
 

 

 

РІШЕННЯ № 55 

Про внесення змін та доповнень до Порядку оформлення головою ради 

адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів     

матеріалів про адміністративні правопорушення 
 

«03» липня 2021 року                    м. Кам’янець-Подільський 
 

Рада адвокатів України, розглянувши пропозиції адвоката, представника  

адвокатів Донецької області у складі Ради адвокатів України Осики С.В. та 

представників рад адвокатів регіонів про внесення змін до Порядку 

оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів 

матеріалів про адміністративні правопорушення (нова редакція), затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року № 238, 

заслухавши позиції Голови Ради адвокатів Хмельницької області                   

Вагіної Н.А., Голови Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А.,  Голови 

Ради адвокатів Закарпатської області Фазекоша О.А.;  

заслухавши звернення Голови Ради адвокатів міста Києва                   

Рябенка П.К. про те, що більша половина заяв про адміністративне 

правопорушення від загальної кількості, розглянутих уповноваженими особами 

Ради адвокатів міста Києва, є заявами адвокатів основне робоче місце яких 

знаходиться в іншому регіоні, оскільки у м. Києві розташовані державні та 

правоохоронні органи, установи, органи центральної виконавчої влади, 

спеціалізовані суди, що як наслідок призводить до значного організаційного і 

фінансового навантаження на Раду адвокатів міста Києва; 

заслухавши представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради 

адвокатів України Каденко О.О. про те, що сплата щорічних внесків адвокатів 

на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування здійснюється за 

основним робочим місцем адвоката відповідно до відомостей ЄРАУ, а тому з 

метою встановлення соціальної та економічної справедливості використання 

щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування є доцільним запровадження механізму відшкодування витрат, 

пов’язаних з перевіркою матеріалів, прийняттям рішення про 

складання/відмову в складанні протоколу про адміністративне 



 
 
 

 

правопорушення, складанням протоколу про адміністративне правопорушення 

та направленням його до суду у розмірі 15% від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в 

якому відповідна заява або скарга подається, якщо провадження за заявою про 

адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП 

порушується за заявою адвоката на території юрисдикції ради адвокатів 

регіону, місцезнаходження якої є відмінним від адреси основного робочого 

місця адвоката (де сплачено щорічний внесок адвоката на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування); 

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення Голови Ради адвокатів 

України Ізовітової Л.П., Заступника Голови Ради адвокатів України         

Гвоздія В.А., представника адвокатів Рівненської області у складі Ради 

адвокатів України Лазарчук Г.В., а також інших членів Ради адвокатів України 

про відшкодування витрат, які несуть ради адвокатів регіонів при складанні 

адміністративних протоколів за заявами адвокатів основне робоче  місце (куди 

адвокатом сплачено щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування) яких знаходиться в іншому регіоні; у тому 

числі з метою ефективного захисту прав адвоката на інформацію та 

врегулювання питання значного навантаження на Раду адвокатів міста Києва, а 

також уникнення збільшення строків розгляду матеріалів та, як наслідок, 

закриття судами проваджень у зв’язку з закінченням строку притягнення особи 

до відповідальності; 

 керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, а також 

враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію» від 13 липня 2011 року № 740, зі змінами, вирішила:  

1. Внести зміни та доповнення до Порядку оформлення головою ради 

адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва                               

і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про 

адміністративні правопорушення (нова редакція), затвердженого рішенням 

Ради адвокатів України від 19 листопада 2013 року № 238: 

1) Пункт 3 розділу ІІ Порядку, викласти у наступній редакції: 

«3. Провадження за заявою про адміністративне правопорушення, 

передбачене статтею 212-3 КУпАП (порушення права на інформацію),                          

у частині порушення права на інформацію, порушується за заявами 

адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або 

члена, на території юрисдикції відповідної ради адвокатів регіону, за 

адресою основного робочого місця адвоката (куди адвокатом сплачено 

щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування), місцезнаходженням кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, її палати. 



 
 
 

 

Для ефективного захисту права адвоката на інформацію та уникнення 

збільшення строків розгляду матеріалів, провадження про 

адміністративне правопорушення, передбачене статтею 212-3 КУпАП 

(порушення права на інформацію), у частині порушення права на 

інформацію, може порушуватися за заявами адвоката за адресою 

місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської 

діяльності, якщо вона є відмінною від адреси фактичного місця 

здійснення адвокатської діяльності або за місцем знаходження органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності та підпорядкування, громадських об’єднань, що допустили 

адміністративне правопорушення. 

Якщо провадження за заявою про адміністративне правопорушення, 

передбачене статтею 212-3 КУпАП порушується за заявою адвоката на 

території юрисдикції ради адвокатів регіону, місцезнаходження якої                  

є відмінним від адреси основного робочого місця адвоката, заявник 

(адвокат) повинен відшкодувати на рахунок такої регіональної ради 

адвокатів організаційно-технічні витрати, пов’язані з перевіркою  

матеріалів, прийняттям рішення про складання/відмову в складанні 

протоколу про адміністративне правопорушення, складанням протоколу 

про адміністративне правопорушення та направленням його до суду у 

розмірі 15% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна 

заява або скарга подається.  

До такої заяви (звернення) адвокат додає копію платіжної квитанції 

банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду 

(відшкодування витрат, пов’язаних з перевіркою матеріалів та складання 

протоколів про адміністративне правопорушення тощо). У разі відмови 

або відкликання своєї заяви (звернення) заявником після внесення плати 

за організаційне забезпечення розгляду заяви, така плата не 

повертається». 

2) Доповнити розділ ІІІ Порядку наступним пунктом: 

«20. Заяви адвокатів про адміністративне правопорушення, передбачене 

статтею 212-3 КУпАП, що подані за адресою основного робочого місця 

відповідно до даних ЄРАУ, які не сплатили щорічний внесок адвоката на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування до ради адвокатів 

регіону - залишаються без розгляду». 

2. Рекомендувати адвокатам включати у договір про надання правової 

допомоги відшкодування витрат, які вони несуть при подані заяв про 

адміністративне правопорушення до ради адвокатів регіону, місцезнаходження 

якої є відмінним від адреси основного робочого місця адвоката. 

 



 
 
 

 

3. Звернути увагу органів адвокатського самоврядування, Секретаріату 

НААУ, РАУ на необхідність відшкодування заявником фактичних витрат на 

копіювання та друк документів, якщо за зверненням (заявою, запитом тощо) 

здійснюється виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок у 

розмірі (відповідно до аналогії) визначеному постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13 липня 2011 року 

№ 740, зі змінами. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника, ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури регіонів, Вищу ревізійну комісію адвокатури, Вищу кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, а також на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

 

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

 

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

 

 


