
 
 

 

РІШЕННЯ № 111 

Про внесення змін та доповнень 

 до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України та      

Положення про помічника адвоката 

 

«21» вересня 2019 року                                      м. Одеса 

 

Рада адвокатів України, розглянувши лист Голови Ради адвокатів 

Тернопільської області Будза Т.В. № 65 від 11 вересня 2019 року  та  лист 

Голови Ради адвокатів Вінницької області Терещенко О.В. № 227 від                       

15 серпня 2019 року про внесення змін та доповнень до Порядку підвищення 

кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України від 14 вересня 2019 року, зі змінами, заслухавши Заступника Голови 

Ради адвокатів України Гвоздія В.А. щодо врахування частково пропозицій 

порушених у вищеозначених листах, врахувавши зауваження та доповнення 

(редакційні правки) членів Ради адвокатів України, з метою налагодження 

ефективного процесу підвищення кваліфікації адвокатів України в регіонах, 

керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом 

Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Затвердити в новій редакції Порядок підвищення кваліфікації 

адвокатів України (додається) та вважати попередню редакцію 

Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджену 

рішенням Ради адвокатів України  № 20 від 14 лютого 2019 року               

(зі змінами та доповненнями  (у новій редакції) відповідно до 

рішення РАУ від 26 червня 2019 року № 67) такою, що втратила 

чинність. 

2. Внести зміни до Положення про помічника адвоката, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113, із 

змінами та доповненнями, що додаються. 



3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявників, адвокатів на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні 

комісії адвокатури регіонів, Вищу школу адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

 

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

 

 

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



Додаток  

до рішення Ради адвокатів України 

від «21» вересня 2019 року № 111 

 

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ  

 

до Положення про помічника адвоката (затверджене рішенням Ради 

адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 113, із змінами та 

доповненнями). 

 

1. Виключити пункт 8.1.5.  Розділу 8 «Права та обов’язки помічника 

адвоката». 
2.  Виключити пункт 8.3.3.  Розділу 8 «Права та обов’язки помічника 

адвоката». 
3. Виключити пункт 9.2.5.  Розділу 9 «Права та обов’язки адвоката». 

 

________________ 


