
 

 

РІШЕННЯ № 86 

Про внесення та затвердження змін до Регламенту Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Регламенту 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, Положення 

про порядок прийняття та  розгляд скарг щодо неналежної поведінки 

адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність, Порядку допуску до складання кваліфікаційного 

іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики 

оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття 

права на заняття адвокатською діяльністю 

 

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

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області Рудницької Н.А. від       

31 травня 2018 року № 518/0/9-18 в частині внесення змін до Регламенту 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, Положення про 

порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, 

яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, Порядку 

допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення 

кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні, врахувавши пропозицію Голови Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М. про внесення 

запропонованої зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, а також інші зауваження та доповнення членів Ради 

адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України,  

Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Внести та затвердити зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, з наступними змінами 

(Додаток 1). 

2. Внести та затвердити зміни до Регламенту Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням 



Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 268, з наступними 

замінами (Додаток 2). 

3. Внести та затвердити доповнення до Положення про порядок прийняття 

та розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати 

наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, з 

наступними змінами (Додаток 3). 

4. Внести та затвердити зміни до Порядку допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та 

методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для 

набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, з 

наступними змінами (Додаток 4). 

5. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а також на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

 

Голова Ради адвокатів України            підпис   Л.П. Ізовітова  

 

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України підпис       І.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «02» червня 2018 року № 86 

 

ЗМІНИ 

до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
(затверджений рішенням РАУ від 4-5 липня 2014 року № 78, із змінами, внесеними 

рішенням РАУ від 13 листопада 2015 року № 120, із змінами, внесеними 

рішенням РАУ від 17 грудня 2015 року № 163, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 04 

лютого 2017 року № 22, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 07 квітня 2017 року № 

57, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 22 вересня 2017 року № 199, із змінами, 

внесеними рішенням РАУ від 22 вересня 2017 року № 200) 

 

1. Пункт 3.44. Розділу ІІІ «Підготовка і проведення засідань ВКДКА» 

Регламенту викласти у новій редакції наступного змісту: 

«3.44. Рішення ВКДКА приймається відкритим голосуванням. Рішення 

ВКДКА приймається таємним голосуванням за пропозицією не менш 

ніж семи членів ВКДКА. Під час прийняття рішення ВКДКА ніхто не 

має права перебувати в приміщенні, у якому приймається таке рішення 

(«нарадча кімната»), крім складу ВКДКА, який приймає таке рішення, та 

працівників Секретаріату ВКДКА. 

Члени ВКДКА та працівники Секретаріату ВКДКА не мають права 

розголошувати хід обговорення та прийняття рішення в приміщенні, у 

якому ухвалювалося таке рішення («таємниця нарадчої кімнати»). 

Виключенням з правила, встановленого цим абзацом п. 3.44 Регламенту, 

становить необхідність захисту Головою та членами ВКДКА, 

працівниками Секретаріату ВКДКА своїх прав та інтересів.». 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення Ради адвокатів України 

від «02» червня 2018 року № 86 

 

ЗМІНИ 

до Регламенту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

регіону 
(затверджений рішенням РАУ від 17 грудня 2013 року № 268, із змінами та 

доповненнями, внесеними рішенням РАУ від 26 лютого 2016 року № 98, із змінами та 

доповненнями, внесеними рішенням РАУ від 07 квітня 2017 року № 57, із змінами та 

доповненнями, внесеними рішенням РАУ від 08 квітня 2017 року № 92) 

 

1. У Розділі 8 «Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

(палати)» Регламенту: 

 пункт 8.2. викласти у новій редакції наступного змісту:  

«8.2. Рішення КДКА приймаються за наслідками обговорення та 

голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. У 

разі рівного розподілу голосів голос Голови КДКА є ухвальним. Рішення 

палати приймається за наслідками обговорення та голосування 

більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім передбачених 

Законом випадків.; 

 пункт 8.3. викласти у новій редакції наступного змісту: 

«8.3. Під час прийняття рішення КДКА (палати) ніхто не має права 

перебувати в приміщенні, у якому приймається таке рішення («нарадча 

кімната»), крім складу КДКА (палати), який приймає таке рішення, 

Голови КДКА, який бере участь у засіданні палати, секретаря КДКА та 

працівників Секретаріату КДКА. Члени КДКА (палати) та працівники 

Секретаріату КДКА не мають права розголошувати хід обговорення та 

прийняття рішення в приміщенні, у якому ухвалювалося таке рішення 

(«таємниця нарадчої кімнати»). Виключенням з правила, встановленого 

цим пунктом Регламенту, становить необхідність захисту Головою та 

членами КДКА, працівниками Секретаріату КДКА, своїх прав та 

інтересів.».  

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення Ради адвокатів України 

від «02» червня 2018 року № 86 

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ 

до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо 

неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність: 
(затверджене рішенням РАУ від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами, внесеними 

рішенням РАУ від 30 липня 2015 року № 86, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 13 

листопада 2015 року № 143, із змінами, внесеними рішенням РАУ від 11 червня 2016 року 

№ 151, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням РАУ від 07 квітня 2017 року № 

57, із змінами та доповненнями, внесеними рішенням РАУ від 08 квітня 2017 року № 92, із 

змінами, внесеними рішенням РАУ від 23 вересня 2017 року № 203 

(у редакції рішення РАУ від 16 листопада 2017 року № 257), із змінами та доповненнями, 

внесеними рішенням РАУ від 01 червня 2018 року № 66) 

 

1. Статтю 31 Положення доповнити новими реченнями наступного 

змісту: 

«31. … Під час прийняття рішення ніхто не має права перебувати в 

приміщенні, у якому приймається таке рішення («нарадча кімната»), 

крім складу дисциплінарної палати КДКА, який приймає таке рішення, 

Голови КДКА, який бере участь у засіданні палати, і працівників 

Секретаріату КДКА. Члени дисциплінарної палати КДКА, Голова 

КДКА, секретар КДКА та працівники Секретаріату КДКА не мають 

права розголошувати хід обговорення та прийняття рішення в 

приміщенні, у якому ухвалювалося таке рішення («таємниця нарадчої 

кімнати»). Виключенням з правила, встановленого у цій статті 

Положення, становить необхідність захисту Головою та членами 

дисциплінарної палати КДКА, Головою КДКА, секретарем КДКА і 

працівниками Секретаріату КДКА своїх прав та інтересів.»;  

2. Статтю 38 Положення викласти у новій редакції наступного змісту: 

«38. Скарги на рішення дії чи бездіяльність дисциплінарної палати 

КДКА розглядаються ВКДКА відповідно до положень Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цього Положення, 

Регламенту ВКДКА, інших актів ВКДКА та актів РАУ. 

Під час прийняття рішення ВКДКА ніхто не має права перебувати в 

приміщенні, у якому приймається таке рішення («нарадча кімната»), 

крім складу ВКДКА, який приймає таке рішення, та працівників 

Секретаріату ВКДКА. 

Члени ВКДКА та працівники Секретаріату ВКДКА не мають права 

розголошувати хід обговорення та прийняття рішення в приміщенні, у 

якому ухвалювалося таке рішення («таємниця нарадчої кімнати»). 

Виключенням з правила, встановленого у цій статті Положення, 



становить необхідність захисту Головою та членами ВКДКА, 

працівниками Секретаріату ВКДКА своїх прав та інтересів. 

Копія рішення ВКДКА надсилається або вручається під розписку 

адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, протягом 7 – 10 робочих днів з дня прийняття 

рішення.»; 

3. Статтю 49 Положення доповнити новими реченнями наступного 

змісту: 

«49. … Під час прийняття рішення ніхто не має права перебувати в 

приміщенні, у якому приймається таке рішення («нарадча кімната»), 

крім складу дисциплінарної палати КДКА, який приймає таке рішення, 

Голови КДКА, який бере участь у засіданні палати, секретаря КДКА та 

працівників Секретаріату КДКА. Члени дисциплінарної палати КДКА, 

Голова КДКА, секретар КДКА та працівники Секретаріату КДКА не 

мають права розголошувати хід обговорення та прийняття рішення в 

приміщенні, у якому ухвалювалося таке рішення («таємниця нарадчої 

кімнати»). Виключенням з правила, встановленого у цій статті 

Положення, становить необхідність захисту Головою та членами 

дисциплінарної палати КДКА, Головою КДКА, секретарем КДКА і 

працівниками Секретаріату КДКА своїх прав та інтересів.». 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до рішення Ради адвокатів України 

від «02» червня 2018 року № 86 

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ 

до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку 

складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів 

складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на  

заняття адвокатською діяльністю в Україні 
(затверджений рішенням РАУ від 17 грудня 2013 року № 270, зі змінами, внесеними 

рішенням РАУ від 30 серпня 2014 року № 101, зі змінами, внесеними рішенням РАУ від 25 

жовтня 2014 року № 179, зі змінами, внесеними рішенням РАУ від 25 вересня 2015 року № 

104, зі змінами, внесеними рішенням РАУ від 11 червня 2016 року № 150, зі змінами, 

внесеними рішенням РАУ від 13 вересня 2016 року № 195, зі змінами, внесеними рішенням 

РАУ від 16 грудня 2016 року № 295) 

 

1. Пункт 1 Розділу 5 «Рішення про допуск/відмову допуску та за 

результатами кваліфікаційного іспиту.» Порядку доповнити реченнями 

наступного змісту: 

«1. … Під час прийняття рішення ніхто не має права перебувати в 

приміщенні, у якому приймається таке рішення («нарадча кімната»), 

крім складу кваліфікаційної палати КДКА, який приймає таке рішення, 

Голови КДКА, який бере участь у засіданні плати, секретаря КДКА та 

працівників Секретаріату КДКА. Голова і члени кваліфікаційної палати 

КДКА, Голова КДКА, секретар КДКА та працівники Секретаріату 

КДКА не мають права розголошувати хід обговорення та прийняття 

рішення в приміщенні, у якому ухвалювалося таке рішення («таємниця 

нарадчої кімнати»). Виключенням з правила, встановленого у цьому 

пункті Порядку, становить необхідність захисту Головою та членами 

кваліфікаційної палати КДКА, Головою КДКА, секретарем КДКА і 

працівниками Секретаріату КДКА своїх прав та інтересів.». 

_____________ 


