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РЕКОРДНА ЯВКА.
ПОВНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО НАЦІОНАЛЬНОЇ АДВОКАТУРИ

зареєструвалися для участі в з'їзді – 
284 делегати з 285 обраних

делегати представили адвокатури

25 регіонів України

Крим та м. Севастополь 
не проводили регіональних 
конференцій для обрано делегатів

демократичне відкрите 
голосування за рішення з'їзду

Звітно-виборний з’їзд 
адвокатів України

9 червня 2017 року

99,65%

ОРГАНІЗАЦІЙНІ РІШЕННЯ З'ЇЗДУ

Головуючим обрано Андрія Місяця, адвоката з Хмельниччини 

Секретарем обрано Галину Якубу, адвоката з  Чернігівщини  

Сформовано лічильну та мандату комісії у складі 15 осіб

Голова мандатної комісії — Ігор Колесников, адвокат з Луганщини

секретар комісії — Олег Заболотний, адвокат з Чернігівщини

Голова лічильної комісії — Тарас Савченко, адвокат з Харківщини

секретар комісії — Юлія Прокопенко, адвокат з Харківщини

Робочі органи з’їзду формувалися у режимі відкритого рейтингового голосування за кожного 
кандидата, висунутого делегатами.
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З’їзд адвокатів 
України відбудеться

15-16 лютого 2019 року

Місце проведення з’їзду: 
конференц-зал комплексу 
«Плай» (Львівська область, 
Сколівський район,  
село Плав'є). 

Реєстрація 
делегатів З’їзду 
розпочнеться  
о 10:00. 

Початок 
роботи
З’їзду  
об 11:00 
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До порядку денного З’їзду адвокатів 
України 2019 року включено такі питання:
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Затвердження Регламенту 
З’їзду адвокатів України 2019 
року;
Затвердження Порядку 
денного З’їзду адвокатів 
України 2019 року;
Доповідь Голови Ради 
адвокатів України;
Доповідь Голови 
Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії 
адвокатури;
Доповідь Голови Вищої 
ревізійної комісії адвокатури;
Розгляд висновків Вищої 
ревізійної комісії адвокатури;
Затвердження звіту про 
виконання кошторису 
Ради адвокатів України, 
Національної асоціації 
адвокатів України; 

Затвердження звіту про 
виконання кошторису Вищої 
кваліфікаційнодисциплінарної 
комісії адвокатури;
Обрання (призначення) 
двох членів Вищої ради 
правосуддя, строк 
повноважень яких 
закінчується у 2019 році;
Обрання (призначення) 
члена Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, 
строк повноважень якого 
закінчується у 2019 році;
Обрання членів 
органів адвокатського 
самоврядування, 
призначення на посади 
яких здійснюється з’їздом 
адвокатів України;
Різне
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Порядок підготовки та проведення З’їзду 
адвокатів України 2019 року *

Делегати на З’їзд, у тому числі 
три резервних делегатів, 
обираються на конференціях 
адвокатів регіону за 
встановленою квотою 1 (один) 
делегат від 250 (двохсот 
п’ятдесяти) адвокатів, 
адреси робочих місць яких 
знаходяться у відповідному 
регіоні за відомостями станом 
на 13 грудня 2018 року включно, 
внесеними до Єдиного 
реєстру адвокатів України, 
але не менше п’яти делегатів 
від кожного регiону України.

Протокол конференції адвокатів регіону щодо обрання 
делегатів на З’їзд, або Витяг з нього, підписується головуючим і 
секретарем та не пізніше 03 лютого 2019 року (оригінал або витяг 
з його) направляється до Секретаріату Ради адвокатів України, 
Національної асоціації адвокатів України.

Рішення Організаційного комітету з проведення З’їзду є 
обов’язковими для виконання усіма адвокатами України.

На підставі наданих Протоколів (або їх копій), Витягів з протоколів 
регіональних конференцій адвокатів та відповідно до встановленої 
Радою адвокатів України квоти представництва, Секретаріат Ради 
адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України складає 
реєстраційний список делегатів З’їзду.
На З’їзд можуть бути запрошені особи, список яких складається 
Радою адвокатів України або Головою Ради адвокатів України.

Резервні делегати 
реєструються та беруть участь 
у роботі З’їзду виключно за 
умови не прибуття основних 
делегатів.

Обов’язок проведення 
конференцій адвокатів 
регіону із обрання делегатів 
на З’їзд покладається на 
ради адвокатів Автономної 
Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя.

Обов’язок щодо організаційно-
технічного забезпечення 
проведення З’їзду покладається 
на Голову Ради адвокатів 
України, його Заступників та 
членів Ради адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України, 
його Заступники та члени 
Ради адвокатів України діють 
як члени Організаційного 
комітету з проведення З’їзду 
під час перерви у його роботі.

*  Порядок проведення з”їзду передбачений рішенням РАУ Щодо 
організаційних заходів із проведення З’їзду адвокатів України 2019 року
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Голова та члени ради адвокатів регіону, Голова та члени кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури регіону, Голова та члени ревізійної комісії 
адвокатів регіону, представники адвокатів регіону у складі Ради адвокатів 
України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури здійснюють 
організаційно-технічне забезпечення конференції адвокатів регіону та 
приймають у ній участь без права голосу (крім випадків обрання їх делегатами 
конференції адвокатів регіону на загальних зборах адвокатів)

У зв’язку зі скликанням Радою адвокатів України З’їзду адвокатів 
України 2019 року скликано конференції адвокатів регіонів АР 
Крим, областей, міст Києва і Севастополя з метою обрання 
делегатів за такою квотою:

АР Крим 1 делегат від 10 адвокатів;
Вінницька область 1 делегат від 10 адвокатів;
Волинська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Дніпропетровська область 1 делегат від 25 адвокатів;
Донецька область 1 делегат від 25 адвокатів;
Житомирська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Закарпатська область 1 делегат від 25 адвокатів;
Запорізька область 1 делегат від 5 адвокатів;
Івано-Франківська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Київська область 1 делегат від 30 адвокатів;
Кіровоградська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Луганська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Львівська область 1 делегат від 20 адвокатів;
Миколаївська область 1 делегат від 20 адвокатів;
Одеська область 1 делегат від 30 адвокатів;
Полтавська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Рівненська область 1 делегат від 7 адвокатів;
Сумська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Тернопільська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Харківська область 1 делегат від 25 адвокатів;
Херсонська область 1 делегат від 3 адвокатів;
Хмельницька область 1 делегат від 5 адвокатів;
Черкаська область 1 делегат від 10 адвокатів;
Чернівецька область 1 делегат від 10 адвокатів;
Чернігівська область 1 делегат від 15 адвокатів;
м. Київ 1 делегат від 50 адвокатів;
м. Севастополь 1 делегат від 10 адвокатів;

 * Скликання конференцій визначено Рішенням РАУ №201 «Про скликання 
конференцій адвокатів регіонів, встановлення квот представництва, 
затвердження порядку висування та обрання делегатів конференцій 
адвокатів регіонів та регламенту їх проведення»

Обрання делегатів з’їзду*
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З’їзд адвокатів України – вищий орган 
адвокатського самоврядування України

П О В Н О В А Ж Е Н Н Я  З ’ Ї З Д У  А Д В О К А Т І В  У К Р А Ї Н И :

До складу з’їзду 
адвокатів України 
входять делегати, 
які обираються 
конференціями 
адвокатів регіонів 
шляхом голосування 
більшістю голосів 
делегатів, які беруть 
участь у конференції.

Квота представництва, 
порядок висування 
та обрання делегатів 
з’їзду адвокатів 
України, порядок 
проведення з’їзду 

адвокатів України 
встановлюються 
Радою адвокатів 
України.

З’їзд адвокатів 
України скликається 
Радою адвокатів 
України не рідше 
одного разу на три 
роки. З’їзд адвокатів 
України скликається 
у шістдесятиденний 
строк за ініціативою 
Ради адвокатів України 
або на вимогу не менш 
як однієї десятої від 

загальної кількості 
адвокатів, включених 
до Єдиного реєстру 
адвокатів України, 
або не менш як однієї 
третини рад адвокатів 
регіонів.

З’їзд адвокатів України 
є правомочним, якщо 
в ньому бере участь 
більше половини 
обраних делегатів, 
які представляють 
більшість конференцій 
адвокатів регіонів.

1) обирає голову і заступників голови 
Ради адвокатів України, голову і 
заступників голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
голову і членів Вищої ревізійної комісії 
адвокатури та достроково відкликає їх з 
посад;

2) затверджує статут Національної 
асоціації адвокатів України та вносить 
до нього зміни;

3) затверджує правила адвокатської етики;

4) затверджує положення про Раду 
адвокатів України, положення про Вищу 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури, положення про Вищу 
ревізійну комісію адвокатури;

5) розглядає та затверджує звіти Ради 
адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
висновки Вищої ревізійної комісії 
адвокатури;

6) обирає двох членів Вищої ради 
правосуддя;

7) затверджує кошторис Ради адвокатів 
України, кошторис Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, 
затверджує звіт про їх виконання;

8) здійснює інші повноваження відповідно 
до Закону «Про адвокатуру та 
адвокатську дiяльнiсть».

Рішення з’їзду адвокатів України приймаються шляхом голосування 
більшістю голосів делегатів, що беруть участь у з’їзді.

Витрати на організаційне забезпечення з проведення З’їзду адвокатів 
України 2019 року здійснюються за рахунок Національної асоціації 
адвокатів України, Вищої кваліфікаційно дисциплінарної комісії 
адвокатури, а витрати, пов’язані з участю делегатів З’їзду, – за 
рахунок рад адвокатів регіонів, якщо такі витрати передбачені 
кошторисом, або за власний рахунок делегатів
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РІШЕННЯ № 198 
  

Про скликання  
З’їзду адвокатів України 2019 року 

 
«13» грудня  2018  року                     м. Київ  
 

Рада адвокатів України відповідно до статей 54 та 55 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статей 94, 95 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів», статей 9 та 11  Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» та Положення про Раду адвокатів України,  
вирішила: 
 
1. Скликати З’їзд адвокатів України 2019 року,  призначити його на 15-16 

лютого 2019  року та зобов’язати Раду адвокатів України забезпечити 
його проведення. Не пізніше 31 грудня 2018 року визначити місце 
проведення З’їзду.  

2. Секретарю Ради адвокатів України здійснити повідомлення про 
прийняті рішення   на офіційному веб-сайті НААУ та повідомити 
адвокатів України, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-
дисциплінарні комісії адвокатури та ревізійні комісії адвокатів регіонів, 
Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу 
ревізійну комісію адвокатури та направити їх до Секретаріату Вищої 
ради правосуддя та Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України у строки, передбачені законодавством. 

3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
 

Голова Ради адвокатів України          [підпис]            Л.П. Ізовітова 
 
Секретар Ради адвокатів України [підпис]       П.М. Гречківський 
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РІШЕННЯ № 199 
Про встановлення квоти представництва делегатів на  

З’їзд адвокатів України 2019 року 
 
 

«13» грудня 2018 року                      м. Київ 

Рада адвокатів України на підставі рішення № 198 від 13 грудня               
2018  року «Про скликання З’їзду адвокатів України  2019 року», керуючись 
статтями 54 та 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 
1. Встановити квоту представництва делегатів на З’їзд адвокатів України 

2019 року – 1 (один) делегат від 250 (двохсот п’ятдесяти) адвокатів, 
відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України 
станом на 13 грудня 2018 року включно, відповідно до затвердженого 
Радою адвокатів України Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України, але не менше п’яти делегатів від кожного регіону України.  

2. У разі, якщо при визначенні кількості делегатів на З'їзд від адвокатів 
регіону відповідно до встановленої цим рішенням квоти залишок від 
ділення не складає цілого числа, кількісний склад делегатів 
округлюється до цілого числа у бік збільшення.  

3. Встановити квоту на обрання від кожного регіону трьох резервних 
делегатів, які беруть участь у роботі З'їзду адвокатів України 2019 року 
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4. Організаційно-технічне забезпечення проведення З’їзду покладається  на 
Голову Ради адвокатів України, його заступників та членів Ради 
адвокатів України. На  З’їзд запрошуються Голова та Заступники Голови 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Голова та 
члени Вищої ревізійної комісії адвокатури.  

5. Голова Ради адвокатів України, його заступники та члени Ради адвокатів 
України діють як члени Організаційного комітету з проведення З’їзду 
під час перерви  у  роботі З’їзду. 

6. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення опублікувати  
повідомлення на офіційному веб-сайті НААУ та повідомити адвокатів 
України, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

 
 
 

РІШЕННЯ № 198 
  

Про скликання  
З’їзду адвокатів України 2019 року 

 
«13» грудня  2018  року                     м. Київ  
 

Рада адвокатів України відповідно до статей 54 та 55 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статей 94, 95 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів», статей 9 та 11  Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» та Положення про Раду адвокатів України,  
вирішила: 
 
1. Скликати З’їзд адвокатів України 2019 року,  призначити його на 15-16 

лютого 2019  року та зобов’язати Раду адвокатів України забезпечити 
його проведення. Не пізніше 31 грудня 2018 року визначити місце 
проведення З’їзду.  

2. Секретарю Ради адвокатів України здійснити повідомлення про 
прийняті рішення   на офіційному веб-сайті НААУ та повідомити 
адвокатів України, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-
дисциплінарні комісії адвокатури та ревізійні комісії адвокатів регіонів, 
Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу 
ревізійну комісію адвокатури та направити їх до Секретаріату Вищої 
ради правосуддя та Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України у строки, передбачені законодавством. 

3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
 

Голова Ради адвокатів України          [підпис]            Л.П. Ізовітова 
 
Секретар Ради адвокатів України [підпис]       П.М. Гречківський 
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адвокатури та  ревізійні комісії адвокатів регіонів, Вищу кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу ревізійну комісію адвокатури. 

7. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
Голова Ради адвокатів України  /підпис/        Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України /підпис/        П.М. Гречківський 
 

 
 

 

 
 
 

РІШЕННЯ № 198 
  

Про скликання  
З’їзду адвокатів України 2019 року 

 
«13» грудня  2018  року                     м. Київ  
 

Рада адвокатів України відповідно до статей 54 та 55 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статей 94, 95 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів», статей 9 та 11  Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» та Положення про Раду адвокатів України,  
вирішила: 
 
1. Скликати З’їзд адвокатів України 2019 року,  призначити його на 15-16 

лютого 2019  року та зобов’язати Раду адвокатів України забезпечити 
його проведення. Не пізніше 31 грудня 2018 року визначити місце 
проведення З’їзду.  

2. Секретарю Ради адвокатів України здійснити повідомлення про 
прийняті рішення   на офіційному веб-сайті НААУ та повідомити 
адвокатів України, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-
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Голова Ради адвокатів України          [підпис]            Л.П. Ізовітова 
 
Секретар Ради адвокатів України [підпис]       П.М. Гречківський 
 

 
 

 
 
 
 

РІШЕННЯ № 200 
Щодо організаційних заходів із проведення 

З’їзду адвокатів України 2019 року 
 
 

«13» грудня 2018 року                          м. Київ 
 

З метою визначення місця проведення 15-16 лютого 2019 року З’їзду 
адвокатів України 2019 року, публікації оголошення про його проведення у 
друкованому виданні, визначення питань, що виносяться на обговорення, 
кошторису витрат тощо, заслухавши пропозиції Голови та членів Ради 
адвокатів України, відповідно до статей 54, 55 Закону України  «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», керуючись Положенням про Раду 
адвокатів України, Рада адвокатів України вирішила: 
1. Розпочати реєстрацію делегатів З’їзду о 10 годині 00 хвилин у 

визначений Радою адвокатів України  день та місці.  Початок роботи 
З’їзду визначити об 11 годині 00 хвилин.   

2. Друкованим органом для публікації оголошення про проведення З’їзду 
адвокатів України 2019 року визначити газету «Урядовий кур’єр». 
Оголошення про дату, час, місце проведення З'їзду адвокатів України 
2019 року та питання, що виносяться на його обговорення, опублікувати 
не пізніше ніж за 20 днів до дати його проведення.  

3. Повідомити за  45 днів  про дату, час та місце  проведення З’їзду 
Секретаріат Вищої ради правосуддя та Секретаріат Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. 

4. Витрати на організаційне забезпечення з проведення З’їзду адвокатів 
України 2019 року здійснювати за рахунок Національної асоціації 
адвокатів України, Вищої кваліфікаційно дисциплінарної комісії 
адвокатури, а витрати, пов’язані з участю делегатів З’їзду, – за рахунок 
рад адвокатів регіонів, якщо такі витрати передбачені кошторисом, або 
за власний рахунок делегатів. 

5. До порядку денного З’їзду адвокатів України 2019 року включити такі 
питання: 
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5.1. Затвердження Регламенту З’їзду адвокатів України 2019 року; 
5.2. Затвердження Порядку денного З’їзду адвокатів України 2019 року; 
5.3. Доповідь Голови Ради адвокатів України; 
5.4. Доповідь Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури; 
5.5. Доповідь Голови Вищої ревізійної комісії адвокатури; 
5.6. Розгляд висновків Вищої ревізійної комісії адвокатури; 
5.7. Затвердження звіту про виконання кошторису Ради адвокатів України, 

Національної асоціації адвокатів України; 
5.8. Затвердження звіту про виконання кошторису Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури; 
5.9. Обрання (призначення) двох членів Вищої ради правосуддя, строк 

повноважень яких закінчується у 2019 році; 
5.10. Обрання (призначення) члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, строк повноважень якого закінчується у 2019 році; 
5.11. Обрання членів органів адвокатського самоврядування, призначення на 

посади яких здійснюється з’їздом адвокатів України; 
5.12. Різне.  
6. Затвердити Порядок підготовки та проведення З’їзду адвокатів України 

2019 року, що додається. 
7. Затвердити проект Регламенту З’їзду адвокатів України 2019 року, що 

додається. 
8. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення опублікувати  

повідомлення на офіційному веб-сайті НААУ та повідомити адвокатів 
України, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 
адвокатури та  ревізійні комісії адвокатів регіонів, Вищу кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу ревізійну комісію адвокатури. 

9. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
 
Голова Ради адвокатів України          [підпис]            Л.П. Ізовітова 
 
 
Секретар Ради адвокатів України        [підпис]       П.М. Гречківський 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Ради адвокатів України  
від «13» грудня 2018 року № 200 

 
 

ПОРЯДОК 
підготовки та проведення 

З’їзду адвокатів України 2019 року 
 
Стаття 1. З'їзд адвокатів України 2019 року (далі  З’їзд) проводиться 
відповідно до рішення Ради адвокатів України № 198 від «13» грудня       
2018 року «Про скликання З’їзду адвокатів України 2019 року». До порядку 
денного З’їзду включені наступні питання: Затвердження Регламенту З’їзду 
адвокатів України 2019 року; Затвердження Порядку денного З’їзду 
адвокатів України 2019 року; Доповідь Голови Ради адвокатів України; 
Доповідь Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 
Доповідь Голови Вищої ревізійної комісії адвокатури; Розгляд висновків 
Вищої ревізійної комісії адвокатури; Затвердження звіту про виконання 
кошторису Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 
України; Затвердження звіту про виконання кошторису Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; Обрання (призначення) 
двох членів Вищої ради правосуддя, строк повноважень яких закінчується у 
2019 році; Обрання (призначення) члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, строк повноважень якого закінчується у 2019 році; Обрання членів 
органів адвокатського самоврядування, призначення на посади яких 
здійснюється з’їздом адвокатів України; Різне.  
Повноваження членів вищих органів адвокатського самоврядування, обраних 
відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
припиняються після закінчення п’ятирічного строку їх обрання на відповідні 
посади. Члени органів адвокатського самоврядування, обрані на наступному 
З’їзді адвокатів України починають здійснювати свої повноваження, 
встановлені законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, після 
закінчення строку повноважень попередньо обраних членів вищих органів 
адвокатського самоврядування, за виключенням випадків, коли їх 
повноваження припинені згідно поданої заяви або у разі дострокового 
відкликання з посад, відповідно до рішень З’їзду. 
Стаття 2. Делегати на З’їзд, у тому числі три резервних делегатів, 
обираються на конференціях адвокатів регіону за встановленою квотою                   
1 (один) делегат від 250 (двохсот п’ятдесяти) адвокатів, адреси робочих місць 
яких знаходяться у відповідному регіоні за відомостями станом на 13 грудня 
2018 року включно, внесеними до Єдиного реєстру адвокатів України (далі – 
ЄРАУ), згідно затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення 
Єдиного реєстру адвокатів України, але не менше п’яти делегатів від 
кожного регіону України. Резервні делегати реєструються та беруть участь у 
роботі З'їзду виключно за умови не прибуття основних делегатів.  
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Стаття 3. Обов’язок проведення конференцій адвокатів регіону із обрання 
делегатів на З’їзд покладається на ради адвокатів Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 
Стаття 4. Протокол конференції адвокатів регіону щодо обрання делегатів 
на З'їзд, або  Витяг з нього,  підписується головуючим і секретарем та не 
пізніше  03 лютого 2019 року (оригінал або його належним чином завірена 
копія)  направляється до Секретаріату Ради адвокатів України, Національної 
асоціації адвокатів України. 
Стаття 5. Обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення 
проведення З’їзду покладається на Голову Ради адвокатів України, його 
Заступників та членів Ради адвокатів України. 
Стаття 6. Голова Ради адвокатів України, його Заступники та члени Ради 
адвокатів України діють як члени Організаційного комітету з проведення  
З’їзду під час перерви у  його  роботі. 
Рішення Організаційного комітету з проведення З’їзду є обов’язковими для 
виконання усіма адвокатами України. 
Стаття 7. На підставі наданих  Протоколів (або їх копій), Витягів з 
протоколів регіональних конференцій адвокатів та відповідно до 
встановленої Радою адвокатів України квоти представництва, Секретаріат 
Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України складає 
реєстраційний список делегатів З’їзду.  
Стаття 8. На З’їзд можуть бути запрошені особи, список яких складається 
Радою адвокатів України або Головою Ради адвокатів України. 
Стаття 9.  Рада адвокатів України розміщує повідомлення для адвокатів про 
день, час, і місце початку роботи З’їзду та питання, що виносяться на його 
обговорення, у газеті «Урядовий кур'єр» та розміщує його на офіційному веб-
сайті Національної асоціації адвокатів України не пізніше ніж за двадцять 
днів до дня проведення З'їзду.  
Рада адвокатів України повідомляє за  45 днів  про дату, час та місце  
проведення З’їзду Секретаріат Вищої ради правосуддя та Секретаріат Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. 
Стаття 10. До складу З’їзду входять делегати, обрані конференціями 
адвокатів регіонів шляхом голосування більшістю голосів делегатів, які 
беруть участь у Конференції. 
Стаття 11. Для визначення правомочності З’їзду перед його початком 
проводиться реєстрація делегатів, яка закінчується за 10 хвилин до його 
відкриття. 
Стаття 12. Реєстрація делегатів організовується Головою Ради адвокатів 
України та його Заступниками і здійснюється уповноваженими Головою 
Ради адвокатів України делегатами З’їзду (реєстраційна група), згідно 
реєстраційних списків делегатів, при умові подання ними свідоцтв  про право 
на заняття адвокатською діяльністю, витягів з ЄРАУ та документів, що 
посвідчують особу.  
Члени та Керівник реєстраційної групи призначаються розпорядженням 
Голови Ради адвокатів України, яким їх уповноважується  здійснювати 
реєстрацію делегатів З’їзду відповідно до цього Порядку (у тому числі 
резервних, у випадку неприбуття основних делегатів), а також видавати 
тимчасові посвідчення делегатів З’їзду. 
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Стаття 13. Голова Ради адвокатів України або один із його Заступників 
посвідчує факт реєстрації, а також правильність відомостей, вказаних в 
реєстраційному списку власним підписом.   
Стаття 14. Реєстраційний список повинен також містити графу, в якій 
делегати своїм підписом посвідчують одержання тимчасового посвідчення 
делегата З’їзду, мандата делегата З’їзду. 
Стаття 15. Додатком до реєстраційного списку є відомість щодо отримання  
бюлетенів для таємного голосування, у якому делегати в окремій графі своїм 
підписом посвідчують одержання таких бюлетенів.  
Стаття 16. При реєстрації делегатам видається комплект робочих 
документів, вручається тимчасове посвідчення делегата З’їзду, а після 
затвердження доповіді мандатної комісії  мандат делегата З’їзду. 
Стаття 17.  За результатами реєстрації делегатів З’їзду складається протокол, 
який підписується Керівником групи реєстрації та передається Голові Ради 
адвокатів України. 
Стаття 18. Робота З’їзду починається з визначення повноважності З’їзду 
(кворуму), необхідного для початку роботи З’їзду.  
З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше 
половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій 
адвокатів регіонів (стаття 54 Закону). 
Стаття 19. Повноважність З’їзду (кворум) визначається на момент 
закінчення реєстрації по кількості обраних делегатів, які своїми підписами у 
реєстраційному списку посвідчили факт своєї реєстрації.  
Стаття 20. Уразі неприбуття більше половини обраних делегатів З’їзду, які 
представляють більшість конференцій адвокатів регіонів, Рада адвокатів 
України призначає нову дату З’їзду. При відсутності кворуму під час 
проведення З’їзду головуючий на З’їзді оголошує перерву в його роботі та 
порядок інформування делегатів щодо дати та місця продовження роботи 
З’їзду.  
Стаття 21. З'їзд відкриває Голова Ради адвокатів України та повідомляє про 
кількість обраних делегатів З'їзду, які становлять його склад, а також 
прибулих на З’їзд, згідно відомостей із протоколу, наданого Керівником 
групи реєстрації, доповідає про кількість зареєстрованих делегатів ( у тому 
числі резервних) та кількість регіонів, які вони представляють.  
У разі встановлення правомочності З’їзду (кворуму) – якщо бере участь 
більше половини обраних делегатів, які представляють більшість 
конференцій адвокатів регіонів  відповідно до частини 6 статті 54 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Голова Ради адвокатів 
України повідомляє про можливість розпочати роботу З’їзду та розпочинає 
обрання робочих органів З’їзду.  
Стаття 22. З'їзд обирає із свого складу головуючого шляхом простого 
відкритого голосування, або поіменного  за рішенням З’їзду, яке проводить 
Голова Ради адвокатів України,  та секретаря (Секретаріат), які забезпечують 
порядок його ведення, складення протоколу, а також інші робочі органи 
З’їзду: лічильну комісію, яка забезпечує голосування та підрахунок 
результатів голосування, мандатну комісію, редакційну комісію. За рішенням 
З’їзду можуть бути створені інші робочі органи З’їзду. 
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До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени Ради 
адвокатів України, на яких покладено організаційно-технічне забезпечення 
його проведення.  
Стаття 23. Голова Ради адвокатів України виступає із доповіддю про 
діяльність Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України. 
Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури виступає із 
доповіддю про діяльність ВКДКА. 
Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури виступає з доповіддю про 
діяльність ВРКА. 
Стаття 24. Мандатна комісія перевіряє повноваження зареєстрованих 
делегатів і проводить заміну тимчасових посвідчень на мандати делегатів 
З’їзду.  
Голова Мандатної комісії доповідає про кількість обраних делегатів та 
кількість регіонів, які їх обрали.  
Стаття 25. Рішення З’їзду приймаються шляхом простого відкритого 
голосування більшістю голосів делегатів, що беруть участь у З’їзді ( ч.8 ст.54 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (50%+1 голос), 
якщо інший порядок не встановлено З’їздом або спеціальним законом. 
 Стаття 26. У разі, коли рішення З’їзду приймається таємним голосуванням, 
воно оголошується  лічильною комісією за результатами підрахунку голосів 
та заноситься до протоколу в якості рішення З’їзду без додаткового 
затвердження результатів голосування рішенням З’їзду. 
Стаття 27. Рішення З’їзду є обов’язковими до виконання всіма адвокатами 
України.  
Стаття 28. Рішення З’їзду набирають чинності з дня їх прийняття, якщо 
інший строк не передбачений рішенням З’їзду.  
Стаття 29. Про проведення З'їзду складається протокол, який підписується 
головуючим та секретарем З'їзду і передається у місячний строк до Ради 
адвокатів України (Секретаріату Ради адвокатів України, Національної 
асоціації адвокатів України). 
Стаття 30. Після обговорення питань порядку денного, прийняття рішень, 
Головуючий оголошує роботу З’їзду закінченою. 
 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15

 
 

 
 

ПРОЕКТ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Ради адвокатів України 

від 13 грудня 2018 року № 200 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
З’їзду адвокатів України 2019 року 

 
 

Стаття 1. Даний Регламент визначає порядок роботи З’їзду адвокатів 
України 2019 року (далі  З’їзд), призначений на 15-16 лютого 2019 року. 
Стаття 2. З’їзд у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Законом України « Про 
Вищу раду правосуддя», Законом України «Про судоустрій та статус суддів» 
та демократичними традиціями проведення з’їздів адвокатів України. 
Стаття 3. З’їзд проводиться на підставі рішення Ради адвокатів України      
від 13 грудня 2018 року № 200 «Про скликання З’їзду адвокатів України 2019 
року». 
Стаття 4. Делегати на З’їзд, у тому числі три резервних, обрані 
конференціями адвокатів регіону за встановленою квотою 1 (один) делегат 
від 250 (двохсот п’ятдесяти) адвокатів, адреси робочих місць яких 
знаходяться у відповідного регіону за відомостями станом на 13 грудня 2018 
року включно, внесеними до Єдиного реєстру адвокатів України (далі – 
ЄРАУ), згідно затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення 
ЄРАУ, але не менше п’яти делегатів від кожного регіону України.  Резервні 
делегати реєструються та беруть участь у роботі З’їзду виключно за умови не 
прибуття основних делегатів.  
Стаття 5. До порядку денного З'їзду включені наступні питання: 
Затвердження Регламенту З’їзду адвокатів України 2019 року; Затвердження 
Порядку денного З’їзду адвокатів України 2019 року; Доповідь Голови Ради 
адвокатів України; Доповідь Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури; Доповідь Голови Вищої ревізійної комісії адвокатури; 
Розгляд висновків Вищої ревізійної комісії адвокатури; Затвердження звіту 
про виконання кошторису Ради адвокатів України, Національної асоціації 
адвокатів України; Затвердження звіту про виконання кошторису Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; Обрання (призначення) 
двох членів Вищої ради правосуддя, строк повноважень яких закінчується у 
2019 році; Обрання (призначення) члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
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України, строк повноважень якого закінчується у 2019 році; Обрання членів 
органів адвокатського самоврядування, призначення на посади яких 
здійснюється з’їздом адвокатів України; Різне. 
Стаття 6. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь 
більше половини обраних делегатів, які представляють більшість  
конференцій адвокатів регіону (стаття 54 Закону). 
Стаття 7. На З’їзді можуть бути присутні запрошені особи, список яких 
складається Радою адвокатів України або Головою Ради адвокатів України. 
Стаття 8. Кожний делегат має один голос. Форма голосування (відкрита або 
таємна) визначається Законом або рішенням З’їзду. По всіх питаннях 
порядку денного З’їзду приймаються рішення З'їзду. Голосування за 
дорученнями (довіреностями), або одним делегатом замість іншого не 
допускається. 
Стаття 9. Під час роботи З’їзду ведеться протокол З’їзду, а також може 
вестись стенограма З’їзду, аудіо- і відеозапис. 
Стаття 10. Для визначення правомочності З’їзду перед його початком 
проводиться реєстрація делегатів, яка закінчується за 10 хвилин до його 
відкриття. 
Реєстрація делегатів організовується Головою Ради адвокатів України та його 
заступниками і здійснюється уповноваженими Головою Ради адвокатів 
України делегатами З’їзду (реєстраційна група), згідно реєстраційного 
списку делегатів, при умові подання ними свідоцтв про право на зайняття 
адвокатською діяльністю, витягів із ЄРАУ та документів, що посвідчують 
особу. Члени та Керівник реєстраційної групи призначаються 
розпорядженням Голови Ради адвокатів України, яким їх уповноважено 
здійснювати реєстрацію делегатів З’їзду відповідно до цього Регламенту  (у 
тому числі резервних, у випадку неприбуття основних делегатів), а також 
видавати тимчасові посвідчення делегатів З’їзду. 
Стаття 11. Реєстраційний список делегатів складається Секретаріатом Ради 
адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України на підставі 
наданих протоколів конференції адвокатів регіону щодо обрання делегатів на 
З'їзд, або  Витягів з нього, а також відповідно до встановленої Радою 
адвокатів України квоти. 
Голова Ради адвокатів України або один із його заступників посвідчує факт 
реєстрації, а також правильність відомостей, вказаних в реєстраційному 
списку, власним підписом. 
Стаття 12. Реєстраційний список повинен також містити графу, в якій 
делегати своїм підписом посвідчують одержання тимчасового посвідчення 
делегата З’їзду, мандата делегата З’їзду. 
Стаття 13. Додатком до реєстраційного списку є відомість щодо отримання  
бюлетенів для таємного голосування, у якому делегати в окремій графі своїм 
підписом посвідчують одержання таких бюлетенів.  
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Стаття 13. При реєстрації делегатам видається комплект робочих 
документів, вручається тимчасове посвідчення делегата З’їзду, а після 
затвердження доповіді мандатної комісії – мандат делегата З’їзду.  
Стаття 14. За результатами реєстрації делегатів складається протокол, який 
підписується Керівником групи реєстрації та передається Голові Ради 
адвокатів України.  
Стаття 15. Робота З’їзду починається з визначення кворуму, необхідного для 
початку роботи З’їзду. 
Кворум визначається на момент закінчення реєстрації по кількості обраних 
делегатів, які своїми підписами в реєстраційному листку посвідчили факт 
своєї  реєстрації. 
При відсутності кворуму під час проведення З’їзду, Головуючий на З’їзді 
оголошує перерву в його роботі, визначаючи порядок інформування 
делегатів щодо дати та місця проведення продовження роботи З’їзду. 
Стаття 16. З'їзд відкриває Голова Ради адвокатів України та повідомляє про 
кількість обраних делегатів З'їзду, які становлять його склад, а також згідно 
відомостей із протоколу, наданого Керівником групи реєстрації, доповідає 
про кількість зареєстрованих обраних делегатів та кількість регіонів, які вони 
представляють.  
Голова Ради адвокатів України повідомляє про можливість розпочати роботу 
З’їзду та обрання робочих органів З’їзду, у разі встановлення правомочності 
З’їзду (кворуму) відповідно до ч. 6 статті 54 Закону. 
Стаття 17.   З'їзд обирає із свого складу головуючого шляхом простого 
відкритого голосування, або поіменного  за рішенням З’їзду, яке проводить 
Голова Ради адвокатів України,  та секретаря (Секретаріат), які забезпечують 
порядок його ведення, складення протоколу, а також інші робочі органи 
З’їзду: лічильну комісію, яка забезпечує голосування та підрахунок 
результатів голосування, мандатну комісію, редакційну комісію. За рішенням 
З’їзду можуть бути створені інші робочі органи З’їзду. 
Стаття 18. Голова Ради адвокатів України після обрання Головуючого 
З’їзду,  згідно статті 17 цього Регламенту, передає останньому повноваження 
ведення З’їзду. До моменту обрання Головуючого ведення З’їзду 
покладається на Голову Ради адвокатів України. 
Стаття 19. Після відкриття З’їзду, делегатами за пропозицією Головуючого 
З’їзду затверджується Регламент З’їзду. 
Ведення З’їзду покладається на Головуючого.  
Стаття 20. Головуючий на З’їзді: 

 керує роботою З’їзду у відповідності з даним Регламентом; 
 ставить на обговорення питання у відповідності з порядком денним; 
 надає можливість для виступів учасникам З’їзду; 
 проводить голосування по питаннях порядку денного, що потребують 

прийняття рішення, і оголошує його результати; 
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 дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи З’їзду і його робочих 
органів; 

 забезпечує порядок під час роботи З’їзду; 
 оголошує про початок і закінчення таємного голосування, якщо воно 

проводиться за рішенням З’їзду; 
 оголошує перерви в роботі З’їзду; 
 у разі оголошення тривалої перерви у роботі З’їзду може звернутися до 

Голови Ради адвокатів України щодо проведення засідання 
Організаційного комітету З’їзду для вирішення питань (прийняття 
рішень), що відносяться до повноважень Ради адвокатів України як 
Організаційного комітету; 

 закриває З’їзд; 
 разом із секретарем підписує протокол З’їзду; 
 виконує інші дії, необхідні для проведення З’їзду. 

Головуючий не вправі коментувати виступаючих і давати оцінку їх виступів. 
Головуючий має право припиняти будь-які дії, що порушують даний 
Регламент та порядок роботи З’їзду, у тому числі робити зауваження 
виступаючому учаснику З’їзду при ухиленні від обговорюваного питання. 
Секретар (Секретаріат) З’їзду: забезпечує і контролює ведення протоколу 
З’їзду; приймає від делегатів заявки на виступ по питаннях порядку денного. 
Стаття 21. Для організації і проведення процедури голосування формується 
Лічильна комісія З’їзду. Рішення Лічильної комісії приймаються більшістю 
голосів від числа її членів. Лічильна комісія вибирає зі свого складу голову і 
секретаря комісії. 
Лічильна комісія роз’яснює порядок голосування по питаннях порядку 
денного З’їзду, проводить підрахунок голосів і повідомляє Секретарю 
(Секретаріату) З’їзду відомості про підрахунок голосів в результаті 
відкритого голосування. 
У разі, коли рішення З’їзду приймається таємним голосуванням, воно 
оголошується  Лічильною комісією за результатами підрахунку голосів та 
заноситься до протоколу в якості рішення З’їзду без додаткового 
затвердження результатів голосування рішенням З’їзду. 
У випадку проведення таємного голосування Лічильна комісія контролює 
виготовлення бюлетенів для таємного голосування, виносить на 
затвердження З’їзду їх форму, організовує і контролює видачу делегатам 
бюлетенів для таємного голосування під підпис у відомості щодо отримання  
бюлетенів для таємного голосування, забезпечує і контролює умови для 
вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування, організовує 
прийом бюлетенів з результатами таємного голосування від делегатів, після 
чого проводить підрахунок голосів. Голова Лічильної комісії оголошує 
результати таємного голосування. 
Протоколи Лічильної комісії з бюлетенями для таємного голосування 
(включаючи недійсні і зіпсовані) передаються Головуючому З’їзду. 
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Стаття 22. Для розробки проектів рішень З’їзду по обговорюваних питаннях 
з урахуванням пропозицій, зауважень і рекомендацій учасників З’їзду 
формується Редакційна комісія. 
Стаття 23. Для перевірки повноважень делегатів З’їзду формується 
Мандатна комісія, яка: 

 перевіряє повноваження зареєстрованих делегатів і проводить заміну 
тимчасових посвідчень на мандат делегата З’їзду; 

 у разі оголошення тривалої перерви у роботі З’їзду проводить заміну 
мандатів делегата З’їзду; 

 доповідає З’їзду про кількість обраних делегатів. 
Мандатна комісія вибирає зі свого складу голову і секретаря комісії. 
З’їзд затверджує доповідь Голови Мандатної комісії. 
Стаття 24. Порядок денний З’їзду затверджується після затвердження 
доповіді Голови  Мандатної комісії та отримання делегатами мандатів З’їзду. 
Стаття 25. На З’їзді надається наступний час для виступів: 

 з доповіддю із питань порядку денного – до 20 хвилин; 
 співдоповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин; 
 виступи в обговоренні – до 5 хвилин; 
 з інших питань порядку денного З’їзду – до 5 хвилин. 

З’їзд вправі приймати рішення про збільшення або скорочення часу на 
виступи. 
Стаття 26. Делегат З’їзду вправі: 

 виступати і вносити пропозиції по суті обговорюваних питань; 
 заявляти самовідвід у випадку обрання до складу робочих органів 

З’їзду; 
 виступати по одному і тому ж питанню не більше 2-х разів. 

Делегат З’їзду не повинен при виступі відхилятися від обговорюваної теми, 
виступати без дозволу Головуючого та перевищувати відведений для 
виступів час. 
У випадку порушення вказаних вище вимог, Головуючий має право 
попередити виступаючого або позбавити його слова. 
Стаття 27. Рішення З’їзду приймаються шляхом простого відкритого 
голосування більшістю голосів делегатів, що беруть участь у З’їзді ( ч.8 ст.54 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (50%+1 голос), 
якщо інший порядок не встановлено З’їздом або спеціальним законом. 
Рішення З’їзду є обов’язковими до виконання всіма адвокатами України 
(стаття 57 Закону). 
Рішення З’їзду набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не 
передбачений рішенням З’їзду.  
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РІШЕННЯ № 198 
  

Про скликання  
З’їзду адвокатів України 2019 року 

 
«13» грудня  2018  року                     м. Київ  
 

Рада адвокатів України відповідно до статей 54 та 55 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статей 94, 95 Закону України 
«Про судоустрій та статус суддів», статей 9 та 11  Закону України «Про 
Вищу раду правосуддя» та Положення про Раду адвокатів України,  
вирішила: 
 
1. Скликати З’їзд адвокатів України 2019 року,  призначити його на 15-16 

лютого 2019  року та зобов’язати Раду адвокатів України забезпечити 
його проведення. Не пізніше 31 грудня 2018 року визначити місце 
проведення З’їзду.  

2. Секретарю Ради адвокатів України здійснити повідомлення про 
прийняті рішення   на офіційному веб-сайті НААУ та повідомити 
адвокатів України, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-
дисциплінарні комісії адвокатури та ревізійні комісії адвокатів регіонів, 
Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу 
ревізійну комісію адвокатури та направити їх до Секретаріату Вищої 
ради правосуддя та Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України у строки, передбачені законодавством. 

3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
 

Голова Ради адвокатів України          [підпис]            Л.П. Ізовітова 
 
Секретар Ради адвокатів України [підпис]       П.М. Гречківський 
 

 
 

Стаття 28. Перед проведенням голосування Головуючий З’їзду оголошує 
чітке формулювання кожного із питань, поставленого на голосування, у 
черговості їх надходження.  
Підрахунок голосів проводиться членами Лічильної комісії або здійснюється 
безпосередньо Головуючим на З’їзді. 
До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени Ради 
адвокатів України, на яких покладено організаційно-технічне забезпечення 
його проведення.  
Стаття 29. При проведенні таємного голосування Лічильна комісія 
виготовляє і посвідчує бюлетені по числу делегатів, наділених правом 
голосування. 
Час, місце голосування, порядок його проведення встановлюється Лічильною 
комісією і оголошується Головуючим. 
Видача бюлетеня для таємного голосування проводиться делегату за його 
власним підписом у відомості щодо отримання бюлетенів для таємного 
голосування (додаток до реєстраційного списку). Лічильна комісія несе 
відповідальність за правильність видачі бюлетенів. 
При голосуванні відмітки голосуючих в бюлетені, що відображають їх 
волевиявлення, повинні проводитися чорнилами, що виключає виправлення 
надпису за допомогою звичайних засобів. Заповнення бюлетеня простим 
олівцем не допускається. 
До опускання бюлетеня в урну для голосування голосуючий вправі замінити 
в Лічильній комісії зіпсований бюлетень, про що робиться відмітка в 
відомості щодо отримання бюлетенів для таємного голосування, а також на 
самому зіпсованому бюлетені. Зіпсовані бюлетені додаються до протоколу 
Лічильної комісії. 
Стаття 30. Про проведення З’їзду складається протокол, який підписується 
Головуючим та Секретарем З’їзду і передається у місячний строк Раді 
адвокатів України (Секретаріату Ради адвокатів України, Національної 
асоціації адвокатів України).  
Стаття 31. Після обговорення питань порядку денного, прийняття рішень, 
Головуючий оголошує роботу З’їзду закінченою. 
________________ 
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Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу 
ревізійну комісію адвокатури та направити їх до Секретаріату Вищої 
ради правосуддя та Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України у строки, передбачені законодавством. 

3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 
 

Голова Ради адвокатів України          [підпис]            Л.П. Ізовітова 
 
Секретар Ради адвокатів України [підпис]       П.М. Гречківський 
 

 
 

 
 

 
РІШЕННЯ № 201 

 
Про скликання конференцій адвокатів регіонів, встановлення квот 

представництва, затвердження порядку висування та обрання делегатів 
конференцій адвокатів регіонів та регламенту їх проведення  

(зі змінами внесеними рішенням 
 Ради адвокатів України № 226 від 14 грудня 2018 року) 

 
 

«13» грудня 2018 року                м. Київ 
 

У зв’язку зі скликанням Радою адвокатів України З’їзду адвокатів 
України 2019 року, відповідно до статей 47, 55 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» та на підставі рішення  № 198  від     
13 грудня 2018 року про скликання З’їзду адвокатів України 2019 року,  
керуючись Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 
1. Скликати конференції адвокатів регіонів АР Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя з метою обрання делегатів на З’їзд адвокатів України 2019 
року, призначений на 15-16 лютого 2019 року. 

2. Організаційно-технічне забезпечення проведення конференцій адвокатів 
регіонів покласти на ради адвокатів регіонів.  

3. Встановити наступні квоти представництва делегатів на конференції 
адвокатів регіонів:  

АР Крим – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Вінницька область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Волинська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Дніпропетровська область – 1 делегат від 25 адвокатів; 
Донецька область – 1 делегат від 25 адвокатів; 
Житомирська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Закарпатська область – 1 делегат від 25 адвокатів; 
Запорізька область – 1 делегат від 5 адвокатів; 
Івано-Франківська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Київська область – 1 делегат від 30 адвокатів; 

Стаття 28. Перед проведенням голосування Головуючий З’їзду оголошує 
чітке формулювання кожного із питань, поставленого на голосування, у 
черговості їх надходження.  
Підрахунок голосів проводиться членами Лічильної комісії або здійснюється 
безпосередньо Головуючим на З’їзді. 
До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюють члени Ради 
адвокатів України, на яких покладено організаційно-технічне забезпечення 
його проведення.  
Стаття 29. При проведенні таємного голосування Лічильна комісія 
виготовляє і посвідчує бюлетені по числу делегатів, наділених правом 
голосування. 
Час, місце голосування, порядок його проведення встановлюється Лічильною 
комісією і оголошується Головуючим. 
Видача бюлетеня для таємного голосування проводиться делегату за його 
власним підписом у відомості щодо отримання бюлетенів для таємного 
голосування (додаток до реєстраційного списку). Лічильна комісія несе 
відповідальність за правильність видачі бюлетенів. 
При голосуванні відмітки голосуючих в бюлетені, що відображають їх 
волевиявлення, повинні проводитися чорнилами, що виключає виправлення 
надпису за допомогою звичайних засобів. Заповнення бюлетеня простим 
олівцем не допускається. 
До опускання бюлетеня в урну для голосування голосуючий вправі замінити 
в Лічильній комісії зіпсований бюлетень, про що робиться відмітка в 
відомості щодо отримання бюлетенів для таємного голосування, а також на 
самому зіпсованому бюлетені. Зіпсовані бюлетені додаються до протоколу 
Лічильної комісії. 
Стаття 30. Про проведення З’їзду складається протокол, який підписується 
Головуючим та Секретарем З’їзду і передається у місячний строк Раді 
адвокатів України (Секретаріату Ради адвокатів України, Національної 
асоціації адвокатів України).  
Стаття 31. Після обговорення питань порядку денного, прийняття рішень, 
Головуючий оголошує роботу З’їзду закінченою. 
________________ 
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Кіровоградська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Луганська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Львівська область – 1 делегат від 20 адвокатів; 
Миколаївська область – 1 делегат від 20 адвокатів; 
Одеська область – 1 делегат від 30 адвокатів; 
Полтавська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Рівненська область – 1 делегат від 7 адвокатів; 
Сумська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Тернопільська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 
Харківська область – 1 делегат від 25 адвокатів; 
Херсонська область – 1 делегат від 3 адвокатів; 
Хмельницька область – 1 делегат від 5 адвокатів; 
Черкаська область –1 делегат від 10 адвокатів; 
Чернівецька область – 1 делегатів від 10 адвокатів;  
Чернігівська область – 1 делегат від 15 адвокатів; 
м. Київ – 1 делегат від 50 адвокатів; 

 м. Севастополь – 1 делегат від 10 адвокатів. 
4. У випадку, якщо у регіоні (районах області, містах обласного 

підпорядкування, районах міста) є один чи два адвокати, відомості про 
адресу робочого місця яких включено до ЄРАУ по даному регіону (району 
області, місту обласного підпорядкування), вони є делегатами 
Конференції.  

5. У разі, якщо на збори адвокатів регіону (району області, міста обласного 
підпорядкування, району міста) прибув лише один адвокат, з адресою 
свого робочого місця у цьому регіоні, він є делегатом і включається до 
списку делегатів конференції адвокатів регіону за довідкою особи, 
визначеною відповідальною за проведення відповідних зборів.  

6. Голова та члени ради адвокатів регіону, Голова та члени кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури регіону, Голова та члени ревізійної 
комісії адвокатів регіону, представники адвокатів регіону у складі Ради 
адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури здійснюють організаційно-технічне забезпечення конференції 
адвокатів регіону та приймають у ній участь без права голосу (крім 
випадків обрання їх делегатами конференції адвокатів регіону на 
загальних зборах адвокатів).  

7. Затвердити Порядки висування та обрання делегатів конференцій 
адвокатів АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 
Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, 
Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та 
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Чернігівської областей, а також м. Києва та м. Севастополя, що 
додаються. 

8. Затвердити Регламенти конференцій адвокатів АР Крим, Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 
Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, 
Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької та Чернігівської областей, а також м. Києва та                                   
м. Севастополя, що додаються. 

9. Зобов’язати ради адвокатів регіонів:   
 визначити дату, час та місце проведення зборів адвокатів за адресами 

відповідних міст, районів області, міст обласного підпорядкування по 
висуненню делегатів на Конференцію та Конференції;  

 у регіонах введення надзвичайного стану повідомити військову 
адміністрацію про дату, час та місце проведення зборів адвокатів за 
адресами відповідних міст, районів області, міст обласного 
підпорядкування по висуненню делегатів на Конференцію та 
Конференції; 

 провести до  02 лютого 2019 року Конференції по обранню делегатів на 
З’їзд адвокатів України 2019 року;  

 не пізніше наступного дня після прийняття рішення радою адвокатів 
регіону направити електронною поштою до Секретаріату Ради 
адвокатів України (секретаріату Національної асоціації адвокатів 
України) відомості про час, місце і дату  проведення Конференції та 
зборів адвокатів по висуненню та обранню делегатів Конференції 
(протокол засідання ради адвокатів регіону) для формування списків 
адвокатів регіону, за даними Єдиного реєстру адвокатів України, для 
участі у зборах і Конференції та оприлюднення на офіційному веб-
сайті Національної асоціації адвокатів України;  

 оприлюднити на веб-сайті ради адвокатів регіону (за наявності)  
оголошення, пов’язані із проведенням зборів адвокатів по висуненню 
та обранню  делегатів Конференції та Конференції; 

 за результатами проведення Конференції до 03 лютого 2019 року, 
скерувати до Секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату 
Національної асоціації адвокатів України) протокол конференції 
адвокатів регіону щодо обрання делегатів на З'їзд, або витяг з нього, 
який підписується головуючим і секретарем Конференції (у тому числі 
електронною поштою). 

10. Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 
України сформувати списки адвокатів регіону, за даними  Єдиного 
реєстру адвокатів України, для участі у зборах та Конференції станом на 
дату прийняття цього рішення. 

11. Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 
України передати Голові Ради адвокатів міста Києва Рябенку П.К. 
затверджені цим рішенням Порядок висування та обрання делегатів 
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конференції адвокатів м. Києва, Регламент конференції адвокатів                       
м. Києва та Список адвокатів з робочим місцем в м. Києві  за даними  
Єдиного реєстру адвокатів України для участі у зборах та Конференції 
(станом на 13 грудня 2018 року включно). 

12.  Визначити розміщення на офіційному веб-сайті Національної асоціації 
адвокатів України та веб-сайті ради адвокатів регіону (за наявності) 
інформації про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів 
регіонів та питання, що виносяться на її обговорення, належним 
повідомленням адвокатів регіону.  

13.  Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 
ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, 
ревізійні комісії адвокатів регіонів, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну 
комісію адвокатури, Вищу ревізійну комісію адвокатури, а також 
розмістити його на офіційному веб-сайті НААУ. 
 

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

Секретар Ради адвокатів України /підпис/        П.М. Гречківський 


