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Рада адвокатів України, заслухавши доповідь заступника Голови Ради адвокатів України 
Гвоздія В.А. про розроблений членами Комітету з питань стратегічного розвитку 
Національної асоціації адвокатів України проект Стратегії розвитку Національної 
асоціації адвокатів України на 2021-2025 роки, з урахуванням позицій регіональних 
рад адвокатів, доповнень представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради 
адвокатів України Каденко О.О., представника адвокатів Херсонської області у складі 
Ради адвокатів України Горощенко Л.В., Голови ВКДКА Вилкова С.В., Голови ВРКА Болдіна 
М.Я., Голови Ради адвокатів Закарпатської області Фазекоша О.А., врахувавши пропозиції, 
зауваження та доповнення інших членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 55, 
57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення 
про Раду адвокатів України, вирішила:

1. Затвердити Стратегію розвитку Національної асоціації адвокатів України на 2021-
2025 роки, що додається.

2. Доручити Секретаріату Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів 
України в строк до 01 вересня 2021 року розробити та подати на затвердження 
Голові Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України конкретні 
рівні та етапи по короткостроковому (1 рік), середньостроковому (до 3-х років) і 
довгостроковому (до 5-ти років) горизонтам планування на основі затвердженої 
Стратегії.

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради 
адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, інші органи 
адвокатського самоврядування, а також на офіційному вебсайті Національної асоціації 
адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України  Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України І.В. Колесников

РІШЕННЯ № 38
Про затвердження Стратегії розвитку 
Національної асоціації адвокатів
України на 2021-2025 роки

«02» липня 2021 року  
м. Кам’янець-Подільський
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ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Ради адвокатів України  
від 02 липня 2021 року № 38

Стратегія НААУ на  
2021-2025 роки

1. Загальна інформація:

Національна асоціація адвокатів України (надалі - НААУ) – всеукраїнська недержавна 
некомерційна професійна організація, що об’єднує всіх адвокатів України з метою 
забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.

 НААУ створена у 2012 році у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» на засадах законності та професійної незалежності, вона сприяє 
розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищенню рівня надання 
правової допомоги, що надається адвокатами, а також ролі та авторитету адвокатури в 
суспільстві, захисту прав і законних інтересів членів Організації.

 Ця Стратегія є картою, яка показує, в якому напрямку рухається НААУ. Стратегія сприяє 
фокусуванню на досягненні поставлених цілей та дозволяє досягати таких цілей 
швидше та ефективніше.

 Ця Стратегія (стратегічне планування) є безперервним процесом, що складається з 
чотирьох основних етапів: планування (включаючи розробку стратегії), реалізація, оцінка 
результатів і наслідків (аналіз причин досягнення чи недосягнення результатів) та 
уточнення Стратегії з метою підтримки її актуальності.

2. Бачення: 

НААУ – незалежна, сильна, авторитетна професійна самоврядна організація, яка служить 
адвокату, інституту адвокатури та суспільству, що здобула національне і міжнародне 
визнання, є ефективним інструментом захисту прав громадян України, іноземців, осіб 
без громадянства, у тому числі біженців чи осіб, які потребують додаткового захисту, 
гарантом незалежного статусу та професійної свободи кожного адвоката та його 
адвокатської діяльності в Україні.

3. Наша місія

3.1. Сприяти ефективному розвитку та незалежності інституту адвокатури України; 
підвищувати статус адвоката у суспільстві, забезпечувати незалежність 
адвокатського самоврядування в Україні, а також захищати права та законні 
інтереси адвокатів, їх професійні гарантії.
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3.2. Слугувати зміцненню ролі та авторитету інституту адвокатури, підвищенню статусу 
професії адвоката та довіри до неї зі сторони українського суспільства.

3.3. Представляти інтереси адвокатури у відносинах з органами державної влади, 
місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями таміжнародними 
організаціями.

3.4. Сприяти підвищенню рівня правової культури та правової свідомостісуспільства.

3.5. Відстоювати інтереси своїх членів, створювати можливості для їхпрофесійного 
розвитку та вдосконалення. Активно протидіяти будьяким спробам органів 
державної влади втручання до роботи органівадвокатського самоврядування.

3.6. Сприяти залученню адвокатури до процесу законотворення тавпровадження 
правових реформ. Забезпечити участь НААУ узаконотворчому процесі, зокрема, 
але не обмежуючись, щодо питаньадвокатури та адвокатської діяльності.

3.7. Захищати професійні і соціальні права адвокатів та забезпечуватигарантії 
адвокатської діяльності. Сприяти їх розширенню тадотриманню.

3.8. Слугувати підвищенню рівня професійної підготовки та підвищеннякваліфікації 
адвокатів, а також забезпечувати дотримання етичнихстандартів діяльності 
адвокатів.

3.9. Сприяти вдосконаленню та доступності безоплатної правовоїдопомоги в Україні.

3.10. Представляти інтереси адвокатури в Україні та за її межами, зокрема іззалученням 
закордонних представництв НААУ.

3.11. Сприяти подальшій тісній співпраці між структурними підрозділамиНААУ та 
органами адвокатського самоврядування.

3.12. Сприяти посиленню та поширенню участі адвокатів в заходах з обмінудосвідом 
в Україні та за кордоном. Проводити заходи з підвищенняпрофесійного рівня 
адвокатів на міжнародному рівні.

4. Наші цінності

4.1. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності.

4.2. Законність, справедливість, гуманізм.

4.3. Пріоритет інтересів клієнта.

4.4. Неприпустимість конфлікту інтересів.

4.5. Конфіденційність.

4.6. Компетентність та добросовісність.

4.7.  Повага до адвокатської професії.

4.8. Верховенство права.

4.9. Професійна доброчесність.

4.10. Рівність всіх перед законом і судом.

4.11. Рівність членів НААУ.

4.12. Прозорість та відкритість.
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5. Стратегічні цілі

5.1. Розвивати НААУ як авторитетну, незалежну, самоврядну та монолітну організацію в 
Україні.

5.2. Забезпечити активну участь її членів у конституційному процесі та втіленні 
конституційних змін у чинне законодавство.

5.3. Удосконалити процедури професійної підготовки та розвитку адвокатів.

5.4. Удосконалити дисциплінарні та кваліфікаційні процедури.

5.5. Покращити ефективність системи комунікацій з усіма суб’єктами та учасниками 
правової реформи в Україні.

5.6. Забезпечити ефективний розвиток міжнародної співпраці НААУ з метою обміну 
досвідом кращими практиками адвокатського самоврядування та з питань 
діяльності інституту адвокатури в цілому.

6. Завдання

6.1. Удосконалити роботу системи органів адвокатського самоврядування в Україні 
та сприяти більш активному залученню адвокатів до роботи на національному та 
регіональному рівнях.

6.2. Підвищити вимоги до здійснення адвокатської діяльності, зокрема, посилити 
професійні та морально-етичні вимоги до осіб, які мають намір отримати статус 
адвоката, та до дисциплінарного контролю професії.

6.3. Сприяти розвитку та удосконаленню процедури доступу громадян України, 
іноземців, осіб без громадянства, у тому числі біженців чи осіб, які потребують 
додаткового захисту, до безоплатної правової допомоги.

6.4. Здійснювати постійну роботу по вдосконаленню системи правового регулювання 
професійних прав та обов’язків адвокатів, розширенню прав адвокатів та 
забезпеченню гарантій здійснення адвокатської діяльності. Розробити та в рамках 
повноважень впровадити ефективні механізми притягнення до відповідальності 
посадових осіб за порушення гарантій незалежності адвокатів.

6.5. Постійно підтримувати на найвищому якісному рівні систему підвищення 
професійного рівня адвокатів.

6.6. Удосконалити процедури доступу до професії адвоката.

6.7. Вжити заходів до усунення дискримінації адвокатів як самозайнятих осіб в 
порівнянні з фізичними особами-підприємцями в питаннях оподаткування 
адвокатської діяльності.

6.8. Постійно розвивати та удосконалювати сервіси для адвокатів, необхідні для 
комфортного здійснення професійної діяльності та для комунікації з організаційних 
і процедурних питань адвоката з органами адвокатського самоврядування.

6.9. Забезпечувати максимальну прозорість діяльності інституту адвокатури як для 
адвокатів, так і для зовнішніх реципієнтів.

6.10. Забезпечити подальшу цифрову трансформацію Національної асоціації 
адвокатів України.
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7. Ключові напрями діяльності НААУ

7.1. Забезпечення відкритості та доступу інформації стосовно адвокатів та адвокатської 
діяльності в Україні з обов’язковим дотриманням ст. 17 ЗУ «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», а також гарантії адвокатської таємниці.

7.2. Посилення ролі Вищої школи адвокатури НААУ в питаннях навчання 
адвокатів, підвищення їх професійного рівня, а також в питаннях навчання 
членів адвокатського самоврядування, працівників органів адвокатського 
самоврядування, членів робочих органів та структурних підрозділів адвокатського 
самоврядування.

7.3. Організація та проведення постійного навчання членів адвокатського 
самоврядування, працівників органів адвокатського самоврядування, членів 
робочих органів та структурних підрозділів адвокатського самоврядування.

7.4. Підтримка молодого покоління адвокатів та забезпечення постійної  взаємодії 
поколінь в професії. 

7.5. Розбудова системи комітетів в структурі НААУ.

7.6. Оприлюднення та систематизація публічних звітів про діяльність НААУ на єдиному 
електронному онлайн порталі.

7.7. Розробка та впровадження спеціальної комунікаційної програми «Від адвокатури 
для адвокатури», метою якої буде передача досвіду НААУ в побудові незалежної, 
сильної адвокатури з нуля на міжнародному рівні.

7.8. Багатопрофільна співпраця з закладами вищої освіти. Запровадження спеціальних 
програм для молодих адвокатів.

7.9. Проведення заходів, публікація та популяризація матеріалів з історії адвокатури 
України.

7.10. Реалізація партнерської програми НААУ. Співпраця з міжнародними  донорськими 
програмами та проектами технічної допомоги. 

7.11. Розвиток проектів та програм Всеукраїнської благодійної організації  «Благодійний 
фонд допомоги адвокатам». 

7.12. Виготовлення та розповсюдження брендованої рекламної та сувенірної  продукції. 

7.13. Широке інформування суспільства та адвокатської спільноти щодо  діяльності 
НААУ через профільні, ділові та загальні засоби масової інформації, а також 
соціальні медіа. 

7.14. Інформування суспільства та адвокатської спільноти щодо діяльності НААУ на 
корпоративному сайті та через друковані видання НААУ. Подальший розвиток 
корпоративного сайту та періодичних видань НААУ переважно в електронному 
вигляді.

7.15. Реалізація заходів з підвищення культури дотримання адвокатами  Правил 
адвокатської етики та ефективний контроль такого дотримання. 

7.16. Здійснення цифрової трансформації діяльності НААУ, створення,  удосконалення 
та адміністрування електронних ресурсів НААУ.

8. Ефективний вплив адвокатської спільноти на процес судово-пра-
вової реформи та участь у законотворчому процесі

8.1. Активна участь НААУ у конституційному процесі та втіленні конституційних змін в 
законодавство України.
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8.2. Проведення заходів, спрямованих на підвищення правової культури населення та 
адвокатської спільноти.

8.3. Підтримка громадських ініціатив, комунікація з суспільством про сутьта важливість 
верховенства права.

8.4. Проведення заходів, направлених на обговорення актуальних питань адвокатської 
практики та вироблення спільних бачень найбільш резонансних правничих питань 
в Україні.

9. Захист професійних і соціальних прав адвокатів та забезпечення 
гарантій адвокатської діяльності

9.1. Швидке реагування і висвітлення в ЗМІ фактів порушення професійних і 
соціальних прав адвокатів та ініціювання притягнення винних до відповідальності.

9.2. Підготовка правових позицій РАУ та законодавчих змін щодо неприпустимості 
ідентифікації адвоката з його клієнтом та їх широке висвітлення в ЗМІ, 
корпоративних медіа, виданнях, а також проведення заходів, спрямованих на 
поширення зазначеної позиції РАУ, в суспільстві.

9.3. Проведення науково-практичних/практичних заходів для адвокатів, членів РАР 
і членів комітетів РАР із забезпечення дотримання і захисту професійних прав 
адвокатів, з актуальних питань порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності.

9.4. Вироблення чітких механізмів реагування на порушення прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності.

9.5. Ініціювання обговорень проблем захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської 
діяльності на державному та міжнародному рівнях (підготовка щорічного звіту 
про факти порушень прав адвокатів, оприлюднення його та направлення до 
компетентних органів державної влади і впливових міжнародних організацій).

9.6. Запровадження програмного забезпечення для термінової допомоги адвокатам.

9.7. Захист гарантій адвокатської діяльності та прав адвокатів, які працюють у системі 
надання безоплатної правової допомоги.

10. Представництво адвокатури України у відносинах з органами 
державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єд-
наннями та міжнародними організаціями

10.1. У передбачених законом випадках - участь у формуванні Вищої ради правосуддя, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів тощо.

10.2. Надання пропозицій по підвищенню якості добору прокурорів та суддів. 
Вироблення етично-професійних критеріїв до колег-кандидатів при висуненні на 
обрання до органів, уповноважених на добір суддів і прокурорів.

10.3. Взаємодія з правоохоронними та правозахисними органами щодо захисту 
професійних прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності.

10.4. Залучення до процесу розробки змін до законодавства в частині, що стосується 
оподаткування адвокатської діяльності та статусу адвоката як платника податків.
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11. Забезпечення доступу та відкритості інформації стосовно адво-
катів та адвокатської діяльності в Україні

11.1. Забезпечення розвитку Єдиного реєстру адвокатів України.

11.2. Забезпечення належного рівня безпеки зберігання та обліку інформації щодо 
персонального складу адвокатів України.

11.3. Вдосконалення автоматизації процедур користування базою даних ЄРАУ.

12. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій адвокатури

12.1. Удосконалення процедур розгляду та опрацювання скарг із запровадженням 
сучасного програмного забезпечення електронного документообігу та процедур 
спрощеного дисциплінарного провадження.

12.2. Якісне покращення процедури узагальнення дисциплінарної практики.

12.3. Підвищення рівня поінформованості та обізнаності членів НААУ та правової 
спільноти щодо процедур та механізмів роботи ВКДКА. Висвітлення інформації 
щодо діяльності ВКДКА у ЗМІ.

13. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю органів НААУ та 
системи органів адвокатського самоврядування

13.1. Удосконалення процедур контролю за виконанням кошторисів, використанням 
коштів і майна органами адвокатського самоврядування, а також вжиття заходів 
щодо придбання власного рухомого та нерухомого майна з метою зміцнення 
матеріальнотехнічної бази органів адвокатського самоврядування, забезпечення 
дотримання гарантій адвокатської діяльності та незалежності від суб’єктів 
державного, комунального та приватного секторів економіки.

13.2. Надання методологічної допомоги ревізійним комісіям адвокатів регіонів 
у питаннях здійснення перевірок регіональних органів адвокатського 
самоврядування.

13.3. Аналіз фінансового стану РАУ, НААУ та органів адвокатського самоврядування 
з метою розробки рекомендацій щодо можливостей його покращення та 
впровадження таких рекомендацій.

13.4. Забезпечення оперативного контролю за виконанням рекомендацій ВРКА щодо 
усунення недоліків і порушень, виявлених під час ревізій, вироблення механізму та 
процедури відповідальності за їх ігнорування.

13.5. Підготовка пропозицій РАУ щодо винесення на розгляд з’їзду адвокатів України та/
або конференції адвокатів регіону питань щодо усунення виявлених недоліків та 
порушень, а також їх порядку денного.

14. Удосконалення стандартів і можливостей доступу громадян до 
безоплатної правової допомоги

14.1. Підготовка та надання Парламенту пропозицій з перегляду та реорганізації 
концепції БПД в умовах України.

14.2. Вироблення пропозицій до удосконалення Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу».

14.3. Аналіз, пошук і створення потенційних інституційних можливостей НААУ 
адміністрування системи БПД.
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14.4. Вплив на забезпечення належного фінансування системи надання БПД як з 
державного бюджету, так і з інших джерел.

14.5. Посилення механізму оцінки якості, ефективності та своєчасності надання 
адвокатами БПД комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіону.

15. Співпраця з міжнародними професійними організаціями, інсти-
тутами та проектами з питань адвокатури та права.Представництво 
інтересів адвокатури України в інших країнах

15.1. Активна участь в міжнародних професійних організаціях.

15.2. Запозичення позитивного досвіду управління і діяльності у іноземних колег.

15.3. Участь у заходах міжнародного значення з метою презентації досягнень у розвитку 
НААУ як національної самоврядної професійної організації.

15.4. Відкриття представництв НААУ в інших державах та співпраця з національними 
адвокатурами цих країн, вдосконалення їх діяльності.

15.5. Співпраця з міжнародними проектами, діяльність яких відповідає цілям, завданням 
та інтересам української адвокатури.

15.6. Підвищення професійної кваліфікації адвокатів України шляхом розвитку наукового 
та професійного обміну досвідом на міжнародному рівні.

16. Інституційний розвиток та покращення взаємодії органів НААУ

16.1. Затвердження принципів планування бюджету всіх органів НААУ.

16.2. Зміцнення секретаріату НААУ та покращення ефективності його роботи.

16.3. Покращення взаємодії секретаріату НААУ з вищими та регіональними органами 
адвокатського самоврядування.

16.4. Регулярне проведення анкетування та опитування членів НААУ з метою 
вдосконалення роботи усіх органів та підрозділів.

16.5. Підготовка і запровадження нової інструкції з діловодства в органах адвокатського 
самоврядування з метою оптимізації документообігу.

16.6. Впровадження електронного документообігу між органами НААУ.

16.7. Формування ґрунтовних теоретичних знань та практичних компетенцій керівників 
та членів органів адвокатського самоврядування шляхом проведення навчальних 
заходів з питань діяльності органів.

17. Розбудова системи комітетів в структурі НААУ

17.1. Створення чіткої системи комітетів за галузями права.

17.2. Збільшення кількості комітетів відповідно до напрямів діяльності НААУ.

17.3. Залучення провідних фахівців з проблемних питань у адвокатурі до роботи в 
комітетах для реалізації загальних цілей та завдань.

17.4. Залучення представників провідних юридичних фірм, а також міжнародних 
юридичних компаній в Україні до активної участі в роботі комітетів НААУ.
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17.5. Запровадження програми науково-практичних заходів, конференцій, семінарів, 
форумів, круглих столів для адвокатів і представників інших юридичних спільнот у 
м. Києві та регіонах.

17.6. Забезпечення налагодженого зв’язку та співпраці між комітетами та секціями в 
структурі НААУ.

18. Запуск процесу діджиталізації (спеціальних програм, консульта-
ційних послуг та інноваційних сервісів для членів НААУ)

18.1. Посилення управління інформаційними системами для більшої залученості 
адвокатів у наданні послуг «електронного правосуддя».  Участь у розробці ЄСІТС 
шляхом надання пропозицій, у тому числі отриманих від адвокатів, технічному 
втіленню та запровадженню всіх необхідних функціоналів.

18.2. Розширення можливостей доступу до державних реєстрів та баз даних при 
здійсненні адвокатської діяльності.

18.3. Створення онлайн бібліотеки сучасної юридичної літератури та можливості її 
замовлення через «особистий кабінет» адвоката на офіційному веб-сайті НААУ.

19.Підвищення професійного рівня (кваліфікації) адвокатів

19.1. Розгортання альтернативних програм професійного розвитку адвокатів, створення 
секцій за галузями права та міжгалузевими дисциплінами.

19.2. Проведення спільних заходів із представниками суддівського корпусу та 
правоохоронних органів, органів виконавчої служби та приватними виконавцями 
для обговорення практичних проблем забезпечення права клієнтів на 
справедливий судовий розгляд та виконання судового рішення.

19.3. Розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів, 
зокрема, шляхом практичного впровадження інституту медіації. Брати активну 
участь у підтриманні та впровадженні законодавства, яке регулюватиме інститут 
медіації.

19.4. Проведення підвищення кваліфікації адвокатів з врахуванням практики роботи 
ВКДКА, в тому числі щодо застосування Правил адвокатської етики.

20. Багатопрофільна співпраця з закладами вищої освіти. Запрова-
дження спеціальних програм для молодих адвокатів

20.1. Впровадженні стандартів вищої освіти за спеціальністю «Право» та сприяння в 
удосконаленні навчальних програм профільних закладів вищої освіти в Україні.

20.2. Зосередження основного фокусу в питанні підвищення професійного рівня 
адвокатів на якості навчальних продуктів, забезпечення їх різноманітності за 
напрямками.

20.3. Сприяння проходженню адвокатської практики студентами профільних закладів 
вищої освіти та факультетів і стажування правників, що хочуть стати адвокатами.

20.4. Сприяння проведенню наукових досліджень студентами, здобувачами, 
аспірантами та докторантами у сфері адвокатської практики.

20.5. Залучення молоді до пріоритетних заходів та зустрічей, що проводяться органами 
адвокатського самоврядування.

20.6. Забезпечення передачі традицій адвокатської професії від старшого до молодого 
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покоління.

20.7. Розробка практичних кейсів молодому поколінню: навички та поради, що треба 
знати про професію.

20.8. Впровадження розроблених НААУ навчальних курсів «Адвокатура України та 
адвокатська діяльність» та дисципліни «Історія адвокатури України» у навчальний 
процес закладів вищої освіти України.

20.9. Профорієнтаційна робота із студентами.

21. Проведення заходів, публікація та популяризація матеріалів з історії адвокатури 
України

21.1. Проведення освітніх заходів, приурочених окремим подіям або визначним датам в 
українській адвокатурі.

21.2. Реалізація проектів з увіковічення пам’яті видатних адвокатів (проведення 
урочистих заходів, встановлення меморіальних дошок, розробка та запуск 
інтернет-сторінки на дану тематику тощо).

21.3. Публікація та популяризація матеріалів з історії адвокатури України в ЗМІ, 
корпоративних медіа та виданнях.

22. Реалізація партнерської програми НААУ. Співпраця з міжнарод-
ними донорськими програмами та проектами технічної допомоги

22.1. Надання ексклюзивних можливостей просування особистого бренду, цінностей та 
послуг представникам адвокатської спільноти на офіційному сайті, в періодичних, 
зокрема друкованих, виданнях НААУ.

22.2. Надання широкого спектру послуг та рекламних можливостей членам НААУ 
щодо партнерства в рамках конференцій, семінарів, форумів та будь-яких інших 
ексклюзивних заходів.

22.3. Залучення до співпраці та партнерства міжнародних донорських програм, проектів 
технічної допомоги, будь-яких інших компаній та некомерційних організацій.

22.4. Подальший розвиток та удосконалення партнерських програм НААУ.

23. Розвиток проектів та програм Всеукраїнської благодійної організації «Благодійний 
фонд допомоги адвокатам»

23.1. Надання підтримки адвокатам та членам їхніх сімей, які опиняються у скрутних 
життєвих обставинах, в рамках фінансових можливостей.

23.2. Залучення членів НААУ до участі в заходах та програмах фонду.

23.3. Налагодження партнерства з іншими благодійними організаціями та проектами.

23.4. Популяризація здійснення благодійної діяльності у сфері адвокатури та заохочення 
до співпраці благодійників, меценатів та спонсорів.

23.5. У виключних випадках надання пільг адвокатам по сплаті щорічних внесків на 
забезпечення адвокатського самоврядування (розстрочка платежів, звільнення 
певних категорій від сплати внеску тощо).

24. Виготовлення та розповсюдження брендованої рекламної та 
сувенірної продукції

24.1. Приведення у повну відповідність до корпоративного стилю НААУ оформлення 
всіх приміщень, в яких розміщаються органи адвокатського самоврядування, а 
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також тих, де проводяться будь-які заходи під егідою НААУ.

24.2. Приведення до єдиного корпоративного стилю усіх електронних та друкованих 
видань та матеріалів НААУ та РАР.

24.3. Виготовлення і забезпечення членів, органів НААУ та РАР корпоративною 
брендованою та рекламною продукцією.

25. Широке інформування суспільства та адвокатської спільноти 
про діяльність НААУ через профільні, ділові та загальні засоби 
масової інформації, а також соціальні медіа

25.1. Широке розповсюдження інформації про діяльність органів адвокатського 
самоврядування в профільних, ділових та загальних засобах масової інформації, 
а також соціальних медіа.

25.2. Максимальна присутність НААУ в соціальних мережах з метою донесення 
актуальної інформації до адвокатів і суспільства.

25.3. Підготовка та поширення фінансової і статистичної звітності про роботу органів 
адвокатського самоврядування.

26. Інформування суспільства й адвокатської спільноти про 
діяльність НААУ на корпоративному сайті та через періодичні 
видання НААУ

26.1. Підготовка та розповсюдження щорічного звіту діяльності НААУ. 26.2. Підготовка 
та розповсюдження періодичних друкованих та електронних видань НААУ.

26.3. Подальший розвиток корпоративного сайту та онлайн послуг для членів НААУ.

26.4. Забезпечення безперебійної та налагодженої роботи корпоративного сайту та 
онлайн послуг для членів НААУ.
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