
 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 25 
 

«10» лютого 2022 року                        м. Київ 
 

Про створення при 

Національній асоціації адвокатів України 

Комітету з питань незалежності правосуддя та судової влади 

 

Розглянувши подання Маловацького Олексія Володимировича про 

створення Комітету з питань незалежності правосуддя та судової влади,   

зважаючи на конституційний обов'язок адвокатури – недопущення загрози 

незалежності судової влади та зневірі підзахисних у праві на справедливий суд, 

враховуючи важливість взяття участі адвокатами у прогнозуванні 

можливого впливу нового законодавства щодо судоустрою на судову владу,  

з метою аналізу поточного стану судочинства та формування узагальнених 

пропозицій щодо чинного законодавства у вказаній сфері,  

керуючись статтею 56 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», пунктом 1.17 частини першої розділу ІІІ Положення про Раду 

адвокатів України, затвердженого Установчим з’їздом адвокатів України 17 

листопада 2012 року (з наступними змінами), Статутом недержавної 

некомерційної професійної організації Національна асоціація адвокатів України, 

затвердженого Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року (з 

наступними змінами), Положенням про комітети Національної асоціації 

адвокатів України, затвердженим розпорядженням Голови Національної 

асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 110 від 13 липня 2021 

року (далі – Положення про комітети НААУ), вирішила: 

1. Створити при Національній асоціації адвокатів України постійно діючий 

колегіальний дорадчий орган – Комітет з питань незалежності 

правосуддя та судової влади. 

2. Головою Комітету з питань незалежності правосуддя та судової влади 

призначити адвоката Маловацького Олексія Володимировича 

(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2342/10, 

видане Київською обласною КДКА 25 вересня 2003 року) за його згодою 

та беручи до уваги значний управлінський досвід у Вищій раді 

правосуддя. 

3. Заступником Голови Комітету з питань незалежності правосуддя та 



 

 

судової влади призначити адвоката Гречківського Павла 

Миколайовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 

№ 2813/10, видане Київською обласною КДКА 28 квітня 2005 року) згідно 

його заяви та взявши до уваги інформацію щодо досвіду роботи та 

професійних досягнень. 

4. Затвердити завдання Комітету з питань незалежності правосуддя та 

судової влади, що діє у складі НААУ. 

- науково-практичне опрацювання поточного стану судочинства та 

судоустрою; 

- вироблення узагальнених пропозицій і представлення в робочих органах 

Верховної Ради України та інших органах державної влади, комісіях, 

робочих групах тощо; 

- направлення таких пропозицій і зауважень суб'єктам законодавчої 

ініціативи та суб’єктам, уповноваженим приймати підзаконні акти, що 

стосуються судочинства та судоустрою; 

- аналіз та узагальнення правозастосовчої практики у сфері судочинства, 

судоустрою та незалежності судової влади; 

- за погодженням з керівництвом НААУ обговорення сформованих 

пропозицій з суддівськими та іншими професійними об'єднаннями; 

- проведення публічних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів 

тощо) щодо правових питань і практичної реалізації судочинства, 

судоустрою та незалежності судової влади; 

- розроблення навчальних програм, спрямованих на експертне обговорення 

проблемних питань, підвищення кваліфікації адвокатів щодо практичних 

аспектів функціонування органів судового врядування та самоврядування. 

 

Голова  

Національної асоціації адвокатів України, 

Ради адвокатів України        [підпис]    Лідія ІЗОВІТОВА 


