
 

 

 

РІШЕННЯ № 28 

Про внесення змін 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 
 

«14» лютого 2020 року                                                        м. Київ 

Рада адвокатів України, заслухавши Керівника Секретаріату Ради 

адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України Красника В.В. 

та розглянувши лист Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Одеської області Рудницької Н.А. від 12 грудня 2019 року вих.             

№ 860/0/9-19 щодо внесення змін та доповнень 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, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від  17 грудня 2013 року     

№ 270 (з наступними змінами та доповненнями) в частині внесення змін у 

розділ «Усний іспит» Відомості з оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту, що є Додатком до Порядку, з урахуванням 

пропозицій, зауважень та доповнень 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. Внести зміни та 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, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від             

17 грудня 2013 року № 270 (з наступними змінами та доповненнями),   

що додаються. 



2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника, на офіційному веб - сайті Національної асоціації адвокатів 

України, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та 

кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Ради адвокатів України 

від «14» лютого 2020 року № 28 

 

ЗМІНИ та 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 (затвердженого  рішенням Ради 

адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, зі змінами та 

доповненнями ) 

 

1. У розділі «Усний іспит» Відомості з оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту, що є Додатком до Порядку, графу «Номер 

питання, яке оцінюється» доповнити після цифри «15» цифрою «16». 

2. У розділі «Усний іспит» Відомості з оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту, що є Додатком до Порядку, у рядку «Оцінка 

(середній бал) за результатами складення усного іспиту» слова «не 

більше 60)» замінити словами «(не більше 64)». 

_______________ 


