столів по обговорен-
ню проблем Кримінального процесуального 
кодексу, узагальнення зібрано в Декларації 

по захисту прав людини в кримінальному про-
вадженні, здійснено презентацію декларації, 
проводиться 27 тренінгів по взаємодії органів 
адвокатського самоврядування, адвокатів, пра-
возахисників та СМІ;

• Зібрано узагальнення проблем Криміналь-
ного процесуального кодексу та надано для 
аналізу та підготовки методичних рекомендацій 
щодо дієвих механізмів усунення порушень в 
кримінальному процесі;

•  Розпочато збір фактів порушень прав люди-
ни в кримінальному процесі Центрами з надан-
ня безоплатної вторинної допомоги, власними 
силами організовано надання потерпілим від 
діяльності БПД правової допомоги pro bono;

•  Проведено 5 зустрічей з представниками пені-
тенціарної служби, 3 круглі столи на тематику 
невідповідності НПА діючому законодавству та 
Конституції, за результатами створено робочу 
групу по розробці змін в КПК;

•  Голову Комітету включено до робочої групи 
по розробці змін до законодавства про адвока-
туру, по реформуванню пенітенціарної системи, 
представників Комітету включено до Громадсь-
кої ради пенітенціарної служби та реєстраційної 
служби;

•  Члени комітету приймають участь в круглих 
столах по реформуванню прокуратури, судової 
системи, по обговоренню законодавчих змін до 
процесуальних законів, закону про пробацію та 
ін.;

•   Розроблено та реалізується проект по пра-
вовій освіті неповнолітніх.

КОМІТЕТИ НААУ
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19.03.2015 року відбулось розширене засідання Ради 
Комітету, в порядку денного якого основним питанням 
було визначення плану роботи Комітету. За результа-
тами засідання основними напрямками роботи Комі-
тету були визначені наступні:

1. Утворення та розвиток Комітетів захисту 
прав та гарантій адвокатської діяльності при 
Радах адвокатів регіонів.

2. Налагодження взаємозв’язків між Комітетом РАУ 
та регіональними комітетами.

3. Розробка методичної документації (інформації) 
щодо роботи регіональних комітетів.

4. Розробка методичної інформації з питань забезпе-
чення захисту прав та гарантій адвокатської діяль-
ності   для адвокатів.

5. Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо стану 
забезпечення прав та гарантій адвокатської діяль-
ності.

6. Розробка комплексу заходів, спрямованих на 
посилення впливу РАУ, НААУ, РА регіонів у сфері 
захисту прав та гарантій адвокатської діяльності.

7. Оптимізація роботи Комітету.

Нижче наведено информацію про заходи, які було 
здійснено задля виконання поставлених Радою Комі-
тету задач, по пунктах.

Виїздні засідання комітету:

• 7.04.15 – Одеса

• 12.05.15 – розширене засідання у м. Львів (брали 
участь представники Чернівецької, 
Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та 
Закарпатської областей)

Голова комітету

Тарас Ламах
e-mail: t.lamah@unba.org.ua

КОМІТЕТИ НААУ

КОМІТЕТ ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ
АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• 30.04.15 – Вінниця

• 15.05.15 – Чернігів 

•  14.05.15 – Рівне 

• 28.05.2015 – Запоріжжя

• 29.05.15 – Дніпропетровськ

• 29.05.15 – Сєверодонецьк 

Діяльність комітету:

За результатами поїздок було узагальнено інфор-
мацію щодо складу регіональних Комітетів та нала-
годжено взаємозв’язок між Комітетом РАУ та регіональ-
ними комітетами.

За п. 3. на засіданні Комітету 03.04.2015 було ство-
рено робочу групу з розробки методичної документації 
для регіональних комітетів захисту прав та гарантій 
адвокатської діяльності у складі: керівник – Зосіменко 
А.Р., Колесніков І.В., Рибін В.В., Далеко О.А., Ламах Т.Б. 
Зусиллями членів групи та за підтримки Проекту ЄС 
«Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» було 
видано збірник «Методичні рекомендації щодо функ-
ціонування регіональних Комітетів захисту прав та 
гарантій адвокатської діяльності» (контактна особа 
Оксана Цимбрівська), який було представлено регіо-
нальним комітетам.

За п. 4. На засіданні ради Комітету 05.10.2015 року 
було утворено робочу групу з розробки методичного 
збірника «Дії адвоката в разі порушення прав та гаран-
тій професійної діяльності» в наступному складі: адво-
кати (Україна) – Башловка А., Грубський А., Далеко 
О., Колесніков І., Зосіменко А., Ламах Т., Мороз С., 
Лучко С., Єфименко В. ; адвокат (США): Марк Сигал; 
адвокат (Литва): Ритис Йукубаускас. Запрошені особи: 
Оксана Цимбрівська, національний експерт «Проекту 
ЄС»; Костенко Євген, експерт з цифрових технологій. 
Проект методичного збірника направлено керівництву 
НААУ для погодження.

Пункти 5, 6 на сьогодні є головними стратегічними 
напрямками роботи Комітету. Так, Радою Комітету роз-
роблено порядок фіксування заяв про порушення прав 
та гарантій адвокатської діяльності, який входить до 
матеріалів методичного збірника.

За п. 7. робота Комітету потребує удосконалення. 
Радою Комітету було внесено пропозиції щодо змін та 
доповнень в Положення про Комітет, яке направлено 
на затвердження РАУ. До складу та керівництва Комі-
тету ввійшли досвідчені адвокати, що надасть змогу 
суттєво покращити та оптимізувати роботу НААУ в 
сфері захисту прав та гарантій адвокатської діяльності.
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КОМІТЕТ ПО МІЖНАРОДНИМ ЗВ’ЯЗКАМ

Комітет по міжнародним відносинам НААУ був 
створений згідно рішення Ради адвокатів України 
№225 від 27 вересня 2013 року. Відповідно до завдань 
комітету його діяльність була спрямована на нала-
годження співробітництва із міжнародними асоціаці-
ями адвокатів, національними асоціаціями адвокатів 
інших країн та іншими міжнародними організаціями. 

Завдання та результати роботи комітету:

Підтримка української адвокатури з боку міжнарод-
них організацій на етапі її реформування, а також про-
моушн українських адвокатів на міжнародному рівні 
стали головними завданнями Комітету у цей період.

Завдяки активній діяльності членів Комітету та 
підтримці керівництва НААУ нам вдалося досягти 
наступних результатів:
• Налагодження співробітництва між НААУ 
та Федеральною палатою адвокатів Німеччини 
(Bundesrechtsanwaltskammer – BRAK); Німецькою 
спілкою адвокатів (DeutscherAnwaltVerein – DAV); 
Товариством Юристів Англії та Уельса (Law Society of 
England & Wales); Радою адвокатів Англії та Уельсу (Bar 
Council of England and Wales); Американською Асо-
ціацією Адвокатів (American Bar Association); Асоці-
ацією Українських Правників Америки; Асоціацією 
адвокатів Грузії; Республіканською колегією адвокатів 
Білорусії.

Діяльність комітету:

Проведення спільних заходів за підтримки наших 
міжнародних партнерів, а саме:

• Круглий стіл на тему «Адвокатське самовряду-
вання в Німеччині та в Україні» – за підтримки 
Федеральної палати адвокатів Німеччини у грудні 
2014 року;

• Круглий стіл на тему «Дотримання прав люди-
ни під час виконання покарань» в рамках спільної 
ініціативи «Захист прав людини у кримінальному 

провадженні» – за підтримки проекту ЄС «Підтрим-
ка реформ у сфері юстиції в Україні» (Компоненту 
IV – Доступ до правосуддя та забезпечення права на 
захист);

• Конференція на тему «Судова реформа: стратегічне 
планування та подальші кроки» у травні 2015 року. 
Метою заходу було обговорення реалізації положень 
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки – за 
підтримки проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні» (Компоненту IV – Доступ до пра-
восуддя та забезпечення права на захист);

• Міжнародна конференція «Ремісник чи професіо-
нал? Представництво адвокатами в судових про-
вадженнях» у травні 2015 року на підтримку позиції 
НААУ щодо закріплення тільки за адвокатами права 
на представництва в судах по всіх категоріях справ. 
Модераторами конференції виступили Віце-прези-
дент ІВА Мартін Шольц (Чехія), та Президент ССВЕ 
Марія Слазак (Польща).

Міжнародне співробітництво:

• Вступ НААУ до Міжнародної Асоціації Адвокатів 
(International Bar Association – IBA), що відбувся під 
час урочистого засідання на щорічній конференції ІВА 
у Відні 8 жовтня 2015 року.

• Початок дієвого співробітництва та подача документів 
для вступу до Ради Асоціацій Адвокатів та Товариств 
Юристів Європи (Council of Bars and Law Societies of 
Europe – CCBE). ССВЕ виступила співорганізатором 
та партнером проведення міжнародних конференцій 
«Ремісник чи професіонал? Представництво адвокатами 
в судових провадженнях» та «Судова реформа: страте-
гічне планування та подальші кроки».

• Звернення Президента ССВЕ Марії Слазак із листом 
до Президента України, Голови Верховної Ради України 
та Міністра юстиції України щодо необхідності приве-
дення питання представництва інтересів у судах у від-
повідність до європейських стандартів на підтримку 
позиції НААУ щодо закріплення за адвокатами функ-
цій із судового представництва по всіх категоріях справ.

• Досягнення домовленості із Федеральною палатою 
адвокатів Німеччини (Bundesrechtsanwaltskammer – 
BRAK) щодо можливості для українських адвокатів бути 
прийнятими до лав німецької адвокатури як «іноземні 
адвокати» (Advokat aus Ukraine).

• Включення України до Переліку визнаних юрисдик-
цій, в результаті чого українські адвокати отримали мож-
ливість бути допущеними до складання кваліфікацій-
ного іспиту (QLTS assessment) на право практикувати в 
якості солісітора (solicitor) в Англії та Уельсі.

Голова комітету

Андрій Костін 
e-mail: a.kostin@unba.org.ua

КОМІТЕТИ НААУ
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Голова комітету

Ярослав Зейкан
e-mail: y.zeykan@unba.org.ua

КОМІТЕТ ЗАКОНОТВОРЧИХ ІНІЦІАТИВ З ПИТАНЬ
АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокат-
ської діяльності при Національній асоціації адвокатів 
України утворений рішенням Ради адвокатів України 
від 27 вересня 2013 року № 231 і розпочав свою активну 
роботу за мого головування з 04 липня 2015 року, після 
ухвалення Радою адвокатів України рішення № 15.

Склад комітету:

Веселов О.В., Гвоздій В.А., Грабовський Ю.Л.,  
Дроздов О. М., Колесник Г М., Кухар О.І., Остров-
ська М. А., Райко В.В., Сицько А.А., Солодко Є.В. 

Завдання комітету:

 Визначення і наукове обґрунтування пріоритетних 
напрямів розвитку законодавства України про адво-
катуру та адвокатську діяльність; розроблення проек-
тів законодавчих актів, які прямо чи опосередковано 
пов’язані з адвокатською діяльністю; вивчення і аналіз 
законодавства іноземних держав, практики його засто-
сування та внесення пропозицій на обговорення Ради 
адвокwатів України щодо вдосконалення вітчизняного 
законодавства з урахуванням світового досвіду; підго-
товка висновків щодо доцільності прийняття законопро-
ектів про внесення змін до законодавчих актів України; 
розгляд звернень в межах своїх повноважень; здійснення 
іншої діяльності в межах повноважень, визначених Поло-
женням про Комітет законотворчих ініціатив з питань 
адвокатської діяльності. 

Засідання комітету:

За період мого головування, Комітетом проведено 
4 засідання з наступних питань: – організація роботи 
Комітету; – обговорення та визначення нагальних про-
блем та пріоритетних напрямків розвитку законодав-
ства України про адвокатуру та адвокатську діяльність; 
– обговорення та розробка проектів законодавчих актів, 
що прямо чи опосередкованого пов’язані з адвокатською 
діяльністю; обговорення питань, пов’язаних з функціо-
нуванням в Україні інституту первинної та вторинної 
правової допомоги. Зокрема, з цього питання розгля-
нуто та проаналізовано Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу», обговорено питання реальної та 
майбутньої роботи Центрів з надання безоплатної 
правової допомоги, прийнято рішення щодо розробки 
змін моделі та алгоритму надання безоплатної пра-
вової допомоги відповідно до положень Конституції 
України тощо. 

Діяльність комітету: 

За ініціативи Комітету було оголошено про збір про-
позицій щодо змін до Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу». На сьогодні завершено перший 
етап та оголошено про початок другого етапу збору 
пропозицій щодо змін до цього Закону. Пропозиції 
здебільшого стосуються покладення функції контр-
олю за якістю роботи адвокатів на органи адвокат-
ського самоврядування, звільнившись при цього від 
державного контролю з боку Міністерства юстиції 
України, а також надання рівних прав всім адвокатам, 
які здійснюють свою діяльність у системі безоплатної 
правової допомоги.

Комітетом розглянуто питання оподаткування 
адвокатської діяльності в Україні та необхідності вдо-
сконалення вітчизняного податкового законодавства з 
урахуванням світового досвіду. За результатами участі 
у засіданні Комітету захисту прав адвокатів та гаран-
тій адвокатської діяльності Комітетом напрацьовано 
ряд змін до законодавства про пенітенціарної службу 
та чинного Кримінального процесуального кодексу 
України.

15 жовтня 2015 року у приміщенні комітету Вер-
ховної ради з питань правової політики та право-
суддя за моєї участі відбувся круглий стіл на тему 
«Стан та перспективи реформування адвокатури в 
Україні». Метою заходу було обговорення з парла-
ментарями, науковцями та провідними експертами 
у сфері права механізмів реалізації реформування 
адвокатури в України в рамках «Стратегії реформу-
вання судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015-2020 роки». 

Також, для виконання визначених Положенням 
завдань, Комітет регулярно проводить моніторинг 
проектів змін і доповнень до законодавчих актів 
України для підготовки висновків щодо доцільності 
їх прийняття. 

За підтримки Національної асоціації адвокатів 
України адвокатам запропонована програма май-
стер-класів «Курс адвокатської майстерності». Наразі, 
розпочато серію майстер-класів на тему «Курс адво-
катської майстерності (мистецтво захисту у кримі-
нальній справі)», метою яких є формування та вдо-
сконалення основних навичок роботи адвокатів на 
стадії досудового слідства та під час участі захисника 
у суді. Також, у процесі розробка ряду інших програм 
за напрямами кримінального, адміністративного та 
господарського права і процесу.

Комітет законотворчих ініціатив буде продовжу-
вати свою активу роботу за напрямками діяльності і 
залюбки запрошує усіх бажаючих адвокатів до співп-
раці.
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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ

Статус адвоката вимагає слідування високим етич-
ним стандартам поведінки, водночас специфіка та 
комплексний характер обов’язків, що лежать на адво-
катурі, обумовлюють необхідність збалансування слу-
жіння адвоката інтересам окремого клієнта з інтере-
сами суспільства в цілому, дотриманням принципів 
законності і верховенства права.

17 листопада 2012 року Установчим з’їздом адвока-
тів України затверджено Правила адвокатської етики, 
з метою уніфікованого закріплення традицій і дос-
віду української адвокатури в сфері тлумачення норм 
адвокатської етики, а також загальновизнаних деон-
тологічних норм і правил, прийнятих у міжнародному 
адвокатському співтоваристві.

З метою сприяння впровадженню, дотриманню та 
удосконаленню Правил адвокатської етики за рішен-
ням Ради адвокатів України від 01 червня 2013 року 
створено Комітет з питань адвокатської етики, який 
функціонує при Національній асоціації адвокатів 
України як постійно діючий колегіальний дорадчий 
орган.

Склад комітету:

Іванова Ярославна Олегівна – представник адво-
катів Закарпатської області, Лебідь Олександра Пав-
лівна – представник адвокатів Хмельницької області, 
Покотило Ігор Миколайович – представник адвокатів 
міста Києва, Шевчук Олексій Анатолійович – пред-
ставник адвокатів Київської області, Пліса Наталія 
Михайлівна – представник адвокатів міста Києва, 
Сидорович Руслан Михайлович – представник адво-
катів Львівської області. 

Діяльність комітету:

Протягом 2015 року Комітетом та окремими його 
членами здійснювалася наступна робота:

• підготовка та подання на розгляд Ради адво-
катів України, з’їздів адвокатів України роз’яс-
нення деяких положень Правил адвокатської 

етики та правові позиції з питань адвокатської етики;

• широке роз’яснення Правил адвокатської етики 
в цілому та окремих його положень на семінарах з 
підвищення кваліфікації адвокатів України, круглих 
столах, конференціях, робочих зустрічах органів ад-
вокатського самоврядування, брифінгах тощо;

• участь в організації проведення заходів Національ-
ної асоціації адвокатів України з питань адвокатської 
етики;

• здійснення аналізу та узагальнення професійних 
вимог до діяльності і правил поведінки професійних 
спільнот країн Європейського Союзу та розробка ре-
комендацій для їх врахування при впровадженні, за-
стосуванні і удосконаленні національних Правил ад-
вокатської етики;

• розробка механізмів якісного забезпечення реалі-
зації Правил адвокатської етики у професійній діяль-
ності адвокатів (при комунікації з клієнтами, іншими 
учасниками судового процесу, представниками дер-
жавних органів та органів адвокатського самовряду-
вання тощо);

• підготовка спільно з проектом Європейського Со-
юзу коментарів окремих статей Правил адвокатської 
етики;

• розгляд звернень, що надходять до Національної 
асоціації адвокатів України з питань адвокатської ети-
ки.

 Комітет з питань адвокатської етики буде активно про-
довжувати свою роботу та запрошує усіх бажаючих адвока-
тів долучатися та надавати свої пропозиції з удосконалення 
національних Правил адвокатської етики та адаптування 
останніх до світових стандартів.

Голова комітету

Андрій Циганков
e-mail: a.tsygankov@unba.org.ua

КОМІТЕТИ НААУ
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КОМІТЕТИ НААУ

Голова комітету

Віоллета Федчишина 
e-mail: v.fedchyshyna@unba.org.ua

КОМІТЕТ ЕКСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НААУ

При Національній асоціації адвокатів України ство-
рено постійно діючий колегіальний дорадчий орган - 
Комітет експертного забезпечення адвокатської діяль-
ності (даної - Комітет ЕЗАД), підзвітний і підконтроль-
ний Голові НААУ, РАУ, Раді адвокатів України. 

Метою роботи Комітету є надання інформацій-
но-методологічної допомоги адвокатам з метою вико-
ристання ними експертного забезпечення у всіх видах 
адвокатської діяльності.

Діяльність комітету:

У звітному періоді робота комітету складалася 
головним чином з об’єднання зусиль для формування 
системи підрозділів із чітким розподілом завдань на 
основі територіальності та функціональної спрямо-
ваності.

Інформаційно-методологічна допомога адвокатам 
у звітному періоді полягала у ознайомленні адвокатів 
з можливостями, які у адвокатській діяльності може 
надати рецензування результатів судових експертиз 
і експертних досліджень та звітів про оцінку майна. 
Публікації Комітету ЕЗАД розміщено на сайті НААУ.

Завдання комітету:

В подальшому планується сформувати Комітет 
ЕЗАД, залучивши до діяльності членів Комітетом 
ЕЗАД – представників Рад адвокатів кожного із регі-
онів, запропонувати ввійти крім адвокатів на правах 
дорадчого голосу досвідченим експертів.

Забезпечуючи принцип верховенства права, який є 
основним постулатом в адвокатській діяльності, Комі-
тет ставить за мету сприяти підвищенню професій-
ного рівня адвокатів у формі традиційного запрова-
дження підвищення кваліфікації із залученням фахів-
ців різних експертних спеціальностей. Зважаючи на 
те, що адвокатам необхідні консультації з питань 
використання спеціальних знань у широкому діапа-
зоні видів експертної діяльності, в цьому полягає як 
стратегія розвитку, так і запорука успіху практичної 
діяльності Комітету.

Діяльність Комітету спрямована не лише для вирі-
шення актуальних проблем судової експертизи в адво-
катській практиці, але і на сприяння укріпленню про-
фесійних стосунків між колегами-адвокатами НААУ.

Плани роботи комітету на 2016 рік:

• підготовка пам’ятку адвокатам (узагальнену ін-
формацію, визначену системою нормативних актів 
чинного законодавства) щодо окремих напрямків 
спеціальних знань (видів судової експертизи) як 
самостійної процесуальної форми, спрямованої на 
отримання доказів шляхом проведення досліджен-
ня судовим експертом на основі його спеціальних 
знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які 
містять інформацію про фактичні дані та обста-
вини справи, що перебуває у провадженні органів 
досудового розслідування чи суду, суб’єктів судо-
во-експертної діяльності, предметів і об’єктів судо-
вих експертиз;

• участь Комітету ЕЗАД у проведенні та плануван-
ні занять для адвокатів регіонів з підвищення їх 
кваліфікації щодо окремих напрямків спеціальних 
знань (видів судової експертизи), предметів і об’єк-
тів судових експертиз; 

• утворення у разі потреби для виконання покла-
дених на Комітет завдань постійні або тимчасові 
робочі групи;

• надання консультативної, методичної та іншої 
допомоги, необхідної для виконання основних 
завдань Комітету.

Співпраця між колегами всіх регіонів у роботі Комі-
тету експертного забезпечення адвокатської діяльності 
дозволить адвокатам НААУ постійно удосконалювати 
знання та поглиблювати досвід.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

СИТУАЦІЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЬ

Вищі та регіональні органи адвокатського самоврядування України у відповідності до Конституції Укра-
їни, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», законів України та норм міжнародного 
права вживають та продовжуватимуть вживати всіх можливих заходів для захисту українських адвокатів 
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які  залишились вірними Присязі адвоката України та 
державі Україна. 

Національна асоціація адвокатів України вживає всіх можливих заходів щодо забезпечення дотримання 
професійних прав та гарантій професійної діяльності адвокатів з Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополь на всій території України.

Довідково:

•  адвокати АР Крим та м. Севастополя статусу адвоката України не позбавлялися; 

•  ведення Єдиного реєстру адвокатів України забезпечується Радою адвокатів України. 

Київ

Сімферополь
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РАДА АДВОКАТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ольга Терещенко 
Голова Ради адвокатів Вінницької області

e-mail: o.tereshchenko@unba.org.ua

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів

190 254104610 20

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Надходження

Витрати

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 604 764

Всього: 782 295

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

Шановні колеги!

Угода про асоціацію з Євросоюзом – цивілізаційний вибір 
українського народу на користь європейської демократії, право-
вої дер-жави та активного громадянського суспільства. І саме з 
цього повинні виходити вектори подальшого розвитку та діяль-
ності адвокатури України.

Слід зазначити, що НААУ у своїй діяльності, що є безперечною її 
заслугою, намагається консолідувати та об’єднувати всіх адвокатів 
України на вирішення повсякденних завдань, терміново втруча-
тися в ті чи інші виклики.Наразі в роботі НААУ, на моя думку, є 
актуальною підготовка, створення, обговорення серед всіх адво-
катів та реалізація плану заходів зі стратегії реформ адвокатури у 
відповідності до угоди про асоціацію, імплементація міжнародних 
правових стандартів в національне законодавство.

Такий документ повинен стати основою для подальшої роботи 
Національної асоціації адвокатів України та регіональних Рад. 

484 396

116 575
43 506
87 395
57 036
17 178

283 074

10 428
6 750

—

283 244
14 655
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Кароліна Хоменчук
Голова КДКА Вінницької області

e-mail: k.khomenchuk@vkdka.org

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 311 980

Всього: 320 008

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

витрати на виготовлення свідоцтва про право на зан  яття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА

7 430268117 15

Шановні колеги, вітаю!

З моменту заснування органів адвокатського самоврядування 
ми отримали ефективні механізми для підвищення ролі інститу-
ту адвокатури в нашій державі та статусу адвоката в українському 
суспільстві.

На сьогодні маємо дієвий двосторонній зв’язок між Національ-
ною асоціацією адвокатів України та регіональними органами ад-
вокатського самоврядування, що сприяє розбудові високопрофе-
сійної адвокатури України. На запит органів адвокатського само-
врядування на місцях, Національною асоціацією адвокатів України 
прйнято рішення з багатьох актуальних питань, що стосуються ад-
вокатської діяльності. 

Дуже важливою є робота НААУ у напрямку стратегічного плану-
ваннядіяльності Національної асоціації адвокатів України, в межах 
якої у жовтні 2015 року було організовано тренінг за участю представ-
ників регіональних органів адвокатського самоврядування. КДКА 
Вінницької області підтримує починання НААУ і в подальшому 
активно сприятиме їх впровадженню.

247 923

72 151
26 325

—
41 048

—

172 456

—
—
—

—
72 085
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РАДА АДВОКАТІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Галина Руденко
Голова Ради адвокатів Волинської області

e-mail: g.rudenko@unba.org.ua

222 45793112 26

Надходження

Витрати

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 651 487

Всього: 917 348

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

Шановні коллеги!

Процес становлення Національної асоціації адвокатів України як 
недержавної некомерційної професійної організації, покликаної об’єд-
нати всіх адвокатів України, був складним. Не всі адвокати відразу та 
однозначно сприйняли необхідність обов’язкового об’єднання в асо-
ціацію та формування органів адвокатського самоврядування. Однак, 
НААУ довела, що вона здатна виконувати  завдання, покладені на 
неї Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Плідно працювала Рада адвокатів Волинської області, в основі 
діяльності якої покладено принцип: «Рада адвокатів регіону діє зав-
дяки адвокатам та для адвокатів». Жоден випадок порушення прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності не залишився без від-
повідного реагування Ради; жодне звернення адвоката до Ради не 
залишилося поза увагою. 

Пріоритетним завдання у подальшій роботі НААУ є постійне удо-
сконалення, розвиток та ще більша згуртованість адвокатів заради 
того, щоб завтра на державному і міжнародному рівні твердо закріпи-
лось: «В Україні для здійснення захисту, представництва та надання 
інших видів допомоги в судах діє виключно адвокатура – недержавна 
некомерційна незалежна та високопрофесійна!

432 055

198 116
99 786
46 693
9 708

12 637

284 547

3 591
3 000
6 046

479 467
5 826

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Микола Сорокопуд
Голова КДКА Волинської області
e-mail: m.sorokopud@vkdka.org

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 173 961

Всього: 197 112

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:         

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3 11404737 62

Шановні друзі!

З моменту заснування органів адвокатського самоврядування,ми 
отримали ефективні механізми для підвищення ролі інституту-
адвокатури в нашій державі та статусу адвоката в українськомусу-
спільстві.

На сьогодні маємо дієвий двосторонній зв’язок між Національ-
ною асоціацією адвокатів України та регіональними органами адво-
катського самоврядування, що сприяє розбудові високопрофесійної 
адвокатури України.

Здобутками Національної асоціації адвокатів України вважаю 
роботу щодо об’єднання усіх адвокатів України в єдину організа-
цію, розробку нормативної бази, надання методичної та практичної 
допомоги органам адвокатського самоврядування, організацію та 
регулярне проведення семінарів з підвищення кваліфікації адвока-
тів, проведення круглих столів, міжнародних та інших конферен-
цій, зустрічей з адвокатами та керівниками органів адвокатського 
самоврядування інших країн та міжнародних організацій, вступ 
до міжнародних організацій адвокатів, тощо.

Вірю у те, що адвокатура України стане дієвим показником роз-
витку демократичного суспільства в нашій державі.

187 112

44 336
20 660

—
5 200

41 598

62 167

1 072
490
—

—
10 000

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юрій Сиротенко 
Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області 

y.syrotenko@unba.org.ua

61 525101220 37

Надходження

Витрати

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:

Всього: 1 067 293

Всього: 1 694 227

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

Інші надходження

Витрати на відрядження:

Утримання офісу:

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

Шановні колеги!

Три роки  - це був не зовсім легкий шлях, як для становлення 
Національної Асоціації, так і для регіональних органів адвокат-
ського самоврядування. Але з впевненістю можна зробити висно-
вок, що цей шлях має майбутнє.

 Ми впевнені, що  всі дії Національної Асоціації адвокатів Укра-
їни направлені на процвітання адвокатської спільноти, створення 
дійсно професійного інституту адвокатури для нового суспільства.

Тож наші побажання тільки наснаги, реалізації творчих задумів 
та плідної співпраці усіх  органів адвокатського самоврядування.  
Тільки разом можна перемогти.

Найважливішим досягненням НААУ  є  те, що вона об’єднала 
однодумців, які можуть вирішувати такі складні питання, як вті-
лення в життя нового відношення  до  адвоката, як учасника про-
цесу а також вихід НААУ на міжнародні терени.

Складність процесів у регіоні – це втілення у життя можливості 
жити  по новому,  долучатись до самоврядності не з позиції кри-
тики, а  конструктивізму та доцільності.

1 673 971

407 709
291 537
24 848

200 501
101 245

41 453

86 922
—

14 323

—
20 256

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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КДКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Микола Верба 
Голова КДКА Дніпропетровської області

e-mail: m.verba@vkdka.org

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 688 476

Всього: 1 143 181, 4

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Відрядження         

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

ммммморганізація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

5 45320206357 24

В 2011 році в адвокатській спільноті йшла жвава дискусія сто-
совно проекту Закону України «Про безоплатну правову допо-
могу». Майже вся адвокатська спільнота була проти прийняття 
цього Закону, бо вже під час дискусії було очевидно, що держава, 
як і в радянські часи, намагалася знайти інструменти зруйнування  
незалежності адвокатури та зробити її повністю підконтрольною 
державі. З самого початку було видно, що цей Закон направлений 
на розпорошення незалежної адвокатури.

«Знанні» провідники правової політики в державі такі, як Порт-
нов, Лавринович та деякі інші, прикриваючись тим, що це вимоги 
Європи, «протягли» прийняття цього Закону через Верховну Раду 
і таким чином зробили адвокатуру підконтрольною державі через 
центри надання безоплатної правової допомоги та бюджетне фінан-
сування цих центрів.

Я вважаю, що безоплатну правову допомогу повинна надавати 
незалежна адвокатура, фінансування повинна проводити держава, 
але через органи адвокатського самоврядування.

Це і є перша нагальна проблема, яка стоїть перед українською 
адвокатурою.

На сьогоднішній день завданням та пріоритетом української 
адвокатури є захист адвоката, бо Адвокат який надає правову 
допомогу та захищає людей, є незахищеним від прокурорського, 
міліцейського та суддівського свавілля.

1 143 181, 4

322 631
181 705

4 865
148 500

—

30 775

—
—
—

—
—

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Станіслав Башенко
Голова Ради адвокатів Донецької області

e-mail: s.bashenko@unba.org.ua

8 5602119 0

Надходження

Витрати

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 365 897

Всього: 376 435

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

Шановні колеги!

Адвокатура по своїй природі є дзеркалом, яке відображає рівень 
демократії в країні, оскільки саме адвокати покликані захищати та 
відстоювати права та інтереси громадян України. Створення Націо-
нальної асоціації адвокатів України дало змогу адвокатській спіль-
ноті формувати професійну думку, єднатися та рухатися уперед.

У ці непрості для нашої країни часи, а особливо для жителів 
Донеччини, Рада адвокатів Донецької області знайшла можливості 
безперебійно працювати, здійснювати взаємодію та забезпечувати 
потрібною інформацією адвокатів нашого регіону. Ми і надалі пра-
цюватимемо в такому руслі та виконуватимемо покладені на нас 
функції задля забезпечення вирішення нагальних питань наших 
колег у регіоні.   

375 400

121 096
81 017

791
147 513

—

15 480

—
—
—

—
1 035

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів



70 unba.org.ua

Шановні друзі!

У цей нелегкий для України час КДКА Донецької області 
зробила все можливе задля продовження виконання належним 
чином своїх обов’язків та і надалі виконуватиме покладену на 
неї функцію.

Ми вітаємо новий проект Національної асоціації адвокатів 
України щодо створення щорічного звіту та висвітлення показ-
ників діяльності НААУ. Це стане гарною нагодою презентувати 
здобутки організації та сприятиме єднанню інституту адвока-
тури України.

Бажаємо Національній асоціації адвокатів України подальшої 
плідної роботи, а також досягнення нового рівня ефективності, 
професійності та якості, що неминуче підвищить обізнаність та 
повагу у суспільстві щодо нашої професії.

Анатолій Батченко
Голова КДКА Донецької області
e-mail: a.batchenko@vkdka.org

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 46 417

Всього: 14 616

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:         

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 ———13 —

14 616

—
—

26 057
6652
8940

4768

8940
—
—

—
—

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Валерій Прокопчук
Голова Ради адвокатів Житомирської області

e-mail: v.prokopchuk@unba.org.ua

84 2226259 5

Надходження

Витрати

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 525 476

Всього: 527 174

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

Шановні колеги!

Минуло три роки з початку діяльності НААУ. За ці три роки 
зроблено і досягнено багато в розвитку української адвокатури. 
Створені органи адвокатського самоврядування, за допомогою яких 
реалізується гарантоване державою право адвокатів самостійно 
вирішувати питання організації та діяльності адвокатури України 
в порядку, передбаченому Законом України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність». 

Національною асоціацією адвокатів України прийнято багато 
нормативних актів, якими керуються в своїй діяльності ради адво-
катів регіону. На мою думку, великим досягненням НААУ є ство-
рення Комітету захисту професійних прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності, основною функцією якого є захист прав 
та гарантій адвокатів, організації сприяння забезпечення гарантій 
адвокатської діяльності, забезпечення умов для якісного виконання 
адвокатами своїх професійних обов’язків. 

Віримо та сподіваємося, що скоро настане час, коли адвокату-
раУкраїни буде сильною, впливовою і авторитетною корпорацією. 
Звичайно це завдання не з легких, однак завдяки спільним зусил-
лям та зваженим крокам ми маємо його досягти. Адвокатура має 
стати взірцем для всіх інституцій системи правосуддя.

399 965

159 559
108 715
39 990

118 441
39 121

59 650

31 275
—

7846

95 190
32 019

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Віталій Бивалькевич
Голова КДКА Житомирської області

e-mail: v.byvalkevych@vkdka.org

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 194 679

Всього: 298 117

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Матеріальна допомога         

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 33002776 29

Шановні адвокати!

З часу створення НААУ найбільшим досягненням є те, що адво-
катура України мотивовано набирає бали, як професійна незалежна 
правова організація, яка створює свій нормативний базис. 

Існують побоювання відносно незалежної адвокатури. Вважаю, 
що Центр з надання безоплатної правової допомоги повинен бути 
складовою НААУ, так як це – невід’ємна частина інституту адвока-
тури України. 

Необхідно звернути увагу на питання щодо розподілу щорічних 
внесків адвокатів між КДКА та Радою адвокатів регіонів. Більше уваги 
слід надавати таким інститутам як професійна підготовка молодих 
адвокатів – проведення практичних семінарів на місцях, в регіонах із 
залученням фахівців права, факультативних спеціалістів. Проведення 
навчання, вивчення практичного досвіду на міжнародному рівні в 
країнах зі стабільною правовою практикою.

297886

59 225
57 494

—
10 707

—

67 253

—
—
—

—
231

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олексій Фазекош
Голова Ради адвокатів Закарпатської області

e-mail: o.fazekosh@unba.org.ua

83 23526712 8

Надходження

Витрати

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 556 369

Всього: 828 015

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

Дорогі друзі та колеги!

Вже три роки з моменту прийняття Закону «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» існує Національна асоціація адвокатів 
України, яка об’єднує всю вітчизняну адвокатську спільноту. Хоча 
і є певні недоліки у діяльності органів адвокатського самовряду-
вання України, позитивів набагато більше і це є очевидним фактом. 

Переважна більшість українських адвокатів – люди достойні 
та високопрофесійні. Вони усвідомлюють всі загрози, що стоять 
перед нашою державою і розуміють роль адвокатури в процесі 
реформування вітчизняної правової системи та наближення її до 
європейських вимог, європейського розуміння ролі адвокатури, 
як незалежного правозахисного інституту. А завдання у нас одне і 
воно є спільним. Потрібно прагнути і для цього докладати макси-
мально зусиль, щоб Україна була державою, де працюють ефективні 
закони, де діє принцип верховенства права для того, щоб ми жили 
в країні, де діє не Закон Сили, а Сила Закону.

Впевнений і глибоко переконаний, що українські адвокати, Наці-
ональна асоціація адвокатів України прикладуть до цього макси-
мально зусиль.

419 215

19 695
14 995

118 341
82 629

206 419

114 290

192 115
—

14 303

408 800
—

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Петро Немеш
Голова КДКА Закарпатської області

e-mail: p.nemesh@vkdka.org

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 274 580

Всього: 246 048

Інші доходи - поворотня фінансова допомога   

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Відрядження        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2 2901472131 94

Шановні колеги!

На фоні складних процесів у суспільно-політичному житті нашої 
держави важко переоцінити роль системи адвокатури, як право-
захисного інституту. Найбільшим нашим спільним досягненням 
стало те, що ми докладаємо максимальних зусиль, щоби дійсно 
українська адвокатура була незалежною, самоврядною, високопро-
фесійною та ефективною. 

Перед нами стоїть багато проблем та викликів, але глибоко 
переконаний, що Національна асоціація адвокатів України, всі 
ми разом зможемо достойно їх прийняти. Головне, що за три роки 
свого існування ми довели, що органи адвокатського самовряду-
вання України здатні йти в ногу з часом та об’єднати адвокатську 
спільноту, адже завдання у нас одне – розбудова української адво-
катури на принципах незалежності і самоврядності, побудова в 
Україні справді правової держави та її наближення до європейських 
правових стандартів.

236 048

73 117
40 507
22 015
15 940 
4 200 

118 801

3 400 
—

800

—
10 000

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Людмила Новосьолова
Голова Ради адвокатів Запорізької області

e-mail: l.novosyolova@unba.org.ua

257 2396700 12

Надходження

Витрати

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 1 401 166

Всього: 1 431 325

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

Шановні адвокати!

Найбільшим нашим досягненням є створення професійної асо-
ціації адвокатів України та органів адвокатського самоврядування 
в регіонах, які на підставі Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» за короткий період часу виконали важливу роль 
по об’єднанню адвокатів. Крім того, усі адвокати включені до Єди-
ного Реєстру адвокатів України, ведеться постійна робота по під-
вищенню кваліфікації адвокатів за участю суддів Верховного Суду 
України, Конституційного Суду України та представників ОБСЄ. 

Важливою проблемою, яка потребує негайного вирішення, є 
підпорядкування та організація безоплатної правової допомоги, 
яка знаходиться під контролем держави та її чиновників.Завдан-
нями та пріоритетами в подальшій роботі НААУ вважаю консо-
лідацію адвокатів України, роботу над вдосконаленням Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», захист прав 
адвокатів і надання права органу адвокатського самоврядування 
регіону самостійно вирішувати питання про проведення зборів і 
конференцій в області відносно кількості та конкретних делегатів, 
присутніх на цих заходах.

Рада адвокатів Запорізької області і надалі ефективно працю-
ватиме з метою наближення якості захисту прав громадянина до 
європейського рівня.

767 488

312 412
219 024
56 417
13 700
25 514

774 099

15 750
—

9 764

657 600
6 237

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
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адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо) 394 191

Катерина Махно
Голова КДКА Запорізької області

e-mail: k.makhno@vkdka.org

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 397 645

Всього: 400 386

Інші доходи - поворотня фінансова допомога   

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:         

Утримання офісу (послуги зв’язку)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

85 387590272 83

Шановні колеги!

Забезпечуючи захист прав та законних інтересів громадян і 
юридичних осіб, адвокатура своєю діяльністю сприяє утворенню 
правової держави, оскільки згідно з Конституцією України права 
та свободи людини і їх гарантія визначають зміст та спрямова-
ність діяльності держави. КДКА Запорізької області, виконуючи 
покладені на неї завдання, відповідально і принципово підходить 
до їх вирішення. Необхідно відзначити те, що з моменту створення 

НААУ виконана величезна робота: суттєво удосконалилася 
діяльність органів адвокатського самоврядування, а також регіо-
нальних КДКА. Організовуються необхідні семінари, приймаються 
обов’язкові до виконання рішення, що регулюють діяльність КДКА 
і РА регіонів і роз’яснюють правильне застосування в цій частині 
чинного законодавства. Також вважаю за необхідне зазначити той 
факт, що з моменту створення нового сайту НААУ

робота адвокатів суттєво полегшилась. Проблемою Запорізь-
кого регіону вважаю наявність безоплатної вторинної правової 
допомоги, з появою якої діючі адвокати регіону фактично поз-
бавлені роботи. 

Але я переконана, що у близькому майбутньому ми спільно 
подолаємо усі наші проблеми та досягнемо нового рівня єдності, 
високої професійності та порозуміння.

324 030

—
—
—

3 454
—
—
—
—

—
76 356

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Світлана Петрова
В.о. Голови Ради адвокатів Івано-Франківської області

e-mail: s.petrova@unba.org.ua

78 1339240 5

Шановні колеги!

На нашу думку найбільшим досягненням НААУ з моменту її 
створення є визнання організації іншими адвокатськими об’єд-
наннями Європи та світу, а також покращення статусу адвоката 
в суспільстві.

Одним із головних завдань є активізація та залучення адвокатів 
до процесу формування стратегії розвитку адвокатської спільноти, 
в рамках реалізації Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність». Також необхідно напрацювати та направити до Верховної 
Ради України пропозиції щодо змін до Податкового кодексу, про-
цедури соціального захисту адвокатів, особливо стосовно питання 
пенсійного забезпечення. 

Завдання та пріоритети в подальшій роботі НААУ — це об’єд-
нання адвокатури, залучення депутатів Верховної Ради до рефор-
мування системи БПД.

Надходження

Витрати

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 518 955

Всього: 1 262 034

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

493 283

213 669
116 493
30 160

113 549
25 308

19 776

4 200
1 045
3 263

655 670
113 081

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Дорогі колеги!

На нашу думку найважливішим досягненням Національної 
асоціації адвокатів України з моменту її створення є зміцнення 
авторитету адвокатури в Україні та постійна робота по підви-
щенню кваліфікації адвокатів.

Найважливішим викликом, який постав на сьогодні перед 
українською адвокатурою вважаю недосконалу систему надання 
безоплатної правової допомоги. Нам слід добитися переведення 
Координаційного центру з надання правової допомоги та регі-
ональних центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в підпорядкування та під керівництво НААУ.

Також, перед нами стоїть завдання на майбутнє в подальшій 
роботі і надалі підтримувати та поглиблювати консолідацію 
адвокатської спільноти. 

Руслан Попадинець
Голова КДКА Івано-Франківської області

e-mail: r.popadynets@vkdka.org

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 201 500

Всього: 275 341

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91 134107043 140

275 341

102 260
63 753
13 767
1 625

—

20 095

—
—
—

—
—

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Петро Бойко
Голова Ради адвокатів Київської області

e-mail: p.boyko@unba.org.ua

60 1953172346 146

Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 6 532 221

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Витрати на відрядження:        

грн

Шановні друзі!

Особлива роль у становленні сучасної адвокатури належить 
саме самоврядним органам, однак за період з 2012 року ми зро-
били тільки перші кроки до справжньої, незалежної адвокатури, 
попереду складний шлях. Й підтвердженням цих слів виступають 
глибинні кризові процеси, які ми зараз спостерігаємо в системі 
безоплатної правової допомоги.

Запевняю Вас, що навіть якщо посягання на незалежність адво-
катури з боку Міністерства юстиції України у вигляді Координа-
ційного центру з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги можете здатись комусь незначним сьогодні, воно може мати 
системні незворотні наслідки вже в найближчому майбутньому.

Тож головним завданням НААУ в найближчі роки є такий розви-
ток адвокатського самоврядування, який не лише значно скоротить 
відстань від влади до кожного українського громадянина, не лише 
дозволить вчасно та оперативно реагувати на будь-які порушення 
прав та свобод, однак й зцементує адвокатську спільноту до рівня 
монолітного, сильного конгломерату, здатного протистояти усім 
викликам сьогодення.

1 220 112
868 255

7 165

Надходження
Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

Інші надходження 

грн

2 900 262
77 627

3 554 332

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Утримання офісу:    3 200 683

Всього: 6 702 041 

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

224 069

1 181 757

206 321
—

17 748
витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Шановні колеги!

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської 
області виконує свої обов’язки належним чином та визначає рівень 
фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право 
на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо 
дисциплінарної відповідальності адвокатів.

Але важливим напрямком діяльності комісії залигається покра-
щення рівня української адвокатури та підвищення до неї поваги 
з боку суспільства.

Доступ до адвокатської професії повинні отримувати ті, хто 
володіє достатнім рівнем порядності, чесності, відповідальності 
та професіоналізму.

Щиро переконана, що Національна асоціація адвокатів України 
також піклуватиметься про підвищення рівня професіоналізму вже 
у діючих адвокатів, адже ця професія потребує постійного самов-
досконалення.

Галина Ковбасінська 
Голова КДКА Київської області

e-mail: g.kovbasinska@vkdka.org

Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 1 893 054

Всього: 1 807 828

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Інші надходження

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

0 74827360197 360

1 360 746

643 636
448 921

—
636 362

—

164 135

—
—
—

—
447 082

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ МІСТА КИЄВА

Інна Рафальська
Голова Ради адвокатів міста Києва

e-mail: i.rafalska@unba.org.ua

427 6372615225 186

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 2 713 799

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Витрати на відрядження:        

грн
338 074
188 589
36 912

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування
Інші надходження

грн

2 713 799
—
—

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

*Не зважаючи на численні прохання Секретаріату НААУ, РАУ вітальне слово не надано.

Утримання офісу:    319 852

Всього: 2 237 091

Інші витрати (відрахування в КДКА та НААУ, соціально-громадськи заходи, відшкодування витрат)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

1 148 204

205 460

1 120 049
—

28 155
витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Валентина Рудакова
Голова КДКА міста Києва

e-mail: v.rudakova@vkdka.org

КДКА МІСТА КИЄВА

— ———— —

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 764 281

Всього: 661 061

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

661 061

452 241
211 100

6 400
37 900

—

56 640

—
—
—

—
—

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Інші надходження 

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

*Не зважаючи на численні прохання Секретаріату НААУ, РАУ вітальне слово не надано.

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА



83 unba.org.ua

РАДА АДВОКАТІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Галина Ромаданова
Голова Ради адвокатів Кіровоградської області

e-mail: g.romadanova@unba.org.ua

26 1694310 3

Всього: 696 807

Інші надходження

Любі колеги!

Закінчився третій рік роботи адвокатів України за новими пра-
вилами, з новими органами адвокатського самоврядування. За цей 
час ми пройшли через багато труднощів, протистоянь, але нарешті 
найшли взаєморозуміння того, що ми робимо загальну справу, і 
головне в цій справі — надання правової допомоги громадянам та 
при цьому збереження незалежності адвокатури.

Єдність адвокатів України — це на мою думку, найбільше досяг-
нення НААУ з моменту створення організації, так як потужна і 
об’єднана асоціація є реальним гарантом професії.

Перед адвокатами України в цілому та адвокатами Кіровоград-
ської області зараз стоїть нагальне питання — не допустити одер-
жавлення адвокатури, зупинити тиск на гарантовані державою 
права адвокатів, так як лише незалежний адвокат може викону-
вати свою особливу роль у суспільстві.

При цьому Національній асоціації адвокатів України бажаємо 
стійкості та мужності в відстоюванні прав адвокатів, боротись за 
монополію адвокатів в судових процесах і тоді суспільство буде нам 
довіряти і ми будемо мати можливість забезпечувати верховенство 
права та кваліфіковано захищати інтереси громадян.

Надходження
Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

328 197
368 610

—

Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Витрати на відрядження:        

грн
153 641
75 575
36 099

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Утримання офісу:    65 438

Всього: 686 916

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати по стажистам

263 611

92 552

11 780
13 500

238 331
витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Дорогі колеги!

Найвагомішим досягненням адвокатів України на даний час є 
створення 17 листопада 2012 року Національної асоціації адво-
катів України.

Організаційна єдність адвокатів України є запорукою для 
подальшого вдосконалення роботи кваліфікаційної та дисциплі-
нарної палат КДКА, покращення взаємодії та співпраці між орга-
нами адвокатського самоврядування та адвокатами.

На даний час від адвокатів вимагається якісно нова процесу-
альна активність при здійсненні захисту та представництві інте-
ресів наших клієнтів.

Микола Пільгуй
Голова КДКА Кіровоградської області

e-mail: m.pilguy@vkdka.org

Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 240 334

Всього: 228 457

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Інші надходження

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

0 11004085 41

158 457

100 346
51 397
3 166

56 480
3 350

25 595

—
—

3 350

—
70 000

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олександр Мельніков
Голова Ради адвокатів Луганської області

e-mail: o.melnykov@unba.org.ua

0 0040 0

Витрати
Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 175 120

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
132 000
73 819
60 751

Надходження
Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

90 588
1035

83 497

Утримання офісу:    —

Всього: 311 280

Інші витрати (відрахування в КДКА та НААУ, соціально-громадськи заходи, відшкодування витрат)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок 

касове обслуговання, внески 30% НААУ, підписка

—

44 710

—
—
—

Шановні друзі!

За своєю природою адвокатура є одним з інститутів демокра-
тичного суспільства, оскільки виконує найважливішу цивільну 
функцію – захист прав і законних інтересів громадян нашої країни.

Зі створенням самоврядної адвокатської організації українська 
адвокатура стала більш об’єднаною, цілісною та такою, що прагне 
вдосконалити стандарти захисту прав громадян. 

У цей непростий для нашої країни час, а особливо для Луганчан, 
Рада адвокатів Луганської області знайшла можливості безпере-
бійно працювати та надавати усю необхідну інформацію адвокатам 
нашого регіону. 

Ми і надалі працюватимемо задля адвокатів Луганської області, 
вирішуючи повсякденні питання наших колег.   

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Анатолій Воронкін
Голова КДКА Луганської області

e-mail: a.voronkin@vkdka.org

Надходження

Витрати

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 77 163

Всього: 61 206

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА  ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

0 300170 5

32 206

40 194
27 254

—
3 961

—

5 754

—
—
—

—
29 000

Шановні колеги!

З моменту створення Національна асоціація адвокатів України 
здійснила значний внесок у процес єднання інституту адвокатури 
України. Цей орган адвокатського самоврядування здійснює важ-
ливу роботу, направлену на вирішення важливих професійних 
питань, підвищення кваліфікації адвокатів, відстоювання інтере-
сів та сприяє затвердженню адвокатури, як інституту захисту прав 
та свобод людини у демократичному суспільстві.

Не зважаючи на складну ситуацію, яка склалася у нашому регіоні 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Луганської області роби-
тиме все можливе задля належного функціонування органу адво-
катського самоврядування та повноцінно виконувати свої завдання 
та обов’язки.

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Богдан Павлишин
Голова Ради адвокатів Львівської області

e-mail: b.pavlyshyn@unba.org.ua

770 27751380 27

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 1 675 810

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
690 502
345 330
60 296

21 638

Шановні колеги!

Найбільшим досягненням НААУ з моменту створення орга-
нізації є запровадження і ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України для обліку та наявність достовірної інформації про 
чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів 
іноземних держав, які відповідно до Закону про адвокатуру та 
адвокатську діяльність набули право на заняття адвокатською 
діяльністю; запровадження Реєстру помічників адвокатів; орга-
нізація і проведення семінарів за участю суддів всіх ланок, екс-
пертів; захист професійних прав адвокатів, створення комітетів. 

Наразі перед українською адвокатурою в цілому та зокрема у 
нашому регіоні необхідно вирішити таку проблему, як соціальні 
права адвокатів, зокрема стосовно оподаткування та питання 
щодо центрів з надання безоплатної правової допомоги.

Серед завдань та пріоритетів у подальшій роботі НААУ ми 
вбачаємо, що треба спростити статистичну звітність та запро-
вадити довідники по регіонах відносно керівників Рад та КДКА.

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

976 677
677 495

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Утримання офісу:    81 843

Всього: 1 440 048

Інші витрати (відрахування в КДКА та НААУ, соціально-громадськи заходи, відшкодування витрат)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

41 118

220 959

7 031
—

34 087
витрати на виготовлення ордерних книжок 

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Любомир Стрепко
Голова КДКА Львівської області

e-mail: l.strepko@vkdka.org

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 857 552

Всього: 942 871

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

КДКА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

0 93340739 652

939 903

395 229
213 356

3 476
129 629

7 077

108 785

—
—

7077

—
2 968

Шановні адвокати!

Довгий час українська адвокатура була роз̀ єднаною, не маючи 
спільної позиції стосовно важливих питань, що постали перед 
юридичною професією. Після створення НААУ відбулося суттєве 
обєднання української адвокатури у цілому та зокрема у Львів-
ській області.

Так, адвокати отримали можливість відвідувати тренінги, 
семінари та інші заходи організовіні самоврядною організацією 
абсолютно безкоштовно. Більше того, такі заходи стали  гарною 
платформою для комунікації, обміну досвідом та інформацією, що 
безперечно є здобутком на шляху обєднання та демократизації 
адвокатури України.

Також, відбулися якісні зміни щодо питань здобуття профе-
сії адвоката, зросла відповідальність адвокатів по відношенню 
до єднання як нашої країни в цілому, так і юридичної професії, 
зокрема. Так, адвокати Львова не залишилися байдужеми та від-
дано взяли участь в АТО на Сході України.

У майбутньому українська адвокатура має бути обєднаною 
та цілісною впроваджуючи європейські стандарти якості у свою 
щоденну роботу. Також, впровадження монополії адвокатури спри-
ятиме спільному подоланню сучасних викликів та вдосконалення 
стандартівпрофесії в цілому.

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олександр Олійник 
Голова Ради адвокатів Миколаївської області

e-mail: o.oliynyk@unba.org.ua

19 545305 2

Шановні друзі!

Інститут, найбільш тісно пов’язаний з охороною прав та закон-
них інтересів громадян – це адвокатура, діяльність якої регламен-
тується Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність». Діяльність НААУ та її структурних підрозділів спрямована 
на виконання цієї задачі. 

Робота НААУ в цьому напрямку, безумовно, є позитивною.  В 
той же час необхідно відзначити, що питання соціального страху-
вання та пенсійного забезпечення адвокатури, а також деякі інші 
важливі питання організації та діяльності адвокатури на сьогодні 
не вирішені на загальнодержавному рівні. Отже, перед НААУ сто-
їть ще багато питань, які потребують вирішення.

Між НААУ та Радами адвокатів регіонів існує тісний зв’язок, 
однак в майбутньому вбачається необхідність послаблення центра-
лізації та зменшення кількості розпоряджень та рішень, що надси-
лаються в Ради адвокатів регіонів для виконання.

Безумовно, проблем багато, і попереду ще багато роботи. Однак, 
навіть у складній ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна, 
НААУ гідно виконує завдання, покладені на неї.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 616 772

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
260 919
147 002
46 729

2 600

Утримання офісу:    41 850

Всього: 596 825

Інші витрати (відрахування в КДКА та НААУ, соціально-громадськи заходи, відшкодування витрат)

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

10 552

89 773

5 116
—

5 436

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

506 988
107 184

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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В’ячеслав Антипченко
Голова КДКА Миколаївської області

e-mail: v.antypchenko@vkdka.org

КДКА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1 5409668 68

Шановні колеги!

В ці скрутні для країни часи саме на нас, адвокатів, покладена 
величезна відповідальність з розбудови правової держави, в забез-
печенні прав та законних інтересів громадян та організацій.

Саме від адвокатів суспільство чекає ствердження законності 
та неупередженості при розгляді судових справ. Саме адвокати 
повинні стати взірцем високопрофесійного ставлення до забезпе-
чення законності у всіх гілках влади.

На кваліфікаційно-дисциплінарні комісії покладені завдання 
по проведенню кваліфікаційних іспитів у осіб, які виявили намір 
в майбутньому займатись адвокатською діяльністю, та вирішенні 
питань щодо дисциплінарної відповідальності діючих адвокатів.

Саме реалізація цих завдань є запорукою фахового відношення 
адвокатів до діючого законодавства, належного виконання своїх 
функцій, дотримання правил адвокатської етики та присяги адво-
ката.

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 238 422

Всього: 415 644

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

415 644

128 377
89 914
7 797
5 400

—

6 934

—
—
—

—
—

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Йосип Бронз
Голова Ради адвокатів Одеської області

e-mail: y.bronz@unba.org.ua

Шановні колеги!

З часу створення НААУ виконала значний обсяг роботи по забез-
печенню Рад адвокатів та КДКА регіонів відповідними актами, які 
регулюють їх діяльність, зокрема, Положення про Раду адвокатів, 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію та Ревізійну комісію регі-
ону, Положення про ордер адвоката, про помічника адвоката, про 
проходження стажування та багато інших документів. 

До здобутків НААУ слід також віднести видання Вісника Наці-
ональної асоціації адвокатів та методичних видань для адвокатів, 
проведення семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів по всіх 
регіонах України, реагування на випадки тиску та порушення прав 
адвокатів, а також роботу щодо встановлення монополії адвокатів 
на надання правової допомоги. 

Пріоритетними завданням для НААУ слід вважати наполегливу 
діяльність по прийняттю змін до Конституції України, щодо моно-
полії адвокатів, продовжувати проведення семінарів для адвока-
тів, видання Вісника НААУ та методичних посібників з окремих 
питань адвокатської діяльності. 

106 2041310913 42

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 3 439 355

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
874 385

1 076 769
154 723

264 743

Утримання офісу:    606 140

Всього: 3 968 144

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

виплати КДКА, стажистам, адвокатам

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

1 065 912

190 215

56 745
982 305
26 862

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

1 335 588
1 839 024

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Наталія Рудницька
Голова КДКА Одеської області
e-mail: n.rudnytska@vkdka.org

КДКА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні адвокати!

Дозвольте Вас привітати від імені кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури Одеської області та від себе особисто.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Одеської 
області підтримує започаткований Національною асоціацією адво-
катів України проект публікації щорічного звіту в друкованому 
виданні.

Публікація Національною асоціацією адвокатів України щоріч-
ного звіту сприятиме збільшенню довіри адвокатського корпусу і 
суспільства до діяльності органів адвокатського самоврядування, 
зробить прозорішою діяльність цих органів, стане у пригоді при 
плануванні їх роботи.

Бажаємо Національній асоціації адвокатів України подальшої 
плідної роботи з вдосконалення діяльності органів адвокатського 
самоврядування та підвищення довіри суспільства до адвокатів. 

392 4739210225 328

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 600 220

Всього: 654 265

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

623 848

363 531
198 457

—
28 920

—

9 312

—
—
—

—
30 417

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 Володимир Скукіс
Голова Ради адвокатів Полтавської області

e-mail: v.skukis@unba.org.ua

172 202116014 5

Шановні адвокати! 

Презентуючи звіт про стан справ у регіональному самовряду-
ванні, НААУ робить ще один крок для досягнення мети, що сприяє 
підвищенню престижу професії. Місце і роль адвокатури, її вплив 
на формування суспільних відносин повинні стати єдиним міри-
лом оцінки роботи органів адвокатського самоврядування, а тур-
бота про її престиж - повинна бути основним завданням для кож-
ного адвоката. 

Пройдені НААУ три роки були важкими. Співпраця органів 
адвокатського самоврядування не завжди була конструктивною і 
корисною адвокатській спільноті. Впровадження ініціатив, часто 
не знаходило розуміння і підтримку на місцях. Знадобилося мак-
симум зусиль для консолідації і об’єднання адвокатів з метою вирі-
шення спільних для всіх проблем і НААУ, успішно справилася з 
цим завданням. Зроблено багато і попереду всіх нас очікує важка 
і кропітка робота по формуванню нової адвокатури. 

Адвокатська спільнота Полтавщини очікує подальшої плідної 
праці з Радою адвокатів України, регіональними органами само-
врядування. Ми чекаємо змін законодавства в частині зміцнення 
гарантій адвокатської діяльності, соціального захисту адвокатів, 
зменшення податкового навантаження та реформування системи 
безоплатної правової допомоги.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 1 128 557

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
244 587
208 260
14 447

136 118

Утримання офісу:    55 586

Всього: 770 901

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

18 779

229 242

15 819
2960

—

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

710 656
281 783

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Тамара Воротінцева
Голова КДКА Полтавської області
e-mail: t.vorotintseva@vkdka.org

КДКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

158 18417392 73

Шановні колеги!

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Полтавської 
області займає достойне місце в системі Національної асоціації 
адвокатів України і ставить перед собою високі завдання по реа-
лізації адвокатського самоврядування в регіоні.

Головним і пріоритетним напрямком діяльності комісії є збере-
ження кращих традицій української адвокатури і підвищення до 
неї поваги з боку суспільства.

Право доступу до адвокатської професії повинні  набувати  не 
тільки ті хто володіє достатніми знаннями,  але є і високомораль-
ними, чесними, порядними громадянами. 

Людям з заплямованою репутацію не місце в адвокатському 
середовищі.

І в цьому ми єдині з Національною асоціацією адвокатури Укра-
їни. НААУ створила єдину і цілісну систему, засновану на засадах 
професійного співтовариства з метою захисту прав і свобод гро-
мадян України.

Важливим завданням залишається діяльність Національної асо-
ціації адвокатів України направлена на підвищення професійної 
майстерності адвокатів.

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 242 042

Всього: 288 931

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

281 916

121 654
85 350

—
1 245

—

33 793

—
—
—

—
7 015

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Павло Луцюк
Голова Ради адвокатів Рівненської області

e-mail: p.lutsyuk@unba.org.ua

92 320102012 6

Шановні колеги! 

На території Рівненщини працюють професійні досвідчені та 
молоді адвокати, котрі не тільки готові взяти на себе функцію захи-
сту та представництва інтересів громадян чи юридичних осіб, а й 
успішно з цим справлятися.

Регіональні органи адвокатського самоврядування обираються 
для захисту прав адвокатів та працюють для покращення роботи 
кожного адвоката. Наразі ми повинні об’єднатися, сконцентрува-
тися та виробити спільну позицію стосовно реформування адво-
катури через призму реального забезпечення гарантій адвоката та 
підвищення його ролі в системі захисту прав людини.

Необхідно об’єднатися для вирішення питань соціального захи-
сту адвокатів та впровадження пільгового ( особливого ) оподат-
кування адвокатської діяльності і домогтися законодавчого закрі-
плення міжнародних стандартів діяльності адвокатури. Адвока-
тура потребує належного врегулювання та контролю з боку органів 
адвокатського самоврядування щодо надання безоплатної право-
вої допомоги. Сподіваюся на те, що у цей складний для держави 
і адвокатури час ми спроможні об’єднатися і це маємо зробити в 
інтересах адвокатури України і суспільства. 

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 915 854

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
213 250
151 706
137 093

52 614

Утримання офісу:    87 304

Всього: 771 570

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

45 625

136 592

24 651
—

20 974

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

599 329
263 911

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Світлана Сурікова
Голова КДКА Рівненської області

e-mail: s.surikova@vkdka.org

1 12830165293 323

Шановні адвокати!

За період з листопада 2012 року по даний час Національна асо-
ціація адвокатів України, Рада адвокатів України успішно втілю-
ють в життя усі, передбачені Законом України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», напрямки діяльності адвокатури в цілому 
та у кожному регіоні України окремо. 

Успішно відбувається організаційне, методичне та інформаційне 
забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування, а 
також здійснюється координація такої діяльності. 

НААУ за період своєї діяльності сумлінно і плідно працює на 
благо розвитку і зміцнення інституту адвокатури в Україні, що 
спрямовано на захист конституційних, професійних, соціальних 
прав адвокатів при здійсненні ними професійної діяльності по 
захисту громадян, їх законних прав та інтересів.

Бажаємо Національній асоціації адвокатів України, Раді адво-
катів України успіхів та натхнення у подальшій роботі щодо роз-
витку адвокатури в Україні.

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 243 517

Всього: 287 781

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

267 696

119 996
85 394
2 750

19 185
3 728

12 464

—
—

3 728

—
20 085

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

КДКА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олександра Ковальова
Голова Ради адвокатів Сумської області

e-mail: o.kovalyova@unba.org.ua

94 2651220 3

Шановні друзі!

Наразі українська адвокатура впевнено стала на шлях впрова-
дження провідних європейських стандартів якості надання пра-
вової допомоги, захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності.

Об’єднавшись під егідою НААУ, адвокати отримали надійну 
платформу для спільного вирішення поточних питань, які поста-
ють перед адвокатурою та адвокатською професією у нашій країні. 

Адвокати Сумщини одностайні у підтримці політики НААУ та 
повністю погоджуються з вектором розвитку самоврядної адво-
катської організації.

Ми і надалі працюватимемо для адвокатів Сумської області, 
вирішуючи повсякденні питання наших колег. Я вдячна кожному 
адвокату за відданість нашій справі, розуміння важливості завдань, 
що стоять перед нашою професією.    

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 651 425

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
278 070
214 694
44 153

21 187

Утримання офісу:    39 446

Всього: 628 713

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

8 972

43 378

5 502
—

3 470

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

238 822
391 416

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів



98 unba.org.ua

Світлана Кондратенко
Голова КДКА Сумської області

e-mail: s.kondratenko@vkdka.org

КДКА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

0 12303344 58

Шановні колеги!

Як голова регіонального органу адвокатського самоврядування 
- КДКА Сумської області, вітаю усіх з успішною та плідною робо-
тою в 2015 р. В цей нелегкий для усієї нашої країни час адвокати 
намагаються професійно та гідно захищати конституційні права 
людини і громадянина, сприяють утвердженню принципу верхо-
венства права, сприяють зміцненню авторітета української адво-
катури.  

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
сприяв забезпеченню незалежності адвокатів та створенню і функ-
ціонуванню органів адвокатського саворядування. Проте, зали-
шаються невирішеними і проблемними питання щодо належного 
фінансування роботи кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури. Через те, що в розпорядженні комісій знаходиться 
обмаль коштів вона не здатна в повній мірі виконувати покладені 
на неї обов’язки. 

Тому я сподіваюся, що в подальшому це питання буде вирішене. 
Зичу всім міцного здоров’я, нових успіхів у праці, яскравих пере-
мог у справах, прихильності Феміди, добробуту та процвітання. 

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 143 499

Всього: 142 634

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

107 623

81 649
57 363

—
1 231

—

3 256

—
—
—

—
35 011

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 374 284

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
175 430
117 687
49 847

8 268

Утримання офісу:    52 553

Всього: 456 082

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

16 161

44 404

12 608
—

3 553

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

366 016
—

Надходження

Витрати

РАДА АДВОКАТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Валерій Міщенко
Голова Ради адвокатів Тернопільської області

e-mail: v.mishchenko@unba.org.ua

198 6673350 0

Шановні колеги! 

Національна асоціація адвокатів України відповідно до вимог 
Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» і ста-
тутних вимог проводить значну роботу по об’єднанню адвокатів 
України і в основному забезпечує реалізацію завдань адвокатського 
самоврядування.

Основне – це підняття ролі адвокатів в житті Держави. Важ-
ливе значення має підвищення авторитету української адвокатури 
серед зарубіжних колег, співпраця з ними. Разом з тим прогляда-
ється спроба НААУ і РАУ щодо надмірного адміністрування від-
носно регіональних органів адвокатського самоврядування, які є 
підконтрольними і підзвітними конференціям адвокатів регіону.
Як наслідок, НААУ та РАУ перетворюється фактично в «Мініс-
терство адвокатури», що протирічить самій природі самоврядної 
адвокатської діяльності.

Серед завдань і пріоритетів НААУ вбачаємо захист професій-
них і соціальних прав адвокатів, забезпечення гарантій адвокат-
ської діяльності, забезпечення незалежної діяльності органів адво-
катського самоврядування, забезпечення відкритості інформації 
про їх роботу.

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: —

Всього: —

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

—

—
—
—
—
—

—

—
—
—

—
—

Надходження

Витрати

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік не надано

Тетяна Тиханська
Голова КДКА Тернопільської області

e-mail: t.tykhanska@vkdka.org

КДКА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

7 29235035 41

Любі колеги!

Минуло зовсім не багато часу з моменту створення Національної 
асоціації адвокатів України, як єдиного загальнонаціонального органу 
адвокатського самоврядування. Але вже сьогодні ми можемо бачити 
досягнення діяльності цієї організації.

Проте, ще залишаються без вирішення багато питань, які поста-
ють перед адвокатами у своїй повсякденній діяльності. А це озна-
чає, що перед НААУ стоять важливі завдання щодо вирішення цих 
питань. Ми разом піднесемо українську адвокатуру на новий рівень, 
адже вкрай важливо якісно та професійно захищати права та свободи 
людини у демократичній державі, яка на разі є Україна.

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 2 193 983

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
357 028
245 708

—

223 648

Утримання офісу:    93 540

Всього: 1 412 512

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

17 681

698 555

921
16 300

460

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

1 970 335
—

Надходження

Витрати

РАДА АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вікторія Гайворонська
Голова Ради адвокатів Харківської області

e-mail: v.guyvoronska@unba.org.ua

Шановні колеги! 

Професія адвоката об’єднує усіх, хто стоїть в обороні конститу-
ційних прав та свобод наших громадян, сприяє розбудові демокра-
тичної, правової української держави. Рада адвокатів Харківської 
області створена 15 жовтня 2012 року у відповідності до Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», представ-
ляє адвокатів регіону і діє на засадах професійної належності для 
сприяння розвитку, та зміцненню інституту адвокатури, підви-
щення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, ролі 
та авторитету адвокатури у Харківській області. 

Орган адвокатського самоврядування Харківської області, від-
повідно до своїх обов’язків, вносить данні про адвоката, поміч-
ника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України та видає їм 
посвідчення, веде їх особові справи, організовує процес та оцінює 
результати стажування, за умови здобуття практичного досвіду, 
професійної майстерності, розуміння правил адвокатської етики 
– видає свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, 
здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів та інші 
повноваження визначенні професійним законом.

634 33418730 62

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів
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Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 468 810

Всього: 333 485

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

333 485

197 016
139 442

9 100
39 606

—

83 646

—
—
—

—
—

Надходження

Витрати

Людмила Глухачева
Голова КДКА Харківської області
e-mail: l.glukhachieva@vkdka.org

КДКА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні колеги!

КДКА Харківської області виконуючи покладені на неї завдання 
відповідально і принципово підходить до їх вирішення, виконуючи 
вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
Правил адвокатської етики та рішень Ради адвокатів України.

Необхідно відзначити те, що з моменту створення НААУ вико-
нана величезна робота: оновилася і удосконалилася діяльність орга-
нів адвокатського самоврядування, зокрема регіональних КДКА, 
намічені і успішно реалізуються нові шляхи розвитку адвокатури.

Висловлюю подяку керівництву Національної асоціації адвока-
тури України, Ради адвокатів України, Вищої Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури та колегам з Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури Харківської області, які не шко-
дуючи часу та зусиль, роблять вагомий внесок в реформування 
адвокатури, вдосконалення та оновлення діяльності адвокатури, 
регіональних КДКА і становлення престижу професії в цілому.

Бажаю вам, шановні колеги, успішного професійного росту, нас-
наги та нових звершень!

12 186722911418 51

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 453 745

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
93 600
56 541
33 126

150 471

Утримання офісу:    62 795

Всього: 379 915

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

53 738

80 115

30 940
12 827
9 971

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

303 274
—

Надходження

Витрати

РАДА АДВОКАТІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Інна Мокіна
Голова Ради адвокатів Херсонської  області

e-mail: i.mokina@unba.org.ua

Шановні адвокати!

Три роки працює Національна асоціація адвокатів України 
та обрані органи адвокатського самоврядування. Будь-яка нова 
система завжди починає працювати складно. Не оминула ця про-
блематика і адвокатуру.

Адвокати – люди з загостреним почуттям індивідуальності, 
тому навчитися працювати у команді – а це, на мою думку, перша 
передумова для нормального функціонування органів адвокат-
ського самоврядування. Адвокати все частіше вимушені замислю-
ватися про те, як жити далі: нераціональне, руйнівне для адвокат-
ської діяльності оподаткування, відсутність соціальних гарантій, 
суто декларативний характер багатьох норм ЗУ «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» щодо професійних прав та гарантій 
адвокатської діяльності стає дедалі найгострішим питанням.

Суттєва проблематика існує і в практичному здійсненні рівно-
сті прав захисту та обвинувачення. Багато кроків на шляху вирі-
шення цих питань зроблено НААУ. Ми мусимо йти далі, незважа-
ючи на складнощі зовні та всередині. Думаю, що досвід останніх 
3-х років мусить нам допомогти усвідомити просту річ – тільки 
разом адвокатура може розбудовуватися та розвиватися. 

49 7011246 6

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік
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Катерина Берещенко
Голова КДКА Херсонської області

e-mail: k.bereshchenko@vkdka.org

КДКА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні колеги!

Згідно закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» одним із завданням адвокатського самоврядування є забез-
печення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську 
діяльність. НААУ забезпечує доступ та відкритість інформації, 
в тому числі і щорічним узагальненим звітом діяльності органів 
адвокатського самоврядування. 

З моменту створення НААУ її досягненнями є: захист профе-
сійних прав адвокатів та забезпечення гарантії адвокатської діяль-
ності, міжнародна діяльність НААУ, що сприяє авторитету адво-
катури України, проведення семінарів з підвищення кваліфікації 
адвокатів у регіонах України, видання офіційного бюлетеня «Вісник 
НААУ», який в нашому регіоні користується популярністю, тому 
що кожен адвокат знаходить для себе в ньому корисну інформацію.

КДКА Херсонської області підтримує позицію НААУ щодо необ-
хідності внесення відповідних змін до законодавства України з 
метою закріплення тільки за адвокатами права на представництво 
інтересів у судах.

Переконана, що українська адвокатура у найближчому майбут-
ньому стане високопрофесійним інститутом захисту прав людини 
і громадянина.   

66 8022637 51

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 266 722

Всього: 149190

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

93 470

142 370
75 419
11 443
23 926

—

13 564

—
—
—

—
55 720

Надходження

Витрати

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік
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Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 599 810

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
136 006
86 057
37 802

112 172

Утримання офісу:    49 556

Всього: 543 197

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

96 798

136 978

89 318
—

7 480

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

308 281
179 357

Надходження

Витрати

РАДА АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Наталія Вагіна
Голова Ради адвокатів Хмельницької області

e-mail: n.vagina@unba.org.ua

Шановні адвокати!

Створення Національної асоціації адвокатів України, системи 
органів адвокатського самоврядування – це найбільше досягнення 
та перший крок на шляху побудови сильної української адвокатури. 

Місію НААУ вбачаємо в однаковому служінні кожному окре-
мому адвокату, нашій професії та суспільству. Ідейне об’єднання 
адвокатів; спрямування спільних зусиль для інституційного укрі-
плення адвокатури; ведення конструктивного діалогу з державою; 
відстоювання авторитету адвокатури та підтвердження високого 
іміджу професії; ефективний захист професійних і соціальних прав 
адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської діяльності; забез-
печення ведення ЄРАУ; виконання функцій допуску до професії, 
організації безперервного навчання та вирішення питань дисци-
плінарної відповідальності адвокатів, - це цілі і завдання, які сто-
ять перед НААУ.

Бажаємо, щоб кожен адвокат гідно виконував свою важливу соці-
альну роль, слідував високим етичним стандартам поведінки та  
пишався своєю професією.

122 22271512 10

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік
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КДКА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 278 282

Всього: 278 282

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

265 202

86 761
57 443
2 204

16 227
—

115 647

—
—
—

—
13 080

Надходження

Витрати

Володимир Прядун
Голова КДКА Хмельницької області

e-mail: v.pryadun@vkdka.org

Шановні колеги!

Висока честь та величезна відповідальність – бути адвокатом, 
адже саме на нас – тих, хто щоденно допомагає людям вирішити 
найскладніші й часом доленосні проблеми, суспільство покладає 
надії із забезпечення прав та законних інтересів громадян і орга-
нізацій, утвердження законності та ідеалів справедливості. 

Адвокатура є одним із інструментів демократичного суспільства 
на шляху побудови правової європейської держави і тому вона має 
бути єдиною, бездоганною, високопрофесійною та незалежною. 
З моменту створення, НААУ об’єднала українських адвокатів в 
одну гілку незалежної адвокатури, і до сьогодні сприяє розвитку 
та зміцненню інституту адвокатури в Україні, процесу формування 
правової держави, підвищення ролі інституту адвокатури в укра-
їнському суспільстві. 

Адвокати мають бути вільними при виконанні своїх професій-
них функцій, без втручання органів державної влади та будь-якого 
іншого тиску. Інтереси тих, кого адвокат захищає, вимагають, щоб 
було виключено будь-яке втручання, посягання на незалежність 
адвокатів. У майбутньому українська адвокатура неодмінно досягне 
свого якісного розвитку, стане дійсно незалежною та дієвим інстру-
ментом розвитку демократичного суспільства в Україні. 

1 34864068 126

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олександр Лічевецький
Голова Ради адвокатів Черкаської області

e-mail: o.lichevetsky@unba.org.ua

Шановні колеги!

Першочерговим завданням адвокатів вважаю захист належним 
чином інтересів клієнтів, яке в цілому виконується. Умови для реа-
лізації цієї мети забезпечують дві сторони: з одного боку зако-
нодавець, а з іншого - органи адвокатського самоврядування. На 
сьогодні ні перші, ні другі цього зробити в повній мірі не можуть.

Найбільшим досягненням адвокатів України є створення відкри-
тої та демократичної структури - Національної Асоціації Адвокатів 
України, яка об’єднала на демократичних засадах усіх адвокатів. 

Незважаючи на протистояння в адвокатурі, що продовжуються, 
цю  проблему необхідно та можливо вирішувати шляхом перего-
ворів. Своїм завданням Рада адвокатів Черкаської області вбачає 
в недопущенні протистояння серед адвокатів, як всередині РАР, 
так і у відношенні з колегами з інших регіонів.

Перед українською адвокатурою в цілому та, зокрема, і в Чер-
каському регіоні стоїть проблема реформи адвокатури в Україні. 

Основним завданням у подальшій роботі НААУ є досягнення 
порозуміння між центральним та регіональними органами адво-
катського самоврядування. 

Бажаю успіхів усім нам у нашій нелегкій справі.   
 

103 1232400 10

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 837 339

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
452 133
191 749
44 983

3 894

Утримання офісу:    10 857

Всього: 792 912

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

5 847

87 343

2 560
408

2 879

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

393 945
439 500

Надходження

Витрати

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік
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Володимир Хлистуненко
Голова КДКА Черкаської області

e-mail: v.khlystunenko@vkdka.org

КДКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вітаю, шановні колеги!

Минуло небагато часу з дня створення НААУ. За цей короткий 
проміжок часу наша НААУ сформувалась як потужна організація, 
яка покликана захищати професійні права адвокатів, забезпечу-
вати гарантії адвокатської діяльності, а також представляти адво-
катуру України у відносинах з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та між-
народними організаціями. 

З метою підвищення професійного рівня адвокатів НААУ орга-
нізовує та проводить заходи з підвищення кваліфікації адвока-
тів. Значним досягненням є те, що НААУ об’єднала всіх адвокатів 
України, підвищила авторитет адвокатури в державі та суспільстві, 
представила українську адвокатуру на міжнародному рівні, зокрема 
вступила до Міжнародної асоціації адвокатів (IBA), до Ради адво-
катських та правових товариств Європи (CCBE) та підписала Мемо-
рандум про співробітництво між Асоціацією адвокатів Грузії тощо.

Наразі проблемою української адвокатури була та залишається 
ефективна реалізація і захист своїх професійних адвокатських прав 
та запровадження представництва в судах виключно адвокатами.

Проте, я щиро переконаний, що у спільних зусиллях ми подо-
лаємо усі існуючі виклики та досягнемо єдності української адво-
катури.

38 30305155 58

Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 325 908

Всього: 288 704

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

181 572

178 843
100 725

9 097
19 150

—

18 093

—
—
—

—
107 132

Надходження

Витрати

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА
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109 unba.org.ua

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 513 912

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
118 702
46 799

—

36 294

Утримання офісу:    —

Всього: 458 143

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

28 502

264 140

20 522
—

7 980

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

477 618
—

Надходження

Витрати

РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Алла Єзерська
Голова Ради адвокатів Чернівецької області

e-mail: a.ezerska@unba.org.ua

Шановні колеги!

Переважна більшість проблем, що стоять перед українською 
адвокатурою і також у нашому регіоні обумовлені, в першу чергу, 
недосконалим законодавством, що регулює адвокатську діяльність, 
постійним та непослідовним «вдосконаленням» суміжного законо-
давства, які фактично нівелювали роль адвоката в суспільстві, так 
і значно звузили процесуальні можливості для виконання повно-
важень, покладених на адвокатуру.

На даний час, за допомогою рішень РАУ, побудована така модель 
здійснення адвокатського самоврядування, коли існує жорстка 
вертикаль і обмеження щодо прийняття рішень на місцях. НААУ 
повинна: - забезпечити прозорість у діяльності Ради адвокатів 
України, її підконтрольність та підзвітність адвокатському спів-
товариству, забезпечити оприлюднення рішень не тільки регіональ-
них рад та КДКА, а й вищих органів адвокатського самоврядування 
(рішень з’їздів адвокатів України, фінансової звітності НААУ і т.д.) 
- зосередитися на налагодженні ефективної співпраці із регіональ-
ними радами та КДКА, - активізувати участь в законопроектній 
роботі, зокрема в напрямку поліпшення гарантій професійних прав 
адвокатів та розширення їхніх процесуальних повноважень у судах.

194 11653715 9

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік
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Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 205 760

Всього: 165 282

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

165 282

129 676
50 142

—
—
—

25 942

—
—
—

—
—

Надходження

Витрати

 Звенислава Дяченко
Голова КДКА Чернівецької області

e-mail: z.dyachenko@vkdka.org

КДКА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні колеги!

На мою думку найбільшим досягненням НААУ з моменту ство-
рення організації є послідовне запровадження в законодавстві 
гарантій адвокатської діяльності та їх практичної реалізації.

За короткий період свого існування НААУ досягла неабияких 
досягнень у побудові сучасної незалежної адвокатури.

Проблемою сучасної української адвокатури вважаю неефектив-
ність надання безоплатної правової допомоги. Функцію з надання 
такої допомоги необхідно покласти виключно на органи адвокат-
ського самоврядування. 

Завданням в подальшій роботі НААУ вважаю здійснення захо-
дів щодо розширення видів адвокатської діяльності. Також, необ-
хідно в суспільстві підвищувати імідж адвокатури, яка виконує 
найважливішу роль при здійсненні правосуддя – захист права.

Представники КДКА Чернівецької області і надалі підтримува-
тимуть НААУ у всіх її починаннях та ініціативах.

0 8926122 48

витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік
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Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 459 971

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження

Витрати на відрядження:        

грн
 163 457
89 784
56 151

5 041

Утримання офісу:    107 541

Всього: 433 857

Інші витрати

Діяльність РАР, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення ордерних книжок

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

9 727

7 197

4 545
—

5 182

Надходження щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні 

Надходження коштів як сплати за проходження стажування

грн

352 588
102 342

Надходження

Витрати

РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Володимир Тасун
Голова Ради адвокатів Чернігівської області

e-mail: v.tasun@unba.org.ua

Шановні колеги!

Одним з найбільших досягнень НААУ вважаю прийняття цієї 
організації до Міжнародної асоціації адвокатів, що надасть мож-
ливість приймати участь в усіх програмах співробітництва.

Проблеми адвокатури:

• невідповідність українського законодавства міжнародним 
стандартам у галузі надання кваліфікованої юридичної допо-
моги;

• відсутність дієвого механізму реалізації принципу рівності 
сторін у суді;

• недосконалість Закону України «Про безоплатну правову допо-
могу», який фактично призвів до розколу єдиної української 
адвокатури та потребує невідкладних кардинальних змін. 

Саме на вирішенні цих проблем, слід зосередитись НААУ у своїй 
подальшій роботі. 

11 5534230 12

Рішень РАР
Загальна

кількість вхідної 
кореспонденції

Семінарів та
тренінгів для

адвокатів

Нових адвокатів
внесено до бази

даних ЄРАУ

Звернень адвокатів
про ненадання

інформації

Рішень
коференцій

адвокатів

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік
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Плата за складення кваліфікаційного іспиту   

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:         

Всього: 149 767

Всього: 165 822

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-технічне забезпечення діяльності в сфері права     

Обов’язкові відрахування (податки та збори):      

Інші надходження 

Витрати на відрядження          

Утримання офісу:    

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу тощо)

Діяльність КДКА, у тому числі:      

організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України

витрати на виготовлення свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

грн

грн

153 360

48 586
34 576
4 729

50 959
—

10 917

—
—
—

—
12 462

Надходження

Витрати

Жанна Максімова
Голова КДКА Чернігівської області

e-mail: zh.maksimova@vkdka.org

КДКА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шановні колеги!

Наразі вже три роки збігло з часу створення НААУ, яка об’єд-
нала усіх адвокатів України. Разом ми на з’їзді, регіональних кон-
ференціях обрали керівні органи адвокатського самоврядування 
України та регіонів, в тому числі і Кваліфікаційно-дисциплінарні 
комісії адвокатури, на які покладені нелегкі завдання по втіленню 
у життя всіх новел, які передбачені у Законі України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність». 

Вперше, відповідно до Закону, у складі обох палат кваліфіка-
ційно-дисциплінарних комісій лише адвокати, на яких покладені 
обов’язки організації та проведення кваліфікаційних іспитів та 
вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвока-
тів. Вважаю, що у обох палатах КДКА Чернігівської області зібрався 
сильний фаховий колектив однодумців. 

В нашому регіоні – в Чернігівській області я вважаю нам необ-
хідно також працювати в напрямку подальшого об’єднання адво-
катів в єдину спільноту для виконання усіх завдань, передбачених 
Законом. Щодо НААУ я вважаю, що не можна зупинятись на тих 
досягненнях, які вже є, а йти лише вперед!
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витрати на виготовлення ордерних книжок

Рішень КДКА
Загальна 

кількість вхідної 
кореспонденції

Справ у
провадженні

Осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

Рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

Рішень
дисціплінарної
палати КДКА

Фінансові показники статей балансу за 2015 рік



ЗАХОДИ НААУ ЗА 2015 РІК



114 unba.org.ua

06-07 лютого 2015 року відбувся Форум на тему 
«Захист прав людини у кримінальному провадженні» 
організований НААУ. Головна ідея Форуму полягала в 
обговоренні проблематики застосування КПК. У заході 
взяли участь представники Адміністрації Президента 
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, Міністерства юстиції України, Ради Європи, 
судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, 
адвокати та незалежні експерти з кримінального про-
цесу та в галузі захисту прав людини.

13 лютого 2015 року відбувся Круглий стіл на 
тему: «Адвокатура і безоплатна правова допомога – 
шляхи розвитку системи, як гарантія громадян права 
на захист» організований НААУ. У заході взяли участь 
керівники органів адвокатського самоврядування, пред-
ставники громадських організацій, адвокати та інші.

17 лютого 2015 року відбувся науково-практич-
ний семінар «Сторінки історії адвокатури України та 
практичний досвід взаємодії з пенітенціарною систе-
мою» в Інституті кримінально-виконавчої служби Дер-
жавної пенітенціарної служби України. У роботі семі-
нару взяли участь: Перший заступник начальника Інсти-
туту кримінально-виконавчої служби з навчально-мето-
дичної роботи, полковник внутрішньої служби Стецен-
ком С.Г., заступник голови НААУ Гвоздій В.А., адвокат 
Анапріюк А.С., керівник Центру досліджень адвокатури 
і права НААУ, к. і. н., доцент Василик І.В., доцент ІКВС 
Крупник Л.О., завідувач кафедри соціально-гуманітар-
них дисциплін Інституту, доктор педагогічних наук, про-
фесор Кнодель Л.В.

19 лютого 2015 року Національною асоціацією 
адвокатів України провела Круглий стіл «Люстрація: 
шлях в Європу?». Основною метою заходу було обгово-
рення Висновку Венеціанської комісії від 16.12.2014 року 
щодо Закону України «Про очищення влади» та знахо-
дження можливих шляхів усунення порушень встановле-
них Венеціанською комісією. У заході взяли участь керів-
ники органів адвокатського самоврядування, представ-
ники громадських організацій, адвокати та інші.
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13 березня 2015 року відбувся Круглий стіл на 
тему: «Актуальні питання надання безоплатної правової 
допомоги» організований НААУ. У заході взяли участь 
Народні депутати України, керівники органів адвокат-
ського самоврядування, адвокати, представники громад-
ських організацій та інші.

16 березня 2015 року в офісі секретаріату Наці-
ональної асоціації адвокатів України відбулася зустріч 
з адвокатами-афганцями з нагоди відзначення 26-ї річ-
ниці виводу військ колишнього СРСР з території Демо-
кратичної Республіки Афганістан.

09 квітня 2015 року — Національна асоціація 
адвокатів України разом з Радою суддів України за під-
тримки проекту «Захист прав людини в кримінальному 
процесі» провела круглий стіл з питань незалежності 
судової влади. У заході взяли участь адвокати, судді, 
представники громадських організацій та інші.

18 травня 2015 року відбувся круглий стіл на 
тему: «Страхування професійної відповідальності адво-
катів: можливості впровадження в Україні» організова-
ний НААУ за підтримки Європейського Союзу в рамках 
Проекту «Підтримка реформ у сфері юстиції України». У 
заході взяли участь представники керівного складу веду-
чих компаній - учасників страхового ринку України, екс-
перти Європейського Союзу, адвокати та правники.
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20 травня 2015 року відбувся Круглий стіл на 
тему «Роль адвоката в дисциплінарному провадженні 
щодо судді». Участь в обговоренні взяли керівники орга-
нів адвокатського самоврядування, представники судо-
вої гілки влади та органів суддівського самоврядування, 
органів прокуратури, міжнародні експерти, правники 
та адвокати.

29 травня 2015 року відбулася презентація спіль-
ного проекту «Правові можливості захисту прав та від-
стоювання своїх інтересів неповнолітніми». Реалізація 
проекту спрямована на підвищення правової обізнано-
сті підлітків, навчанні правових можливостей захисту 
та реалізації своїх прав.

3 червня 2015 року відбувся Круглий стіл щодо 
обговорення тексту Декларації по захисту прав людини 
у кримінальному провадженні в рамках спільного про-
екту Національної асоціації адвокатів України, спілки 
адвокатів України, асоціації правників України, асоціа-
ції адвокатів України, ГО «По захисту прав дитини» та 
проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Укра-
їні». До участі у заході залучилися адвокати, провідні 
фахівці у сфері права, міжнародні експерти, представ-
ники громадських організацій та інші. 

05-06 червня 2015 року відбулася міжнародна 
Конференція на тему: «Ремісник чи професіонал? Пред-
ставництво адвокатами в судових провадженнях» органі-
зована НААУ спільно з Радою адвокатських та правових 
товариств Європи, Міжнародною асоціацією адвокатів 
та Європейською фундацією адвокатів. У заході взяли 
участь Президент CCBE, керівники європейських адво-
катських асоціацій, міжнародні експерти, керівники орга-
нів адвокатського самоврядування, представники гро-
мадських організацій, адвокати та інші. 
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18 серпня 2015 року відбувся Круглий стіл на 
тему «Дотримання прав людини під час виконання пока-
рань». Участь у заході взяли представники Пенітенціар-
ної службу України, Київського слідчого ізолятора, Мініс-
терства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства освіти і науки України, адвокати 
та представники громадських організацій.

09 червня 2015 року відбувся Круглий стіл на 
тему: «Як підлітку себе захистити?» організований 
НААУ. Захід спрямований на підвищення правової обі-
знаності підлітків, навчанні правових можливостей захи-
сту та реалізації своїх прав. У заході взяли участь Уповно-
важений Президента України з прав дитини, представник 
Держаної пенітенціарної служба України, Координатор 
системи ООН, представник програми розвитку ООН, 
адвокати та громадські організації.

05 серпня 2015 року відбувся Круглий стіл на тему 
«Відкритість суду». Захід відбувся за підтримки  Про-
екту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» 
та в рамках спільної ініціативи «Захист прав людини в 
кримінальному процесі». Участь в роботі круглого столу 
взяли представники Адміністрації Президента України, 
Генеральної прокуратури, Судової адміністрації Укра-
їни, Школи Суддів, Національної академії внутрішніх 
справ України, Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ, Проекту ЄС 
«Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», адвокати, 
представники громадських організацій.

24 червня 2015 року відбулася офіційна презента-
ція Декларації щодо захисту прав людини у криміналь-
ному провадженні розроблена НААУ за експертної під-
тримки Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції 
в Україні», у співпраці з ВГО «Асоціація правників Укра-
їни», ВГО «Асоціація адвокатів України», ВГО «Спілка 
адвокатів України» та ГО «По захисту прав людини». У 
заході взяли участь Посол Ради Європи, провідні адво-
кати, представники громадських правозахисних органі-
зацій, засобів масової інформації, представники судових 
та правоохоронних органів, представники Представни-
цтва ЄС в Україні та міжнародних організацій.
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8 вересня 2015 року відбувся брифінг членів 
НААУ щодо ситуації, яка склалася в адвокатурі та сис-
темі надання БПД. 

09-10 жовтня 2015 року НААУ спільно з Радою 
Європи та Радою адвокатських та правничих товариств 
Європи (ССВЕ) провели тренінг зі стратегічного плану-
вання діяльності НААУ. Метою тренінгу стало форму-
вання основних елементів в розробці Стратегії, розробка 
стратегії діяльності НААУ та плану дій на період до 2020 
року. У заході взяли участь Президент ССВЕ, члени РАУ, 
члени ВКДКА, ВРКА, Голови РАР, Голови КДКА регіонів, 
Голови Комітетів НААУ.

15 жовтня 2015 року відбувся тренінг для учнів 
старших класів в Ірпінській загально-освітній школі І-ІІІ 
ступенів № 14. Тренінг провели адвокати, які спеціалі-
зуються на захисті прав дітей в кримінальному про-
вадженні. Проект спрямований на підвищення право-
вої обізнаності підлітків, навчанні правових можливо-
стей захисту та реалізації своїх прав, шляхом проведення 
навчальних тренінгів. 

17 грудня 2015 року у місті Києві відбулася звітна 
конференція НААУ «Нова українська адвокатура — рух 
вперед», присвячена Дню адвокатури України. Головною 
темою заходу стало представлення діяльності НААУ за 
ІІІ квартали 2015 року та обговорення шляхів зміцнення 
професії та перспективам розвитку адвокатури в Україні. 
У заході взяли участь керівники органів адвокатського 
самоврядування, адвокати, правники та міжнародним 
експерти.
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БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ АДВОКАТАМ

ДРУЗІ! 
Благодійність це не просто слова, це соціальна функція кожного окре-

мого громадянина чи організації в цілому. За ініціативи заступника 
Голови НААУ Валентина Гвоздія у 2014 році був створений Всеукра-
їнський благодійний фонд «Благодійний фонд допомоги адвокатам». 

Бюджет благодійного фонду формується виключно завдяки внесками 
меценатів та благодійників. Величезний вклад у розвиток фонду та спри-
янню надання допомоги здійснили: Павло Гречківський, Валентин Гвоз-
дій, Павло Бойко та інші адвокати.

Намагаючись допомогти кожному, хто звертається до нас за допомо-
гою, ми зарекомендували себе, як відповідальна, чесна та дієва організа-
ція. Нашими силами було влаштовано благодійні акції з надання матері-
альну допомогу адвокатам, які опинилися у складному становищі. Була 
проведена акція до Дня адвокатури та до Дня перемоги, у рамках яких 
були виділені кошти адвокатам за поданням Голів регіональних рад. 

 У 2015 рік була проведена кропітка та ефективна робота щодо виді-
лення коштів благодійного фонду нужденним. Так, у поточному році 
18-ьом адвокатам була надана допомога у сумі більше ніж на 24 тисячі 
гривень. 

Ми і надалі продовжуватимемо традицію проведення благодійних 
акцій, надаватимемо адвокатам допомогу та сподіваємося, що наша 
робота та зусилля на ниві благодійництва приноситиме користь ще 
багато років.

З повагою, 

Заступник Голови Ради адвокатів України,
Національної асоціації адвокатів України,

Виконавчий директор ВБО
«Благодійний фонд допомоги адвокатам»

Олексій Кухар
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ДОПОМОГА АДВОКАТАМ БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ У 2015 РОЦІ

№ Підстава надання допомоги Сума допомоги, 
грн.

1
Надання благодійної грошової допомоги у зв’язку із складним фінансовим 
становищем виділені кошти на лікування малолітньої доньки, яка отрима-

ла важкі тілесні травми в результаті нещасного випадку. 
4 000

2 Надання благодійної грошової допомоги для проходження лікування у 
зв’язку зі станом здоров’я через інвалідність І групи.

1 218

3

Надання благодійної грошової допомоги на поховання члена Національ-
ної асоціації адвокатів України, адвоката з багаторічним стажем роботи 
- Голови дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

Чернігівської області.

3 000

4 Надання благодійної грошової допомоги у зв’язку із складним фінансовим 
становищем через інвалідність ІІ групи, внаслідок тяжкої хвороби.

2000

5 ННадання благодійної грошової допомоги ветеранам Великої вітчизняної 
війни 1941-1945 років у зв’язку із проведенням акції до Дня Перемоги.

14 адвокатам по 
1000

6
Надання благодійної грошової допомоги у зв’язку із лікування та проход-
ження реабілітації після отриманого поранення під час перебування в зоні 

проведення антитерористичної акції біля м. Амвросіївки.
5 000

7
Надання благодійної грошової допомоги у зв’язку із частковим руйнуван-
ням його житла під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної 

акції в м. Лисичанськ.
27 000

8

Надання благодійної грошової допомоги у зв’язку із тяжкою хворобою та 
перебуванням на довготривалому лікуванні у Республіканському науко-

во-практичному центру онкології та медичної радіології ім. Н.Н. Олексан-
дрова (Республіка Білорусь).

40 000

9
Надання благодійної грошової допомоги адвокатам, членам Національної 

асоціації адвокатів України, які мають нагальні потреби матеріального 
характеру у зв’язку із проведенням акції до Дня адвокатури. 

17 адвокатам по 
1000

ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
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ІНСТИТУЦІЙНІ ДОСЯГЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ

Історія адвокатського  
самоврядування в Україні

 
В історії відомо дві спроби формування органів 
адвокатського самоврядування. Перша — одразу 
після Першої світової війни, проте в силу політичних 
обставин цей задум не вдалося реалізувати. Повернення 
до ідеї створення професійного адвокатського 
самоврядування відбулося на початку 1920-х років 
на території Західної України, яка перебувала під 
юрисдикцією Польщі. Так, у 1923 р. у Львові відбулося 
створення Союзу Українських Адвокатів, організації, 
яка об’єднала усіх адвокатів Східної Галичини. Серед 
основних завдань організації, визначених статутом 
СУА була: оборона прав, інтересів та достоїнства звання 
адвоката, підтримка товариських взаємовідносин між 
українськими адвокатами і кандидатами адвокатури 
(стажистами), надання взаємної допомоги, прийняття 
участі у законотворчій діяльності держави1. Проте 
ця організація проіснувала тільки до Другої світової 
війни.

На східноукраїнських територіях, які належали до 
СРСР діяльність адвокатів ретельно контролювалася 
державою. 12 вересня 1928 р. колегія НКЮ УСРР 
прийняла Постанову “Про реорганізацію колегій 
захисників” за якою здійснено примусовий перехід 
виключно до колективної організації праці у 
юридичних консультаціях під контролем Наркомату 
юстиції і ліквідацію приватних кабінетів. З того часу 
і практично до 1992 р., адвокатура була підвладна 
Міністерству юстиції.

Адвокатура у післявоєнний час

Адвокатура зазнала змін і відкритих репресій, які 
проявлялися у ліквідації самоврядності адвокатури 
і незалежності адвокатів, обмеженні принципу 
змагальності у судовому процесі, переслідуванні 
адвокатів за їх професійну позицію, розгляді значної 
частини справ взагалі без захисників, по конкретних 
справах надавались вказівки щодо їх вирішення, у яких 
адвокати виконували роль тільки статистів, тощо. 
Діяльність адвокатури перебувала під абсолютним 
контролем партійних комітетів, а також Міністерства 
юстиції. Украй недосконалою була система оплати 
праці адвокатів, яку встановлював союзне та 
респубіканське міністерства юстиції. Вони здіснювали 
контроль за дотриманням колегіями адвокатів 

законодавства, проте “зрівнялівка» в оплаті у цій сфері 
породжувала низку зловживань. Лише наприкінці 
80-х рр. ХХ ст. було зроблено деякі позитивні кроки у 
напряму реформування адвокатури, проте залишався 
контроль і нагляд з боку Міністерства юстиції. 

Після проголошення незалежності України 
діяльність адвокатів визначалася Законом «Про 
адвокатуру», який був прийнятий 19 грудня 1992 
Верховною Радою України. Згідно із Законом 
декларувалося, що українська адвокатура – це 
добровільне професійне громадське об’єднання, 
покликане сприяти захисту прав, свобод і представляти 
законні інтереси громадян України, іноземних 
громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, 
надавати їм різноманітну юридичну допомогу. Вона 
здійснює свою діяльність на прин’ципах верховенства 
закону, незалежності, демократизму, гуманізму і 
конфіденційності. Започатковувася вільний доступ 
до професії, було скасовано обмеження кількості 
практикуючих адвокатів. Проте зберігався над 
адвокатурою контроль з боку держави, цього разу 
вже Кабінетом Міністрів України через Вищу 
кваліфікаційну комісію адвокатури, яка видавала 
обов’язкові до виконання нормативні акти.

Новітня історія адвокатури

І тільки з прийняттям 05 липня 2012 р. нового 
Закону України “Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність” (№ 5076-VI) українська адвокатура вийшла 
з-під державного контролю. Новий Закон визначив 
правові засади організації і діяльності адвокатури 
та здійснення адвокатської діяльності в Україні. 
Фактично, – це був третій за історію адвокатури шанс 
створити свою професійну, незалежну, самоврядну 
адвокатську організацію, яка б не підпрядковувалася 
жодним чином держаним чи іншим структурам. 

Відповідно до вимог закону 17 листопада 2012 
р. було утворено найвищий орган адвокатського 
самоврядування — Національну асоціацію адвокатів 
України (далі НААУ). Найголовнішими напрямками 
діяльності НААУ є представлення адвокатури 
України у відносинах з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими 
і службовими особами, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форми власності, 
громадськими об’єднаннями та міжнародними 
організаціями, делегує представників до органів 
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державної влади; захист професійних прав 
адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської 
діяльності; забезпечення доступу та відкритості 
інформації стосовно адвокатів України.

Використовуючи досвід Союзу Українських 
адвокатів міжвоєнного періоду, а також досвід 
сусідів (Найвищої Ради Адвокатів Польщі, 
створеної ще у 1918 р.), НААУ за 3 роки виконала 
значний масив роботи щодо інституційного 
будівництва адвокатури, формування її структури. 
Так, статтею 54 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» визначено, що вищим 
органом адвокатського самоврядування України є 
з’їзд адвокатів України. 

Структура адвокатури в Україні

Станом на сьогодні функціонують: Рада адвокатів 
України (діє у період між з’їздами адвокатів України 
і виконує функції адвокатського самоврядування), 
Вища дисциплінарна-комісія адвокатури, Вища 
ревізійна комісія адвокатури, ради адвокатів 
регіонів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 
у регіонах. З нуля довелося формувати структуру 
НААУ: створено і розпочато роботу 10 комітетів, 
дорадчого органу — Науково-консультативної 
ради, діє науково-методичний Центр досліджень 
адвокатури і права, активно курує навчанням та 
підвищенням кваліфікації адвокатів Експертна 
рада з питань акредитації та сертифікації щодо 
підвищення кваліфікації адвокатів. Працює біля 
20 робочих груп, які сформовані на підставі рішень 
Ради адвокатів (15) та на підставі рішень Голови 
(4) РАУ. За прикладом українських адвокатів 
минулих поколінь і з метою надання матеріальної 
підтримки адвокатам та членам їхніх сімей, 
створено Всеукраїнську благодійну організацію 
«Благодійний фонд допомоги адвокатам». 
Технічне забезпечення діяльності РАУ, НААУ 
здійснює Секретаріат. Таким чином, за короткі 3 
роки діяльності НААУ вдалося створити низку 
інституцій й таким чином організувати повноцінну 
роботу органів адвокатського самоврядування. 
Діяльність НААУ максимально спрямована на 
те, щоб адвокатура України, як правовий інститут 
захисту, в решті вийшла із процесів цілеспрямованої 
дискримінації та інформаційного підпілля, в яких 
перебувала довгі роки і зайняла належне їй почесне 
місце у правовій системі України. 
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Інститут адвокатури України, як інститут захисту, 
має давню історію і традиції. Його формування розпо-
чалося ще від найдавніших державницьких утворень 
на території сучасної України і триває до сьогодніш-
нього дня. Протягом багатьох століть українські землі 
були розчленовані і перебували під юрисдикцією різ-
них держав, що впливало як на становлення інституту 
адвокатури так і на його розвиток й трансформацію.

Зародження правової системи, у сьогоднішньому 
розумінні цього терміну, на території сучасних україн-
ських земель, розпочалося від заснування міст – дер-
жав Північного Причорномор’я як носіїв римської пра-
вової традиції у VII–V ст. до н. е. та могутньої україн-
ської держави кінця ІХ – середини ХІІІ ст. – Київської 
Русі. З часів давньої Русі в якості захисників на суді 
були присутні родичі позивачів, які фактично вико-
нували роль адвокатів. У відомій «Руській Правді» 
Ярослава Мудрого не вказано чітко сторін судового 
процесу, зокрема сторін захисту. Вперше про інститут 
захисту та інститут представництва згадано в законо-
давчих актах кінця ХIV – початку XV ст. – Псковській 
та Новгородській судних грамотах. Однак, захист та 
представництво в Псковській та Новгородській Суд-
них Грамотах були лише закріплено, а не запрова-
джено. 

Новий виток розвитку правових відносин на укра-
їнських землях відбувся за часів Великого князівства 
Литовського (далі – ВКЛ) і припав на другу поло-
вину XV ст., адже в цей час (1440–1441 рр.), з’явилися 
перші письмові судові збірники – посилання, так звані 
уставні земські грамоти або обласні привілеї. Це були 
офіційні законодавчі акти судово-адміністративного, 
публічно-правового, приватно-правового та соціаль-
но-економічного характеру, які надавалися верхов-
ною владою ВКЛ областям/землям для законодавчого 
забезпечення внутрішніх відносин. Так, положення 
Волинського привілею 1501 р. єдиного, який зберігся, 
забезпечили формування системи захисту у судочин-
стві та інституту адвокатури, оскільки князів, панів 
та зем’ян обирали не урядники, а позивачі та відпо-
відачі. Тому для відповідача вони виконували функ-
ції адвокатів, які не тільки представляли інтереси і 
забезпечували юридичний захист, а ще й слідкували 

УКРАЇНСЬКА АДВОКАТУРА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ:
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТА  ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

за тим, щоб судовий процес та вирок відповідали праву 
Волинської землі. 

Одні із перших історичних відомостей про діяль-
ність українських адвокатів зафіксовано у правових 
пам’ятках ХVІ ст. – Литовських Статутах. Їхніми нор-
мами визначались права, обов’язки та відповідаль-
ність адвокатів, яких називали «прокуратори», вони 
мали право захищати своїх клієнтів у суді. Так, у пер-
шій редакції Литовського Статуту (1529 р.), діяльно-
сті адвокатів був присвячений артикул 13 розділу VІ 
«Про прокураторів». 

Фактично — це прототип закону про адвокатуру, у 
якому відзначалося, що адвокати могли брати участь у 
таких справах, як: суперечки за землю, маєтки, справи 
про спричинення збитків, розбійні напади, прини-
ження честі. Важливо, що адвокатом міг бути не лише 
підданий Великого Литовського князя, але й чужозе-
мець, однак він мав право захищати клієнта лише у 
справах про приниження честі.

Найбільше справ у адвокатів того часу було щодо 
земельних і майнових спорів, де великий князь литов-
ський був останньою інстанцією винесення вироку 
або призначення розгляду тієї чи іншої справи. Але 
участь у судовому засіданні брали і судові урядники, 
саме вони фактично виконували функції адвокатів. 

Дослідниками Проекту «Історія адвокатури Укра-
їни» Центру досліджень адвокатури і права НААУ 
доведено, що за другою редакцією Литовського Ста-
туту (1566 р.) адвокатам дозволялося брати участь у 
суперечках за землю, рухому власність, маєтки, кри-
мінальні справи про вбивства, приниження честі. 

Тому тут вже можна говорити про повноцінне ста-
новлення адвокатської професії українсько-польського 
зразка, до якої допускалися як шляхтичі, так і прості 
громадяни. Усі вони несли юридичну відповідальність 
за зраду своєму клієнтові. В цей час організовувалася 
також діяльність приватних та державних адвокатів; 
встановлювалося для адвокатів коло заборонених та 
кримінально-караних діянь, тобто правила адвокат-
ської етики; визначалися причини, за яких особа могла 
скористатись послугами адвоката; закріплювалася у 
законодавстві процедура участі «прокуратора» у судо-
вих засіданнях; встановлювалися обмеження на здійс-
нення адвокатської діяльності.

Такий стан адвокатури, законодавчо закріплений 
Литовськими статутами, був протягом перебування 
українських земель під юрисдикцією Речі Посполитої 
та в козацькій Україні.

Окремим важливим напрямком в історії україн-
ської адвокатури є її існування в період перебування 
українських земель у складі Російської та Австро-У-
горської імперій. 

В Австро-Угорщині було прийнято Положення від 
14 травня 1781 року про загальний судовий устрій, яке 
визначило загальноавстрійську організацію інституту 
захисту і вперше надавало розширені права адвока-
турі, поставивши її на один щабель із стороною обви-
нувачення. Адвокатура була тісно пов’язана з судом, 

Кандидат історичних наук, доцент, 
керівник Центру досліджень 
адвокатури і права НААУ

Ірина Василик
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua
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їх розглядали разом як два необхідні відділи єдиного 
судового порядку. Допущені до виконання адвокат-
ських обов’язків особи отримували цісарське призна-
чення. Від 1820 року адвокатуру було локалізовано, 
тобто призначення адвокатів було пе¬редане вищим 
земельним судам.

16 липня 1849 р. було видано Тимчасове положення 
про адвокатський порядок, яке стало першим австрій-
ським законом, що стосувався винятково адвока¬тури 
і поширювався на всю монархію. Тоді Верховна судова 
палата висловилась за свободу адвокатури, що було 
важливим наслідком не тільки для професії, а й для 
кінцевого споживача адвокатських послуг — гро-
мадянина, який сам мав право вибирати адвоката. 
Головним нововведенням стало створення адвокат-
ських палат із визначеним обсягом повноважень. Вони 
утворювались всіма без винятку адвокатами, що мали 
практику в окрузі вищого земельного суду. Фактично 
це були прототипи органів адвокатського самовря-
дування. У Європі адвокатське самоврядування має 
достатньо давню історію, для прикладу, органи адво-
катського самоврядування Польщі були утворенні роз-
порядженням Ю. Пілсудського у 1918 р., натомість в 
Україні — лише у 2012 р.

Прогресивні реформи в адвокатурі припинилися з 
початком періоду австрійського неоабсолютизму. Вже 
у 1853 році був ліквідований суд присяжних, обмежи-
лось право оскарження, суттєво звузились можливості 
захисту. Обмеження прав адвокатури супроводжува-
лося спробами соціаль¬ного утиску адвокатів. Кри-
мінально-процесуальний порядок 1853 року відродив 
давно застаріле правило, що забороняло перед при-
йняттям справи узгоджувати гонорар і брати аванс. 
Розвиток адвокатури сповільнився. Підсумком цієї 
боротьби стала поява постійного положення про адво-
катуру від 6 липня 1868 року, що діяло фактично до 
кінця існування Габсбургської монархії . 

Завдання, процеси та основні напрями становлення 
адвокатури в Російській імперії, до якої входила Ліво-
бережна Україна, в результаті судової реформи 1864 
року було обумовлено прагненням передових верств 
суспільства демократизувати юридичну систему кра-
їни. Розробка відповідних заходів тривала майже 25 
років, хоча ще на початку свого правління Імператор 
Олександр ІІ офіційно висловив думку про те, що Росія 
ще не готова до створення адвокатури. Ці роботи при-
скорилися лише у 1861 р.

Створення адвокатури відбувалося на засадах про-
фесійності, незалежності, самоврядності, поєднання в 
діяльності адвокатів функцій судового захисту і судо-
вого представництва, самостійності у висловлені пра-
вової позиції по справах, свободи критики дій владних 
структур по конкретних справах. Це особливо про-
явилося у так званих політичних справах, коли судові 
промови адвокатів були концентрованим вираженням 
громадської думки і сприяли розвиткові

демократичних процесів, що спонукало владні 
структури посилити контроль за діяльністю адвока-
тів, обмежити гласність і змагальність судового роз-
гляду. 

• На території Наддніпрянської України у період 
національно-визвольної революції 1917-1920 рр. 
була дещо іншою організація адвокатури. Діяли 

Київська, Харківська, Одеська та Новочеркаська 
судові палати, органами самоуправління адвока-
тів були Ради присяжних повірених, що діяли при 
судових палатах. Адвокати також брали активну 
участь у діяльності Центральної Ради, в роботі 
уряду Гетьмана Павла Скоропадського та Дирек-
торії. Найбільше прав адвокатурі надавалося в 
Західно-Українській Народній Республіці.

• Після Першої світової війни розпочалися перші 
спроби створити професійну організацію україн-
ських адвокатів, проте в силу політичних обставин 
цей задум не вдалося реалізувати.

• У міжвоєнний період ситуація в українській 
адвокатурі була віддзеркаленням політичної. Укра-
їнські правники діяли в правовому полі тих дер-
жав, у складі яких перебували українські землі. 
Повернення до ідеї створення професійного адво-
катського самоврядування відбулося на початку 
1920-х років на території Західної України, яка 
перебувала під юрисдикцією Польщі. 

• У 1923 р. у Львові відбулося створення Союзу 
Українських Адвокатів, організації, яка об’єднала 
усіх адвокатів Східної Галичини. У його Статуті 
визначено основні завдання організації: обо-
рона прав, інтересів та достоїнства звання адво-
ката, підтримка товариських взаємовідносин між 
українськими адвокатами і кандидатами адвока-
тури (стажистами — І.В.), надання взаємної допо-
моги, турбота про зростання кількості українських 
адвокатів, надання матеріальної допомоги моло-
дим правникам для закінчення правничих студій, 
надання матеріальної допомоги немічним україн-
ським адвокатам і кандидатам адвокатури, а також 
допомоги вдовам і сиротам, які залишаються після 
смерті українських адвокатів і кандидатів адвока-
тури, прийняття участі у законотворчій діяльності 
держави. Проте ця організація проіснувала тільки 
до Другої світової війни.

Нове дисертаційне дослідження Анни Меланчук 
яскраво ілюструє становище адвокатури в радянський 
час. Автор пише, що тоді ставлення органів партійної 
і державної влади до адвокатури і адвокатів було не 
просто негативним, відверто ворожим. Це прояви-
лося не лише у висловлюваннях, але й у діях: лікві-
дації самоврядності адвокатури і незалежності адво-
катів, обмеженні принципу змагальності у судовому 
процесі, переслідуванні адвокатів за їх професійну 
позицію, розгляді значної частини справ взагалі без 
захисників тощо. Були репресовані навіть адвокати, 
які за царських часів активно захищали в судах рево-
люціонерів, у тому числі більшовиків. І хоча із сере-
дини 50-х рр. ХХ ст. ставлення до адвокатів д]ещо 
поліпшилось, їх діяльність, особливо адвокатів-захис-
ників, перебувала на периферії юридичної практики. 
Обмеженими були можливості адвокатів – учасни-
ків цивільного судочинства в умовах нерозвинутості 
цивільної, відсутності адміністративної і господар-
ської юрисдикцій. При розгляді кримінальних справ 
суди принципово віддавали пріоритет позиції обви-
нувачення, оскарження судових рішень, як правило, 
не давало наслідків, приводилася у життя горезвісна 
установка на «стабільність» судових рішень незалежно 
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від їх законності. Діяльність адвокатури перебувала під 
абсолютним контролем партійних комітетів, а також 
Міністерства юстиції України, органів адвокатського 
самоврядування практично не існувало. Украй недоско-
налою була система оплати праці адвокатів. Зрівнялівка 
у цій сфері породжувала низку зловживань. 

Лише наприкінці 80-х рр. ХХ ст. було зроблено деякі 
позитивні кроки у напряму реформування адвокатури, 
проте справжнє реформування було здійснено уже в 
незалежній Україні.

Таким чином, історична ретроспектива показала, 
що українським адвокатам доводилося працювати в 
умовах бездержавності, війн, переворотів, розрухи, на 
собі відчувати репресії і наслідки тоталітарних режи-
мів, однак адвокати завжди залишалися провідниками, 
ідеологами, реформаторами і стрижнем суспільства.

• У 2012 р. українська адвокатура, на шляху євро-
інтеграції і побудови громадянського суспільства, 
отримала унікальний, третій за свою історію шанс, 
створити свою професійну, незалежну, самоврядну 
адвокатську організацію. 

Закон України № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність», прийнятий Верховною Радою України 
05 липня 2012 року, визначив правові засади організа-
ції і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської 
діяльності в Україні. Сьогоднішня структура органів 
українського адвокатського самоврядування найбільш 
подібна до польської.

Адвокатура України, як правовий інститут захисту, в 
решті повинна вийти із процесів цілеспрямованої дис-
кримінації та інформаційного підпілля, в яких пере-
бувала довгі роки і зайняти належне їй почесне місце 
у правовій системі України. На Національну асоціацію 
адвокатів України покладаються важливі завдання про-
фесійно захищати інтереси адвокатів та усіх представ-
ників суспільства, формувати імідж адвокатури, дослід-
жувати і використовувати усі історичні надбання адво-
катів минулих поколінь.

Керівники «Союзу Українських
адвокатів» у Львові:

Постаті в історії:

Степан Федак (1923-1925 рр.) 

Кость Левицький (1925-1939 рр.)

1. Блащук С.М. Судочинство та інститут захисту в давній Русі // Адвокатура 
України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу. – 
Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2013. – 153 с.
2. Ващук Д. В. Адвокатура України в ХV – І половині ХVІ століття // 
Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського 
круглого столу. – Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2013. –153 с.
3. Никифорак М. В. Адвокатура Буковини за Австрії (1781-1918 рр.) // Серія 
нарисів: «Історія адвокатури України». – Випуск 1. – «Адвокатура України: 
забуте і невідоме» / За ред. І. Б. Василик. – К.: КВІЦ, 2014. - С. 67-75.
4. Меланчук А.В. Адвокатура в Російській імперії і сучасній Україні 
(порівняльний аналіз) // Автореферат дисер.... канд. юр. наук, Одеса, 2014.
5. Статут Союза Українських Адвокатів у Львові // Життя і Право. – Львів, 
1929. – Ч.2. – С. 23-28.
6. Меланчук А.В. Адвокатура в Російській імперії і сучасній Україні 
(порівняльний аналіз) // Автореферат дисер.... канд. юр. наук, Одеса, 2014.
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Науково-методичний Центр досліджень адвока-
тури і права Національної асоціації адвокатів Укра-
їни (далі Центр) утворено шляхом відкритого голо-
сування на засіданні Ради адвокатів України НААУ 
06 квітня 2013 р. затверджено проект Положення про 
Центр (рішення РАУ від 06 квітня 2013 року № 120).

Центр діє за такими напрямками: наукова, мето-
дична робота, просвітницька та міжнародна діяльність. 

Розділ І. Наукова робота Центру

Наукова робота Центру є пріоритетною і найбільш 
масштабною, спрямована на дослідження “білих 
плям” з історії адвокатури. Реалізовується у прове-
денні новітніх наукових досліджень, їх апробації і 
обговорення результатів серед наукової спільноти, 
видання наукової продукції у формі наукових статей, 
книг, збірок наукових праць тощо.

 
• 1. У 2015 р. проведено комплексне наукове 
дослідження за результатами якого видано біо-
графічний альбом “Адвокати і правники — діячі 
Легіону Українських січових стрільців”. У книзі 
досліджено біографії 62 адвокатів і правників, 
активних учасників створення і діяльності пер-
шої української армії ХХ ст. (1914 р.), відтворено 
їх спогади про участь у бойових діях, віднайдено 
пісні їхнього авторства, які увійшли до національ-
ної пісенної спадщини України. Офіційна презен-
тація відбулася 25 вересня 2015 р. на засіданні РАУ, 
м. Вінниця.

• 2. Готується до видання 2 том збірника наукових 
праць – Нарисів з серії “Сторінки історії адвока-
тури України”, у якому будуть представлені най-
новіші дослідження більше 30 авторів.

• 3. Започатковується Серія наукових моногра-
фій про адвокатів – державників і провідних дія-
чів адвокатури. Готується до видання книга про 
адвоката і громадсько-політичного діяча Володи-
мира Бемка.

• 4. Ведеться постійний пошук матеріалів у архі-
вах та бібліотеках для відкриття он-лайн виставки 
з історії адвокатури.

• 5. Опубліковані наукові статті:

• Василик І.Б., Гвоздій В.А. Інститут Адвокатури — запо-
рука розвиту громадянського суспільства // Філо-
софсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми 
гуманітарного розвитку сучасного суспільства. Нау-
кова конференція “Філософсько-світоглядні та між-
дисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку 
сучасного суспільства”, 2 липня 2015 р. : [Матеріали  

доповідей та виступів] / Редкол. А.Є. Конверський [та ін.] – 
К. :, 2015. – С. 83-85.

• Василик І.Б. “Адвокатська доба” в національному відро-
дженні та становленні української державності // Вісник 
НААУ. – № 3 (11), березень 2015. – С. 58-61.

• Василик И.Б. Вклад правоведов-могилевчан в развитие 
юриспруденции // Гісторыя Магилёва: минулае і сучасна-
сць : зборнік навуковых прац удзельныкав IX Міжнар. навук. 
Канф., 25-26 чэрвэня 2015 г., г. Магилёв/ уклад. А.М. Бацюков, 
І.А. Пушкін. – Магілёв: МДУХ, 2015. – 539 с. – С. 463-466.

• Василик І.Б. Програма дисципліни ”Історія адвокатури Укра-
їни” та методика її викладання для студентів вищих навчаль-
них закладів юридичного спрямування // Вісник НААУ. – № 
6 (14), червень 2015. – С. 51-53.

• Василик І.Б. Взаємодія адвокатури та пенітенціарної служби 
// Вісник НААУ. – № 9 (16), вересень 2015. – С. 25-27. 

• Василик І.Б. Адвокати-державники в історії України (мето-
дичні рекомендації для проведення відкритих лекцій з істо-
рії адвокатури України у ВНЗ до Дня Адвокатури — 2015) // 
Вісник НААУ (готується до видання).

• Василик І.Б. Провідні галицькі адвокати, репресовані в 
період Другої світової війни // Міжнародна конференція 
“Друга світова війна та долі мирного населення у Східній 
Європі”, 30 листопада – 1 грудня 2015 року.

• Василик І. Б. Особливості впровадження лекторіумів-прак-
тикумів з адвокатської діяльності у навчальні заклади сис-
теми кримінально-виконавчої служби // Міжнародна науко-
во-практична конференція “Кримінально-виконавча полі-
тика України та Європейського Союзу: розиток та інтегра-
ція”, 27 листопада 2015 р. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ
АДВОКАТУРИ І ПРАВА

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА АДВОКАТУРИ



129 unba.org.ua

Розділ ІІ. Методична робота Центру

Методична робота Центру включає у себе всі найно-
віші наукові розробки, їх систематизує і впроваджує у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх, профе-
сійно-технічних та вищих навальних закладів країни. 

1. Розроблено і опубліковано на сайті НААУ робочу 
навчальну програму з історії адвокатури України та 
методики її викладання для вищих навчальних закла-
дів юридичного спрямування;

2. Співпраця з пенітенціарною службою:

• Відповідно до меморандуму про співпрацю з Інститутом 
кримінально-виконавчої служби (ІКВС) Центром розро-
блено і впроваджено навчальний лекторіум-практикум 
для курсантів Інституту кримінально виконавчої служби 
Державної КВС на тему: «Взаємодія адвокатури і пенітен-
ціарної системи”. Курс охопив 8 тем, 4 лекції, лектори — 
адвокати, голова авторського колективу — Гвоздій В.А.

• Теми: Історія виникнення адвокатури в Україні; роль 
адвокатури в системі захисту прав людини в Україні; 
система нормативних актів про адвокатуру; передумови 
здійснення адвокатської діяльності, права і обов’язки 
адвоката, первинна і вторинна правова допомога; роль 
адвоката у процесі виконання кримінальних покарань, 
правова допомога засудженим особам. Практика ЄСПЛ.

•  Розробка навчальних програм по адвокатурі для закла-
дів Державної кримінально-виконавчої служби. 

• Центр розробив робочу навчальну програму дисципліни 
“Адвокатура України; практикум” для студентів і курсан-
тів інститутів кримінально-виконавчої служби Державної 
кримінально-виконавчої служби України.

• Робоча програма навчальної дисципліни «Адвокатура 
України: практикум» для слухачів навчально-професій-
них програм Білоцерківського училища професійної під-
готовки персоналу Державної кримінально-виконавчої 
служби України за напрямом підготовки – первинна про-
фесійна підготовка.

• Участь керіника Центру у роботі круглого столу «Дотри-
мання прав людини під час виконання покарань» в рам-
ках спільної ініціативи «Захист прав людини у кримі-
нальному провадженні» Проекту ЄС «Підтримка реформ 
у сфері юстиції в Україні» (18 серпня 2015 р.). Розробка 
рішень круглого столу і напрацювання нароямів діяль-
ності.

3. Другий рік поспіль Центр надає методичні реко-
мендації для навчальних закладів щодо проведення 
першої лекції у вищих навчальних закладах. У 2015 р. 
Центр охопив не тільки вузи, а й надав рекомендації 
для вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів профе-
сійно-технічних училищ та викладачів вищих навчаль-
них закладів щодо запровадження протягом усього 
навчального року на уроках з історії України, украї-
нознавства, народознавства, історії української куль-

тури, рекомендації про відомих адвокатів-державників 
— президентів, прем’єр-міністрів, які зробили вагомий 
внесок у становлення та відстоювання української дер-
жавності. Щороку до рекомендацій Центр готує муль-
ти-медійні презенетації, які є на сайті НААУ і викладачі 
можуть використовувати на уроках та лекціях. 

4. Розроблено методичні рекомендації для прове-
дення у ВНЗ в областях відкритих лекцій з історії адво-
катури, присвячених до Дня Адвокатури-2015.

5. Укладання договорів про співпрацю. 

За ініціативи Центру, підписано Меморандуми про 
співпрацю між НААУ та: 

• Інститутом кримінально-виконавчої служби Державної 
КВС України;

•  Національним університетом “Львівська політехніка”; 

•  Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України;

•  Бібліотекою Львівського національного університет у 
ім. Івана Франка.

6. Проведення наукових заходів: круглий стіл, при-
свячений актуальним питанням історії адвокатури, на 
пошану адвоката, президента України в екзилі Степана 
Витвицького (з нагоди 50-их роковин смерті), листо-
пад, м. Львів.

Розділ ІІІ. Просвітницька діяльність 
Центру

Спрямована на інформування суспільства про істо-
рію та досягнення інституту адвокатури й на підви-
щення іміджу адвокатури у суспільстві.

1. Всеукраїнський проект з Українським національ-
ним радіо на тему “Адвокатура в історії України”. Про-
тягом року в ефір вийшло 6 передач, їх записи розмі-
щені на сайті НААУ, зокрема:

• “Адвокатська доба” в національному відродженні укра-
їнської державності.

• Економічна, політична та державотворча діяльність укра-
їнських адвокатів в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. 

• Архиєрейські та монастирські адвокати (стряпчі)  
ХVІІІ ст.

• Внесок адвокатів в історію української літератури.

• Військова сторінка в історії української адвокатури. 
Адвокати і правники — діячі Легіону Українських січо-
вих стрільців.

• Реабілітовані історією. Розстріляні та репресовані  
адвокати ХХ ст.
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2. Проведено низку (8) лекції на тему “Сторінки 
адвокатури України” на семінарах з підвищення ква-
ліфікації для адвокатів про найновіші дослідження у 
цьому напрямку.

3. Другий рік Центр організовує проект – прове-
дення відкритих лекцій з історії адвокатури у вищих 
навчальних закладах країни до Дня Адвокатури 
(Львів, Харків, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, 
Кременець, Чернігів). Забезпечення Центром матері-
алів для місцевих викладачів.

4. Наповнення окремої інформаційної сторінки у 
соціальній мережі Facebook за назвою “Проект “Істо-
рія адвокатури України”. Сторінка містить у вільному 
доступі найновіші дослідження учасників Проекту, 
записи радіопередач Центру, статті, фото тощо.

5. Всеукраїнський проект “Увіковічнення пам’яті 
адвокатів України” – передбачає встановлення мемо-
ріальних дощок і пам’ятників провідним адвокатам. 

Організаційна робота: підготовка історичних дові-
док, документації для отримання дозволів на встанов-
лення меморіального знака, робота з органами міс-
цевого самоврядування та науковими інститутами).

• Ужгород — меморіальна дошка адвокатам облагоро-
дження скверу — братам Бращайкам (Юлій Бращайко 
– міністр фінансів і комунікації Карпатської України, 
Михайло Бращайко — голова правничої комісії Сойму 
Карпатської України), з нагоди роковин. 

• Увіковічнення прізвищ розстріляних адвокатів у 1937-
1938 рр. Сталінським режимом на стелах у меморіаль-
ному заповіднику “Биківнянські могили”. 

• с. Германівка, Обухівський район, Київська область 
— облагородження території і встановлення пам’ят-
ника Прокопу Верещаці, адвокату гетьмана Укра-
їни Івана Виговського, найдавніше не сьогодні похо-
вання адвоката, 1659 р., з нагоди 555 річчя смерті. 

Розділ IV. Міжнародна діяльність 
Центру

Реалізовується через співпрацю із закордонними 
представництвами органів адвокатського самовря-
дування, науковими школами, університетами, гро-
мадськими організаціями тощо. 

Центром підготовлено разом із партнерами із Рес-
публіки Польща (Лодзький університет, Центр дослі-
джень адвокатури ім. Вітольда Байєра Найвищої Ради 
Адвокатів Польщі) спільної заявка на грант Ради 
Європи на тему: “Забезпечення права підозрюва-
ного (обвинуваченого) на захист”. Подання на роз-
гляд — березень-ківтень 2016 р.

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА АДВОКАТУРИІСТОРИЧНА СПАДЩИНА АДВОКАТУРИ
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Одним із необхідних пріоритетів роботи НААУ є 
сучасна та ефективна комунікативна діяльність, яка 
включає в себе в себе класичну інформаційну роботу, 
а також сучасні комунікативні формати. Адвокати, 
експерти у сфері права, органи державної влади та 
інші повинні все знати про діяльність органу адво-
катського самоврядування. 

Метою роботи комунікаційного офісу НААУ є підви-
щення обізнаності українських адвокатів та суспільства 
щодо діяльності професійної правничої організації.  

Головними задачами  
комунікаційного офісу є: 

• інформування про діяльність НААУ on-line

• підвищення інтересу до адвокатської професії 

• ознайомлення адвокатів зі змінами у 
законодавстві, підзаконних актах, методиках, 
програмах

• інформування членів НААУ щодо навчань та 
семінарів запланованих подій, адвокатських 
проектів та ініціатив 

• висвітлення стратегії розвитку організації, 
досягнень та здобутків асоціації задля розвитку  
 адвокатури нашої країни 

В рамках комунікативної політики, НААУ активно 
використовує такі дієві інструменти популяризації та 
інформування громадськості щодо висвітлення свої 
діяльності, як обговорення прес-конференцій, круг-
лих столів, проведення професійних семінарів та тре-
нінгів. Також, важливою складовою роботи комуні-
каційного офісу НААУ є проведення конференцій, 
форумів, прес-брифінгів та інтерв’ю.

Крім того, НААУ активно комунікує та співпра-
цює з такими міжнародними організаціями та проек-
тами, як: IBA (Міжнародна асоціація адвокатів), CCBE 
(Ради адвокатських та правових товариств Європи), 
HELP (Навчання у сфері прав людини для представ-
ників юридичних професій) та CILC (Центру міжна-
родного правового співробітництва) в рамках висвіт-
лення та популяризації своїх ідей, принципів діяльно-
сті та позицій щодо ключових питань розвитку укра-
їнської адвокатури.

Так, НААУ співпрацює з багатьма європейськими 
проектами, зокрема ключовим партнером є Проект 
Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні». За експертної підтримки якого 
була розроблена Декларація щодо захисту прав 
людину у кримінальному провадженні та проведена 
кампанія щодо її впровадження та реалізації. 

Основні ресурси комунікації НААУ:

• Офіційний веб-портал unba.org.ua

• Офіційний бюлетень  
«Вісник Національної асоціації 
адвокатів України»

• Офіційна сторінка у facebook:  
fb.com/UkrainianNationalBarAssociation

• Офіційна сторінка в twitter:  
twitter.com/InfoUnba

• Офіційний канал на youtube: 
youtube.com/c/НААУ_РАУ 

• Щотижнева інформаційна розсилка НААУ: 
електронний бюлетень 
 

Прес-конференції НААУ:

У 2015 році НААУ розпочала низку системних 
прес-конференцій щодо окремих напрямків про-
фесійної діяльності. Зокрема щодо захисту прав та 
гарантій адвокатської діяльності та вдосконалення 
доступу громадян до системи БПД.
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133 unba.org.ua

«Вісник НААУ» – офіційне видання Національної 
асоціації адвокатів України. У виданні публікуються 
ключові рішення органів адвокатського самовряду-
вання національного рівня, офіційні роз’яснення РАУ з 
актуальних питань здійснення адвокатської діяльності 
(забезпечення доступу до професії, підвищення кваліфі-
кації тощо), аналітичні матеріали з актуальних питань 
(тематичний покажчик додається), огляд судової прак-
тики судів вищих інстанцій, узагальнення судової прак-
тики по окремих категоріях справ судів апеляційних 
інстанцій тощо. Періодичність виходу бюлетеня – раз на 
місяць (при цьому номери січень-лютий, липень-серпень 
задля економії коштів вирішено здвоювати із випуском 
у лютому та серпні відповідно).

Офіційний веб-портал unba.org.ua

Вісник НААУ

На офіційному порталі НААУ розміщуються усі 
головні новини та події організації. На сайті також 
можна знайти інформацію щодо заходів, норматив-
них актів, підвищення кваліфікації адвокатів, доступу 
до професії, органів адвокатського самоврядування 
тощо. 

Кожного дня сайт відвідують близько 2 тисяч осіб, 
що свідчить про його важливість та інформативність. 
За три квартали 2015 року опубліковано більше 120 
новин.

Більше того, на сайті можна переглянути інформа-
цію щодо Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ). 
Портал є єдиним електронним офіційним ресурсом 
надання даної інформації. 

У жовтні 2015 року запрацювала англійська версія 
сайту. Так, наші іноземні колеги отримали змогу діз-
натися усю необхідну інформацію щодо функціону-
вання української адвокатури у доступному для себе 
мовному форматі. 

КОМУНІКАЦІЇ НААУ
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Сторінка НААУ у соціальній мережі Facebook постійно напов-
нюється актуальними новинами. Якість подання інформації 
НААУ у соціальних мережах відмічають і користувачі. Так, 
за тиждень опубліковані пости на сторінці переглядає понад  
20 000 осіб (у минулому році цей показник складав 3 500 осіб). 
У середньому кожна новина переглядається 1 500 разів. 

Також, даний ресурс дає змогу інтерактивно взаємодіяти з 
адвокатами усієї країни. Так, розміщуючи на сторінці опиту-
вання щодо актуального для адвокатської спільноті питання, 
Facebook дає можливість швидко, прозоро та ефективно отри-
мати необхідну інформацію.

Офіційна сторінка на Facebook

Офіційна сторінка на Youtube

Офіційна сторінка у Twitter

Офіційна сторінка в Twitter, також, перманентно 
оновляється новинами та світлинами з заходів НААУ. 
Таким чином, кожен зареєстрований користувач має 
можливість постійно слідкувати за останніми поді-
ями асоціації у зручному для себе режимі. 

twitter.com/infounba

fb.com/UkrainianNationalBarAssociation

youtube.com/c/НААУ_РАУ

Офіційний канал НААУ на Youtube є надзви-
чайно потужним та дієвим медіа інструментом 
для інформування адвокатів за рахунок поши-
рення відеоінформації про діяльність НААУ. 
Так, канал структурований по таким рубрикам:  

— Інтерв’ю та привітання керівництва НААУ;

— Засідання Ради адвокатів України;

— Семінари з підвищення кваліфікації адвокатів 
України;

— Матеріали З’їздів адвокатів України;

— Інформація по Декларації щодо захисту прав 
людини у кримінальному проваджені.

Робота над Youtube каналом і надалі продовжуватиме 
удосконалюватися, поповнюватиметься новини актуаль-
ними рубриками з підвищення кваліфікації, створюва-
тимуться нові розділи, новини та інтерв’ю керівників 
адвокатського самоврядування.
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Розсилка головних новин 
та подій НААУ 

Співпраця з друкованими ЗМІ

Співпраця  НААУ та Ліга Закон

НААУ співпрацює та проводить комунікаційну 
роботу з цільовимі друкованими ЗМІ. Організація 
співпрацює з професійними періодичними видан-
нями, а саме: газета «Юридична практика», жур-
нал «Адвокат», газета «Закон і Бізнес». На меті роз-
шірена співпраця з загальнонаціональними видан-
нями.

НААУ та компанія «ЛІГА:ЗАКОН», лідер ринку 
інформаційно-правових послуг почали співпрацю в 
2015 році.

Цей намір має на меті підвищення рівня та якості 
інформаційної обізнаності адвокатської спільноти. 
Партнерську роботу буде спрямовано на  розвиток 
правової культури, освіченості та підготовки юристів 
в  Україні.

Секретаріати НААУ, РАУ та ВКДКА і регіональні 
ради адвокатів отримали безкоштовно у користування 
систему ЛІГА, а саме доступ до актуальних Рішень РАУ. 

Адвокати, як члени НААУ, отримують дисконт 
на обслуговування системи аналізу судових рішень 
VERDICTUM у розмірі  майже 45 %* від вартості. А також 
можливість підключення до планшетної версії системи 
ЛЗ ЮРИСТ iPad  з дисконтом до 35 %.

Розсилка головних новин та подій НААУ 
здійснюється щотижня шляхом надсилання 
електронних листів на адреси адвокатів, відо-
мості про яких містяться у ЄРАУ. Цей інструмент 
є дієвим та ефективним для інформування адво-
катів щодо діяльності організації та її розвитку.

Кожне з використовуваних інформаційних джерел НААУ дає змогу організації охопити усі цільові групи у 
зручних та доступний для кожного з них спосіб отримання інформації. 
НААУ продовжує розвиватися та впроваджувати нові інформаційні підходи задля покращення охоплення та 
інформування адвокатів та громадськості щодо діяльності органів адвокатського самоврядування. 

Електронний бюлетень

КОМУНІКАЦІЇ НААУ
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1. Інституційний розвиток адвокатури:

• Робота над удосконаленням законодавства про 
адвокатуру; 

• Визначення видів правової допомоги, які можуть 
здійснюватися лише адвокатом, що дасть змогу під-
вищити якість надання правової допомоги та якість 
здійснення правосуддя в цілому (на виконання Указу 
Президента України «Про Стратегію реформування 
судоустрою, судочинства та суміжних правових 
інститутів на 2015-2020 роки»);

• Поступова підготовка до запровадження страху-
вання професійної відповідальності адвокатів;

• Активна та ефективна діяльність з міжнародними 
установами та організаціями.

2. Розбудова та укріплення 
верховенства права в Україні:

• Проведення заходів, спрямованих на підвищення 
правової культури населення та адвокатської спіль-
ноти;

• Підтримка громадських ініціатив, таких як проекти 
«Відкритий суд» і «Судовий монітор», та постійна 
комунікація з суспільством про важливість верхо-
венства права як запоруки процвітання України. 

3. Укріплення незалежності 
адвокатури від держави:

• Реформування існуючої моделі надання безоплат-
ної правової допомоги як основної загрози незалеж-
ності української адвокатури;

• Постійний моніторинг законопроектів, які можуть 
нести потенційну загрозу незалежності профе-
сії адвоката, та обнародування активних юридич-
но-правових і громадянських позицій проти таких 
ініціатив. 

4. Відкритість та прозорість  
діяльності НААУ:

• Широке розповсюдження інформації про діяль-
ність органів адвокатського самоврядування в засо-
бах масової інформації;

• Підготовка та поширення фінансової та статис-
тичної звітності про роботу органів адвокатського 
самоврядування;

• Максимальна присутність НААУ в соціальних 
мережах з метою донесення актуальної інформації 
до адвокатів та суспільства.

СТРАТЕГІЯ НА 2016 РІК
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5. Захист прав та професійних га-
рантій адвокатів: 

• Швидке реагування і висвітлення в засобах масо-
вої інформації фактів порушення професійних прав 
адвокатів та ініціювання притягнення винних до 
відповідальності;

• Проведення тренінгів для адвокатів і членів комі-
тетів РАР із захисту професійних прав адвокатів з 
гострих питань порушення прав адвокатів;

• Вироблення чітких механізмів реагування на такі 
порушення;

• Обговорення цієї проблеми на державному та 
міжнародному рівнях (підготовка щорічного звіту 
про факти порушення прав адвокатів, оприлюд-
нення його та направлення компетентним орга-
нам державної влади та впливовим міжнародним 
організаціям).

6. Запровадження спеціальних про-
грам для молодих адвокатів:

• Підтримка Ініціативного Центру «Адвокатура 
Майбутнього»;

• Залучення молоді до пріоритетних заходів та 
зустрічей, що проводяться органами адвокатського 
самоврядування;

• Забезпечення передачі традицій адвокатської 
професії від старшого молодому поколінню.

7. Утворення та розбудова галузевих 
комітетів в структурі НААУ: 

• Створення чіткої системи комітетів за галузями 
права;

• Збільшення комітетів відповідно до напрямків 
адвокатської діяльності;

• Залучення провідних фахівців з тих чи інших 
проблемних питань до роботи в комітетах. 

8. Покращення комунікації між ад-
вокатами та органами адвокатського 
самоврядування:

• Підготовка і запровадження нової інструкції з 
діловодства в органах адвокатського самовряду-
вання (максимальне її спрощення);

• Збільшення обсягу електронного документообігу 
замість паперового.

9. Історія адвокатури:

• Продовження публікації серії видань з історії 
адвокатури «Адвокати України: повернення із 
забуття» та короткометражного радіоциклу пере-
дач «Адвокатура в історії України»; 

• Проведення освітніх заходів, приурочених окре-
мим подіям або визначним датам в українській 
адвокатурі;

• Реалізація проектів з увічнення пам’яті видатних 
адвокатів (відкриття меморіальних дощок, прове-
дення урочистих заходів тощо).

10. Юридична освіта:

• Впровадження розробленого НААУ факульта-
тивного навчального курсу «Адвокатура Укра-
їни» та популяризація його серед вищих навчаль-
них закладів;

• Профорієнтаційна робота зі студентами (відкриті 
лекції, тематичні воркшопи).

11. Запуск інноваційних сервісів для 
адвокатів:

• Спрощення процесу підвищення кваліфіка-
ції адвокатів шляхом запровадження електро-
нних курсів, що надасть можливість вдосконалю-
вати знання не лишаючи офіс чи дім (платформи 
Coursera та Prometheus); 

• Створення онлайн бібліотеки сучасної юридич-
ної літератури та її замовлення через «особистий 
кабінет» адвоката на веб-сайті НААУ.
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