
 
 

РІШЕННЯ № 41 

Про затвердження Положення про ордер на надання правничої 

(правової) допомоги у новій редакції 

 

«12» квітня 2019 року                      Дніпропетровська обл.,  

                                                                                  Новомосковський р-н, с. Піщанка                                                                                      

Рада адвокатів України, заслухавши Заступника Голови Ради адвокатів 

України  Гвоздія В.А. щодо введення процедури електронного генерування 

ордерів на надання правової допомоги адвокатом через особистий кабінет 

адвоката на офіційному веб-сайті НААУ та у зв’язку із цим затвердження 

Положення про ордер на надання правничої (правової ) допомоги у новій 

редакції, врахувавши пропозиції Голови Ради адвокатів України       

Ізовітової Л.П., членів Ради адвокатів України Афанасієва Р.В., Юдіна В.С., 

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. Затвердити Положення про ордер на надання правничої (правової) 

допомоги у новій редакції, що додається. 

2. Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 

України провести навчання з Головами рад адвокатів регіонів та 

представниками рад адвокатів регіонів щодо впровадження процедури 

електронного генерування ордерів на надання правничої (правової) 

допомоги адвокатом через особистий кабінет адвоката на офіційному 

веб-сайті НААУ. 

3. Головам рад адвокатів регіонів: 

- довести у відповідному регіоні це рішення до відома адвокатів, 

адвокатських бюро та адвокатських об'єднань, судів, органів 

прокуратури, органів досудового розслідування, оперативних 

підрозділів, до регіональних центрів з надання безоплатної правової 

допомоги та інших органів державної влади і місцевого 

самоврядування у яких адвокати відповідно до закону вправі надавати 

правничу (правову) допомогу; 



- сприяти впровадженню процедури електронного генерування ордерів 

на надання правничої (правової) допомоги адвокатом через особистий 

кабінет адвоката на офіційному веб-сайті НААУ; 

- провести роз’яснювальну роботу щодо практичного доступу до 

особистого кабінету адвоката на офіційному веб-сайті НААУ та 

електронного генерування ордерів на надання правничої (правової) 

допомоги; 

- припинити замовлення для виготовлення ордерів на надання 

правничої (правової) допомоги друкарським способом, відповідно до 

Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок 

ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України № 36 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями. 

4. Дозволити адвокатам України в строк до 01 січня 2022 року 

використовувати Типову форму ордера, виготовлену друкарським 

способом на замовлення ради адвокатів регіону.  

5. Типова форма ордеру, виготовлена друкарським способом на 

замовлення ради адвокатів регіону відповідно до Положення про ордер 

на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, 

затверджене рішенням Ради адвокатів України № 36 від 17 грудня 2012 

року, із змінами та доповненнями, діє після 01 січня 2022 року до 

закінчення повноважень адвоката у конкретній справі (провадженні). 

6. Визнати таким, що втратило чинність Положення про ордер на надання 

правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України № 36 від 17 грудня 2012 року, із 

змінами та доповненнями, крім Додатку № 1 до Положення про ордер 

адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням 

Ради адвокатів України № 36 від «17» грудня 2012 року та пункту 18 

Положення, які діють до 01 січня 2022 року. 

7. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

адвокатів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України, ради адвокатів регіонів, Державну судову адміністрацію 

України, Раду суддів України, суди всіх інстанцій, Генеральну 

прокуратуру України, Раду прокурорів України, органи прокуратури, 

Міністерство внутрішніх справ України, Державне бюро розслідувань, 

Національне антикорупційне бюро України, органи досудового 

розслідування, оперативні підрозділи, Міністерство юстиції України, 

регіональні центри з надання безоплатної правової допомоги та інші 

органи державної влади і місцевого самоврядування, у яких адвокати 

відповідно до закону вправі надавати правову допомогу. 

 

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

Секретар Ради адвокатів України            /підпис/              І.В. Колесников 


