
 

 
 

 

РІШЕННЯ № 165 

 

Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації  

адвокатського самоврядування та підвищення кваліфікації 

  адвокатами з тимчасово окупованої території  

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя  

 
 

«13» грудня 2019 року                                                        м. Київ 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення постійного 

Представника Президента України в Автономній Республіці Крим 

Кориневича А.О. № 975/01-08-19 від 02.12.2019 р. про сплату щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, а також 

звільнення від дисциплінарної відповідальності у разі його несплати і не 

проходження підвищення кваліфікації адвокатами з тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, звертає увагу на 

наступне. 

Відповідно до статей 55, 57, 58 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Рада адвокатів України встановила, що                     

щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

сплачується адвокатом у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року, у 

визначений Положенням про внески на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування строк, шляхом його перерахування двома 

платежами на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування 

згідно наступного розподілу: 70% від встановленого розміру щорічного 

внеску на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону; 30% від 

встановленого розміру щорічного внеску на поточний рахунок Національної 

асоціації адвокатів України. 

Разом з тим, беручи до уваги той факт, що члени Національної асоціації 

адвокатів України - українські адвокати, які знаходяться на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, 

постійно зіштовхуються зі складнощами та загрозами та не мають змоги 

вчасно перераховувати щорічні внески на забезпечення реалізації 



адвокатського самоврядування та підвищувати свою кваліфікацію на рівні з 

іншими членами Національної асоціації адвокатів України, у зв’язку з тим, 

що вони знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополь, Рада адвокатів України встановила 

окремий порядок сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування для адвокатів, які знаходяться на тимчасово 

окупованій території  Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, та 

відтермінувала строк для оплати щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування. 

Також Рада адвокатів України звертає увагу, що підвищення кваліфікації 

є підвищенням професійного рівня адвоката, яке є його важливим 

професійним обов’язком, дотримання якого має забезпечувати безперервне 

поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, 

вмінь та навичок, за бажанням адвоката здобуття нової спеціалізації або 

кваліфікації у певній галузі права чи сфері діяльності на основі раніше 

здобутої освіти і практичного досвіду, забезпечувати адвокатів достатньою 

інформацією про зміни у чинному законодавстві та практиці його тлумачення 

та застосування. 

З огляду на наведене, усі адвокати, інформація про яких внесена до 

Єдиного реєстру адвокатів України, зобов’язані постійно підвищувати свій 

професійний рівень (професійної кваліфікації). 

Разом з тим, Рада адвокатів України вважає за необхідне наголосити, 

що до адвокатів, які знаходяться на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, не буде застосовано жодних 

санкцій за порушення обов’язків сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування для адвокатів та підвищення 

кваліфікації. 

Втім, адвокати Автономної Республіки Крим та м. Севастополя не 

позбавлені права підвищувати свою професійну кваліфікацію 

використовуючи офіційний веб-сайт Вищої школи адвокатури НААУ 

онлайн.   

Враховуючи викладене, з урахуванням рішень Ради адвокатів України 

«Про відтермінування строку сплати щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік» № 92 від 26.02.2016 

року та «Про сплату адвокатами Донецької та Луганської областей, 

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році»  № 30 від 

04.02.2017 року,  а також з огляду на пропозиції, зауваження та доповнення 

членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55, 57, 58 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду 

адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Відтермінувати строк сплати адвокатам Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування, у випадку неможливості його сплати, 

до припинення окупації території Автономної Республіки Крим та              

міста Севастополь. 

 



 
 

 

2. Доручити Голові Ради адвокатів України, Національної асоціації 

адвокатів України Ізовітовій Л.П. надати відповідь постійному 

Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим 

Кориневич А.О. у контексті пунктів 1 та 2 цього рішення, а також 

раніше ухвалених Радою адвокатів України рішень з пов’язаних 

питань.   
 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

на офіційному веб - сайті Національної асоціації адвокатів України  

 

 

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

 

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

 

 

 


