
 

РІШЕННЯ № 80 

Про внесення і затвердження змін до Положення про організацію та 

порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю 

 

«01» червня 2018 року                    смт. Затока, Одеська обл. 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Ради адвокатів 

Львівської області Павлишина Б.Я. від 29 травня 2018 року № 77 та взявши 

до уваги пропозиції керівників стажування з приводу деяких питань 

організації та порядку проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, обговоривши 

запропоновані Заступником Голови Ради адвокатів України Гвоздієм В.А. 

зміни до Положення про організацію та порядок проходження стажування 

для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, зокрема, але не виключно, відносно посвідчення стажиста 

адвоката, підготовки та зберігання документів, пов’язаних зі стажуванням, 

повноважень ради адвокатів регіону та Ради адвокатів України з організації 

стажування, введення для стажистів адаптаційного курсу в професію 

адвоката тощо, а також правки редакційного характеру, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 

керуючись статтею 55 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Внести зміни до Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, шляхом затвердження у новій редакції, що 

додається.  

2. Визнати Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, затверджене рішенням Ради адвокатів України 

№ 6 від 03 лютого 2017 року, з останніми доповненнями, внесеними 

рішенням Ради адвокатів України від 30 березня 2018 року № 45, таким 

що втратило чинність.  



3. Встановити, що особи, які розпочали стажування до 01 червня            

2018 року, проходять стажування за правилами Положення про 

організацію та порядок проходження стажування для отримання особою 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в редакції, що 

діяла на момент початку стажування. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити  

ради адвокатів регіонів, а також на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокаті України  підпис                 Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис            П.М. Гречківський 


