
 

 

РІШЕННЯ № 2 

Про деякі питання сплати адвокатами щорічних внесків 

 на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

станом на березень 2021 року 

«19» березня  2021 року                                              м. Київ   

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Ради адвокатів 

Одеської області Бронза Й.Л. № 512/0/9-20 від 02 грудня 2020 року щодо 

сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, заслухавши Заступника Голови Ради адвокатів України 

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

адвокатського самоврядування станом на березень 2021 року та необхідності 

посилення дисципліни в оплаті внесків на забезпечення адвокатського 

самоврядування, а також заслухавши представника адвокатів Сумської області 

у складі Ради адвокатів України Афанасієва Р.В., Голову Ради адвокатів 

Волинської області Руденко Г.А., Голову Ради адвокатів Миколаївської області 

Антипченка В.К., Голову Комітету з надання безоплатної правової допомоги 

при НААУ  Дроздова О.М., врахувавши пропозиції 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. Взяти інформацію, озвучену Заступником Голови Ради адвокатів України 

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

реалізації адвокатського самоврядування станом на березень 2021 року в 

розрізі по кожному регіону України до відома. 

2. Рекомендувати радам адвокатів регіонів застосовувати напрацьовану 

Радою адвокатів Одеської області програму дій щодо вирішення питання 

про стягнення заборгованості з адвокатів, які не сплатили щорічний внесок 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, зокрема:  

 складення реєстру адвокатів – неплатників з визначенням 

заборгованості за минулі роки;  



 
 
 

 

 розміщення на регіональному сайті такого реєстру адвокатів – 

неплатників;  

 направлення таким адвокатам листів-повідомлень в 

паперовому/електронному виді про необхідність погашення 

заборгованості;  

 направлення подання до регіональної КДКА про притягнення 

адвокатів – неплатників до дисциплінарної відповідальності;  

 публікація на регіональному сайті інформації про прийняті рішення 

КДКА регіону відносно адвокатів-неплатників;  

 направлення РАР до КДКА регіону повторного подання про 

притягнення адвокатів – неплатників, які після закінчення строку 

накладеного дисциплінарного стягнення не сплатили заборгованість 

для притягнення цих адвокатів до дисциплінарної відповідальності у 

вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з 

подальшим внесенням відповідного запису до ЄРАУ;  

 відповідна публікація на регіональному сайті про прийняті рішення 

КДКА регіону щодо притягнення адвокатів - неплатників до 

дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на 

заняття адвокатською діяльністю. 

3. Радам адвокатів регіонів вжити заходів щодо направлення подань до 

регіональної КДКА про притягнення адвокатів, які не сплатили щорічний 

внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування до 

дисциплінарної відповідальності, у зв’язку із закінченням встановлених 

строків сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування (до 31 січня 2021 року). 

4. Національній асоціації адвокатів України, Радам адвокатів регіонів 

забезпечити адвокатам, які сплатили щорічний внесок на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування у поточному році та за попередні 

роки, надання доступу до користування електронними сервісами, що 

створені НААУ та утримуються за рахунок вищевказаних внесків, зокрема 

функціоналами ЄРАУ, ВША НААУ, тощо. 

5. Національній асоціації адвокатів України опублікувати на офіційному веб-

сайті НААУ списки адвокатів, у яких не відображаються відмітки про 

сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, для звірки таких даних з метою виявлення помилок та 

причин не відображення та провести таку звірку до 30 квітня 2021 року. 



 
 
 

 

6. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради 

адвокатів регіонів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України. 

 

 

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

 

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

 


