
 

 

РІШЕННЯ № 34 

Про деякі питання сплати адвокатами щорічних внесків 

 на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

станом на 18 червня 2020 року 

«18»  червня  2020  року                                       м. Київ   

Рада адвокатів України, заслухавши Заступника Ради адвокатів України 

Гвоздія В.А. щодо стану сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування, а саме про низький відсоток сплати щорічних 

внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, а також 

направлення до Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 

України не в повному обсязі радами адвокатів регіонів рішень про звільнення 

адвокатів від сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування  на підставі рішення Ради адвокатів України 

№ 22 від 14 лютого 2020 року «Про сплату щорічних внесків на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій» та 

інших рішень Ради адвокатів України щодо звільнення адвокатів окремих 

категорій від сплати щорічного внеску на забезпечення органів 

адвокатського самоврядування, а також невнесення радами адвокатів регіонів 

відомостей про стажистів адвокатів до Єдиного реєстру адвокатів України, 

врахувавши пропозиції 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. Взяти інформацію, озвучену Заступником Голови Ради адвокатів 

України Гвоздієм В.А., щодо сплати  адвокатами щорічних внесків на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування станом на           

18 червня 2020 року в розрізі по кожному регіону України до відома. 

2. Радам адвокатів регіонів в строк до 15 липня 2020 року  направити на 

адресу Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 

України рішення про звільнення адвокатів від сплати щорічних внесків 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування  на підставі 



рішення Ради адвокатів України № 22 від 14 лютого 2020 року «Про 

сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування адвокатами окремих категорій» та інших рішень Ради 

адвокатів України щодо звільнення адвокатів окремих категорій від 

сплати щорічного внеску на забезпечення органів адвокатського 

самоврядування. 

3. Радам адвокатів регіонів провести інформаційно - роз’яснювальну 

роботу з адвокатами, які не сплатили щорічний внесок на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування по сплаті такого внеску. 

4.  Радам адвокатів регіонів забезпечити в повному обсязі внесення 

відомостей про стажистів адвокатів до Єдиного реєстру адвокатів 

України відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 

грудня 2012 року, із змінами та доповненнями. 

5. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів. 

 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис]               Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України       [підпис]              І.В. Колесников 


