
 

РІШЕННЯ № 143 

Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту  

 

«11» червня 2016 року               м. Одеса 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М. щодо 

необхідності зміни відсоткового співвідношення перерахувань коштів, що 

надходять на поточні рахунки відповідних кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури від осіб, як плата за складення кваліфікаційного іспиту, з метою 

покриття витрат та недопущення блокування роботи вищого органу 

адвокатського самоврядування через відсутність його достатнього 

фінансового забезпечення, врахувавши пропозиції, зауваження та 

доповнення членів Ради адвокатів України, відповідно до рішення Ради 

адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 24, рішення Ради адвокатів 

України від 13 листопада 2015 року № 123, керуючись статтями 55, 58 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням 

про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Встановити, що плата за складення кваліфікаційного іспиту 

здійснюється в національній валюті України на банківські рахунки 

органів адвокатського самоврядування (КДКА та ВКДКА) двома 

платежами, згідно наступного розподілу: 

 шляхом перерахування 80% від встановленого розміру плати за 

складення кваліфікаційного іспиту (в розмірі трьох мінімальних 

заробітних плат, установлених законом на день подання особою 

заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту) на 

поточний рахунок відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури;  

 шляхом перерахування 20% від встановленого розміру плати за 

складення кваліфікаційного іспиту (в розмірі трьох мінімальних 

заробітних плат, установлених законом на день подання особою 

заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту) на 

поточний рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури. 



 

2. Кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури регіонів  

здійснювати допуск до складення кваліфікаційного іспиту осіб, стосовно 

яких прийнято рішення про допуск до складення кваліфікаційного 

іспиту, та плата за складення кваліфікаційного іспиту якими здійснена в 

порядку та розмірах, встановлених пунктом 1 цього рішення.  

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення Ради адвокатів України 

від 17 грудня 2012 року № 24 (в частині, щодо розподілу коштів між 

КДКА та ВКДКА) та рішення Ради адвокатів України від 13 листопада 

2015 року № 123. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів та Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а також 

опублікувати його на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України. 

 
 

Голова Ради адвокатів України  підпис        Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис        П.М. Гречківський 


