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ПОЛОЖЕННЯ

Про Комітет з гуманітарних питань і творчих
ініціатив при Національній асоціації
адвокатів України

м. Київ

1. Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив (далі – Комітет) є
постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при
Національній асоціації адвокатів України (далі – НААУ). Комітет підзвітний
РАУ, та підзвітний та підконтрольний Голові НААУ, РАУ.
2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими нормативними
актами, Правилами адвокатської етики, рішеннями з’їзду адвокатів України
та Ради адвокатів України, актами Голови НААУ, РАУ та цим Положенням.
3. Основною метою створення Комітету є сприяння розвитку
гуманітарного напрямку з питань пов’язаних з діяльністю НААУ, підтримка
творчих і мистецьких ініціатив адвокатів та їх популяризація серед
громадськості.
4. Повноваження Комітету на виконання основних завдань:
• робота з адвокатами-митцями щодо ініціювання культурних і
мистецьких подій в адвокатській спільноті та в громадянському
суспільстві;
• налагодження діалогу між творчим середовищем, адвокатами та
громадськістю;
• співпраця з іноземними/міжнародними організаціями щодо спільних
гуманітарних, культурно-освітніх та мистецьких проектів;
• підтримання ділових відносин з закладами культури мистецькими,
профільними міністерствами та відомствами, творчими колективами;
• надання пропозицій НААУ щодо проведення творчих заходів із
залученням адвокатів;
• заохочення молодих режисерів й сценаристів для написання і зйомок
документальних та художніх фільмів про життя і діяльність
українських адвокатів;
• популяризація мистецьких творів
середовищі та в суспільстві загалом;
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• організація виставок творів і мистецьких робіт сучасних адвокатів;
• розгляд звернень в межах своїх повноважень;

• здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених
Положенням про Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив
при НААУ.
5. Комітет з метою виконання покладених на нього завдань має право:
• отримувати у встановленому порядку від Секретаріату НААУ, інших
органів адвокатського самоврядування, членів НААУ, інших фізичних
та юридичних осіб інформацію необхідну для здійснення своїх
повноважень;
• брати участь в організації проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів, а також безпосередньо приймати участь у таких
заходах;
• залучати до своєї роботи у встановленому порядку до своєї роботи
працівників Секретаріату НААУ, РАУ, представників державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів
(за згодою);
• надавати Голові НААУ, РАУ пропозиції та рекомендації з питань,
віднесених до повноважень Комітету;
• утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань
постійні або тимчасові робочі групи;
• одержувати консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну
для виконання основних завдань Комітету.
6. Комітет складається з Голови Комітету та членів Комітету, що
здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Членом Комітету може
бути виключно адвокат.
Комітет очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади
Голова НААУ, РАУ. Персональний склад Комітету затверджується Головою
НААУ, РАУ.
7. Формою роботи Комітету е його засідання, які проводяться в разі
потреби, але не радше одного разу в два місяці. Координує діяльність
Комітету, головує на його засіданнях, скликає та організовує їх підготовку
Голова Комітету.

У разі відсутності Голови Комітету або неможливості виконання ним
своїх обов’язків, Голова НААУ, РАУ визначає члена Комітету, який
забезпечує діяльність Комітету на час відсутності Голови Комітету.
Голова Комітету не пізніше ніж за 15 днів здійснює за допомогою
електронної пошти та/або поштового відправлення інформування членів
Комітету про дату, час та місце проведення засідання, а також ознайомлює їх
з питаннями, що пропонуються до порядку денного засідання Комітету.
Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше як
половина його членів.
Члени Комітету беруть участь у його засіданнях особисто.
За запрошенням Голови Комітету у засіданнях Комітету можуть брати
участь члени НААУ, інші особи.
3 кожного питання порядку денного Комітет більшістю з присутніх на
засіданні приймає рекомендації або пропозиції, що вносяться на розгляд
Голови НААУ, РАУ.
За результатами засідання складається протокол, який підписується
Головою Комітету.
8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комітету
та його засідань покладається на Секретаріат НААУ, РАУ.
__________________

