
 
 

 

РІШЕННЯ № 20 

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації 

 адвокатів України у новій редакції 

 

«14» лютого 2019 року        с. Плав’є,  Львівська обл.                                                                                      

Рада адвокатів України, заслухавши Заступника Голови Ради адвокатів 

України Гвоздія В.А. щодо затвердження Порядку  підвищення кваліфікації 

адвокатів України у новій редакції, врахувавши пропозиції Голови Ради 

адвокатів України Ізовітової Л.П. та членів Ради адвокатів України Каденко 

О.О., Мнишенко Є.І., Калюжної Б.В., Осики С.В., а також зауваження та 

доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ 

Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів 

України, вирішила: 

1. Включити до порядку денного засідання Ради адвокатів України          

14 лютого 2019 року питання: «Про затвердження Порядку підвищення 

кваліфікації адвокатів України у новій редакції». 

2. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України у новій 

редакції, що набирає чинності з 01 квітня 2019 року (додається).  

3. Привести у відповідність Положення про Експертну раду з питань 

акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів 

при Національній асоціації адвокатів України, виклавши його у новій 

редакції, що набирає чинності з 01 квітня 2019 року (додається).  

4. Привести у відповідність Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України, затверджений рішенням Ради адвокатів України № 26 від        

17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, доповнивши його 

підпунктом 3.1.8. (додається). 

5. Скасувати з 01 квітня 2019 року акредитацію заходів та сертифікацію 

осіб, які були акредитовані та сертифіковані Експертною радою з 

питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації 



адвокатів при Національній асоціації адвокатів України відповідно до  

Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України № 85 від16 лютого 2013 року, із 

змінами та доповненнями.  

6. Визначити, що всі заходи, що були акредитовані Експертною Радою з 

питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації 

адвокатів при НААУ, за раніше діючим Порядком та проведення яких 

заплановано органами адвокатського самоврядування до 01 липня      

2019 року, можуть бути проведені та отримані адвокатами залікові 

бали, сертифікати та інші документи, що підтверджують підвищення 

кваліфікації адвокатів, здобуті останніми до 01 липня 2019 року 

зараховуються адвокатам як підвищення кваліфікації за відповідний 

період. 

7. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

адвокатів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 

ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатів 

регіонів, Вищу школу адвокатури Національної асоціації адвокатів 

України. 

 

 

Голова Ради адвокатів України         /підпис/   Л.П. Ізовітова 
 

Секретар Ради адвокатів України /підпис/      П.М. Гречківський 


