
 
РІШЕННЯ № 162 

 

Про облік на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України інформації про складення/не складення особами 

кваліфікаційного іспиту  

 

 

«13» червня 2016 року             м. Одеса  

 

Рада адвокатів України, заслухавши пропозицію Голови Ради адвокатів 

України про необхідність відкритого та публічного обліку на офіційному 

веб-сайті Національної асоціації адвокатів України інформації про 

складення/не складення особами кваліфікаційного іспиту, для забезпечення 

зручності та оперативності використання зазначених відомостей органами 

адвокатського самоврядування під час виконання законодавчо визначених 

повноважень, а також недопущення будь яких зловживань, обговоривши 

формат викладу зазначеної інформації, порядок та строки її надання 

кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України і 

присутніх на засіданні представників регіональних органів адвокатського 

самоврядування, керуючись статтями 9, 10, 55 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Здійснювати на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України облік інформації про складення/не складення особами 

кваліфікаційного іспиту.   

2. Секретаріату Національної асоціації адвокатів України (Секретаріату 

Ради адвокатів України) для реалізації пункту першого цього рішення 

сформувати на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України в окремій рубриці «Доступ до професії. Складення 

кваліфікаційного іспиту» електронний реєстр осіб, які склали/не склали 

кваліфікаційний іспит, до якого в алфавітному порядку забезпечувати 

внесення інформації про прізвище, ім’я і по батькові особи, яка 

склала/не склала кваліфікаційний іспит, номер і дату відповідного 



рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та 

свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.  

3. Встановити, що сформований відповідно до цього рішення реєстр осіб, 

які склали/не склали кваліфікаційний іспит є відкритим та 

загальнодоступним на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України.  

4. Кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури регіонів 

забезпечити скерування до Секретаріату Національної асоціації 

адвокатів України (Секретаріату Ради адвокатів України) інформації про 

складення/не складення особами кваліфікаційного іспиту разом із скан-

копіями відповідних рішень та свідоцтв про складення кваліфікаційного 

іспиту протягом 5 (п’яти) робочих днів, з дня їх прийняття для внесення 

зазначеної інформації до реєстру. 

5. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, а також оприлюднити 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 


