
 
 

 

РІШЕННЯ № 121 
 

Про внесення змін до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю 

«17» листопада  2020 року                                      м. Київ                                                                             

 

Рада адвокатів України, розглянувши лист Голови Ради адвокатів 

Дніпропетровської області Лещенко Т.О. № 300/3-20 від 11 листопада      

2020 року щодо внесення змін до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням РАУ № 80 від   

01 червня 2018 року, із змінами та доповненнями, заслухавши Заступника 

Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А., а також врахувавши 

зауваження та доповнення інших членів Ради адвокатів України, керуючись 

статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, 

Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Внести наступні зміни до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України № 80 від 01 червня 2018 року (зі змінами та 

доповненнями): 

1.1. Підпункт 4.3.3 пункту 4.3. статті 4 «Порядок укладення договору 

на керівництво стажуванням та оприлюднення інформації про 

адвокатів–керівників стажування» Положення викласти у 

наступній редакції:  



«4.3.3. інформацію про стаж адвокатської діяльності, що 

підтверджується (1) для адвокатів, які здійснюють адвокатську 

діяльність індивідуально: довідкою про реєстрацію самозайнятої 

особи за формою 8-ОПП та витягом з Реєстру застрахованих 

осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; (2) для адвокатів, які здійснюють 

адвокатську діяльність в організаційно-правових формах 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання: копією 

статуту адвокатського бюро чи об’єднання, в якому зазначено що 

адвокат є його засновником (співзасновником); або копією рішення 

адвокатського об’єднання про прийняття адвоката в члени 

адвокатського об’єднання, якщо він не є його засновником; або 

витягом з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування для 

адвокатів, які перебувають в трудових відносинах з адвокатським 

бюро (об’єднанням)». 

1.2. Підпункт 4.3.7 пункту 4.3. статті 4 «Порядок укладення договору 

на керівництво стажуванням та оприлюднення інформації про 

адвокатів–керівників стажування» Положення викласти у 

наступній редакції:  

«4.3.7. інформацію про підвищення своєї кваліфікації (професійного 

рівня), відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів 

України, не менше ніж за 3 роки, що передують зверненню такого 

адвоката до ради адвокатів регіону для включення його до 

Реєстру керівників стажування». 

1.3. У Додатку 1 до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю викласти пункт 4 заяви 

у новій редакції: 

« 4. Відомості про підвищення кваліфікації: 

Сертифікати про підвищення кваліфікації адвокатом  за ___ роки, 

видані Вищою школою адвокатури НААУ. 

До Заяви додаю біографічну довідку, документи щодо 

підтвердження стажу адвокатської діяльності, підвищення 

кваліфікації на   ___ арк.». 

2. Роз’яснити, що інформація про підвищення кваліфікації адвоката 

(підпункт 4.3.7. пункту 4.3. статті 4 Положення) за 2018 рік 

підтверджується відповідно до вимог, що встановлені Положенням про 

організацію та порядок проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

затвердженим рішеннями РАУ № 6 від 03 лютого 2017 року, із змінами 

та доповненнями, № 80 від 01 червня 2018 року; за наступні роки 



підтверджується сертифікатами про підвищення кваліфікації адвоката, 

виданими Вищою школою адвокатури НААУ. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника та на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

 

Голова Ради адвокатів України                             Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України                                        І.В. Колесников 


