РІШЕННЯ № 116
Про відтермінування проведення щорічних конференцій адвокатів у
регіонах у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в країні
«17» листопада 2020 року

м. Київ

Рада адвокатів України, обговоривши питання щодо проведення
щорічних конференцій адвокатів у регіонах у 2020 році зазначає наступне.
Згідно зі статтею 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» карантин встановлюється та відміняється Кабінетом
Міністрів України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22 липня
2020 року, із змінами та доповненнями, у тому числі змінами від
11 листопада 2020 року постановлено установити з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 1 серпня до
31 грудня 2020 р. на території України карантин, продовживши на всій
території України дію карантину, встановленого постановами Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-22» та від 20 травня 2020 р. № 392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2».
Відповідно до підпункту 6 пункту 10 Постанови КМУ № 641 від
22 липня 2020 року, із змінами від 11 листопада 2020 року, на території
України на період дії карантину забороняється проведення масових
(культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення
заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання
між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра), крім проведення

офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів
за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю
за станом здоров’я учасників.
Враховуючи офіційні світові та національні дані, тенденція поширення
хвороби в більшості країн світу і в Україні продовжує погіршуватися.
Характер зростання кількості хворих людей змінився з лінійного у травнісерпні 2020 року на чітко виражений експоненційний у жовтні-листопаді
цього року. Епідеміологічна ситуація у розрізі регіонів України стрімко
погіршується як за кількістю нових хворих, так і за географією поширення.
Пік захворюваності в Україні прогнозується на грудень 2020 року - січеньлютий 2021 року.
Статтею 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
надалі Закону, визначено, що вищим органом адвокатського самоврядування
в АРК, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів
регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в АРК, області,
містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до ЄРАУ.
Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не
рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за
пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів
регіону, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або
Ради адвокатів України.
Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її
роботі бере участь більше половини делегатів конференції.
Повноваження конференції адвокатів регіону визначені у частині
5 статті 47 Закону, зокрема до яких відносять затвердження штатного
розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури.
Відповідно до частини 3 статті 58 Закону фінансування органів
адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном
здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються конференціями
адвокатів регіонів та з’їздом адвокатів України.
Пунктом 8 частини 4 статті 48 Закону встановлено, що ради адвокатів
регіонів розпоряджаються коштами та майном відповідно до затверджених
кошторисів.
Відповідно до Додатку № 5 до Протоколу З’їзду адвокатів України
2019 року від 15 лютого 2019 року «Кошторис Ради адвокатів України,
Національної асоціації адвокатів України на 2018-2021 роки, зі змінами,

внесеними рішенням З’їзду адвокатів України 2019 року від 15 лютого
2019 року» (затвердженого рішенням Звітно-виборного з’їзду адвокатів
України 2017 року від 09 червня 2017 року зі змінами згідно з рішенням
З’їзду адвокатів України 2019 року від 15 лютого 2019 року) З’їзд адвокатів
України делегував Раді адвокатів України у періодах між з’їздами адвокатів
України повноваження та право своїм рішенням здійснювати перерозподіл
коштів за статтями видатків (змінювати статті видатків, додавати нові та ін.)
у рамках кошторису у залежності від потреб НААУ.
З’їзд також делегував повноваження (право) Раді адвокатів України у
періодах між з’їздами адвокатів України з урахуванням інтересів
Національної асоціації адвокатів України у цілому приймати рішення про
перерозподіл коштів, у тому числі щорічних внесків на забезпечення
реалізації адвокатського самоврядування, серед органів адвокатського
самоврядування в Україні у залежності від їх потреб.
Рада адвокатів України, заслухавши Голову Ради адвокатів України
Ізовітову Л.П., Заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А. щодо
необхідності відтермінування проведення щорічних конференцій адвокатів у
регіонах у 2020 році у зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в
Україні, врахувавши пропозиції представника адвокатів Дніпропетровської
області у складі Ради адвокатів України Кривошапки А.А., а також інших
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.

Відтермінувати проведення щорічних конференцій адвокатів у регіонах
до прийняття відповідного рішення Радою адвокатів України про
відновлення проведення конференцій адвокатів регіонів, враховуючи
чинне законодавство України.

2.

Встановити, що до проведення наступних конференцій адвокатів в
регіонах та затвердження ними кошторисів органів адвокатського
самоврядування регіонів на 2021 рік, ради адвокатів регіонів та
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів визначають
напрямки використання коштів та майна відповідно до кошторисів, що
діяли за попередній рік.

3.

Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
органи адвокатського самоврядування та оприлюднити на офіційному
веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.
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