ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради адвокатів України
від «16» лютого 2017 року № 42

ПОРЯДОК
підготовки та проведення
Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року
Стаття 1. Звітно-виборний з'їзд адвокатів України 2017 року (далі  З’їзд)
проводиться відповідно до рішення Ради адвокатів України № 40 від
«16» лютого 2017 року «Про скликання Звітно-виборного з’їзду адвокатів
України 2017 року». До порядку денного З’їзду включені наступні питання:
затвердження Регламенту Звітно-виборного з’їзду адвокатів України
2017 року; затвердження Порядку денного Звітно-виборного з’їзду адвокатів
України 2017 року; доповідь Голови Ради адвокатів України; розгляд звіту
Ради адвокатів України; обрання Голови Ради адвокатів України (за посадою
Голови Національної асоціації адвокатів України); доповідь Заступників
Голови Ради адвокатів України; обрання Заступника Голови Ради адвокатів
України, строк повноважень якого закінчується у 2017 році; доповідь Голови
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; розгляд звіту
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; обрання
Заступників
Голови
Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури; доповідь Голови Вищої ревізійної комісії адвокатури; розгляд
висновків Вищої ревізійної комісії адвокатури; обрання Голови Вищої
ревізійної комісії адвокатури, строк повноважень якого закінчується у 2017
році; обрання членів Вищої ревізійної комісії адвокатури, строк повноважень
яких закінчується у 2017 році; про внесення змін до Статуту Національної
асоціації адвокатів України; про внесення змін до Положення про Вищу
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; про внесення змін до
Правил адвокатської етики; про внесення змін до Положення про Раду
адвокатів України; про внесення змін до Положення про Вищу ревізійну
комісію адвокатури; затвердження звіту про виконання кошторису Ради
адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України; затвердження
звіту про виконання кошторису Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури; затвердження кошторису Ради адвокатів України, Національної
асоціації адвокатів України; затвердження кошторису Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури; різне.
Повноваження членів як вищих так і регіональних 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 наступних З’їзді адвокатів України та конференції
адвокатів регіону, починають здійснювати свої повноваження, встановлені
законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, після закінчення
строку повноважень попередньо обраних членів вищих та регіональних

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 адвокатів України чи
конференції адвокатів регіону.
Стаття 2. Делегати на З’їзд, у тому числі п’ять резервних делегатів,
обираються на конференціях адвокатів регіону за встановленою квотою 1
(один) делегат від 100 (ста) адвокатів, адреси робочих місць яких знаходяться
у відповідному регіоні за відомостями, внесеними до Єдиного реєстру
адвокатів України (далі – ЄРАУ), згідно затвердженого Радою адвокатів
України Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України. Резервні
делегати реєструються та беруть участь у роботі З'їзду виключно за умови не
прибуття основних делегатів.
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 підписується головуючим і секретарем Конференції та не пізніше
місячного строку до дати проведення З'їзду (09 травня 2017 року) 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 у період оголошеної Головуючим З’їзду тривалої перерви в роботі
З’їзду.
Рішення Організаційного комітету з проведення З’їзду (із питань, віднесених
до проведення регіональних конференцій адвокатів та З’їзду) є
обов’язковими для виконання усіма адвокатами України.
Стаття 7. На підставі наданих і належним чином завірених копій протоколів
регіональних конференцій адвокатів та відповідно до встановленої Радою
адвокатів України квоти, 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/або розміщує його на офіційному
веб-сайті Національної асоціації адвокатів України не пізніше ніж за
двадцять днів до дня проведення З'їзду.
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 уповноважено
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.
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 регіону (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. У разі 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 згідно
відомостей із протоколу, наданого Керівником групи реєстрації, доповідає
про кількість зареєстрованих делегатів та кількість регіонів, що вони

представляють.
У разі встановлення правомочності З’їзду (кворуму) 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 поіменного
голосування, 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.
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 мандат делегата
З’їзду. Голова Мандатної комісії доповідає про кількість обраних делегатів та
кількість регіонів, які їх обрали.
Стаття 25. Рішення З’їзду приймаються більшістю голосів обраних делегатів
З'їзду (50+1 голос), якщо інший порядок не встановлений спеціальним
законодавством або рішенням З’їзду.
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.
_________________

