
 

 

РІШЕННЯ № 118 

Про внесення змін до Положення про ордер адвоката на надання 

правничої (правової) допомоги, затвердженого в новій редакції рішенням 

Ради адвокатів України № 41 від 12.04.2019, із змінами 

 

«17» листопада 2020 року          м. Київ 

 

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши  звернення адвоката 

Островської М.А. від 23 вересня  2020 року, звернення адвоката Макарова В.М. 

від 05 жовтня 2020 року, з доповненнями від 29 жовтня 2020 року, заслухавши 

Заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А. щодо необхідності 

внесення змін до Положення про ордер адвоката на надання правничої 

(правової) допомоги, затвердженого в новій редакції рішенням Ради адвокатів 

України № 41 від 12.04.2019, із змінами, а також необхідності створення 

робочої групи для модернізації Положення про ордер адвоката на надання 

правничої (правової) допомоги, врахувавши пропозиції представника адвокатів 

Хмельницької області у складі Ради адвокатів України Каденко О.О., 

представника адвокатів Сумської області у складі Ради адвокатів України 

Афанасієва Р.В., а також членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 

26, 27, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Доповнити пункт 12.4 Положення про ордер адвоката на надання 

правничої (правової) допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України № 41 від 12.04.2019, із змінами, новим абзацом у наступній 

редакції: 

«Під назвою органу розуміється як безпосередньо назва конкретного 

органу так і назва групи органів визначених пунктом 2 частини 1 статті 

20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(наприклад, судові органи, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, органи досудового слідства, правоохоронні органи 

тощо)». 



 
 
 

 

2. Створити Робочу групу, включивши до неї Заступника Голови Ради 

адвокатів України Гвоздія В.А., членів Ради адвокатів України                   

Каденко О.О., Афанасієва Р.В., Черезова І.Ю., доручивши підготовити 

пропозиції щодо модернізації Положення про ордер адвоката на надання 

правничої (правової) допомоги, затвердженого в новій редакції 

рішенням Ради адвокатів України № 41 від 12.04.2019, із змінами. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявників та на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України.  

 

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

 

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


