
 

 

 

РІШЕННЯ № 64 

Про внесення змін та доповнень до Регламенту ВКДКА та  

Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної 

поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність 

 

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

 

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Ради адвокатів України 

Ізовітову Л.П. щодо листа Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури Вилкова С.В. № 1292 від 01 липня 2021 року про внесення змін до 

Регламенту ВКДКА та Положення про порядок прийняття та розгляду скарг 

щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність, врахувавши пропозиції, зауваження та 

доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду 

адвокатів України, вирішила:  

 

1. Внести та затвердити зміни до Регламенту Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (з наступними змінами та 

доповненнями), що додаються. 

2. Внести та затвердити зміни до Положення про порядок прийняття та 

розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати 

наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням 

Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120 (з наступними 

змінами та доповненнями), що додаються. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України, Вищу 



 
 
 

 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та кваліфікаційно-

дисциплінарні комісії адвокатури регіонів. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Додаток № 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «03» липня 2021 року № 64 

 

ЗМІНИ 

до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 

(з наступними змінами та доповненнями), 

1. У розділі «ІІІ. Підготовка і проведення засідань ВКДКА» Регламенту 

ВКДКА: 

1.1. пункт 3.2. доповнити новим реченням наступного змісту: «Розгляд 

скарг на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної 

справи, про відмову в порушенні дисциплінарної справи, клопотання 

адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА, 

відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін дисциплінарної 

справи.» 

1.2. пункт 3.14  доповнити новим реченням наступного змісту: «Розгляд 

скарг на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної 

справи, про відмову в порушенні дисциплінарної справи, клопотання 

адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА, 

відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін дисциплінарної 

справи». 

1.3. у пункті 3.49 виключити слова «…(особою, яка ініціювала питання 

про дисциплінарну відповідальність адвоката та адвокатом)…». 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Додаток № 2 

до рішення Ради адвокатів України 

від «03» липня 2021 року № 64 

 

ЗМІНИ 

Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної 

поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність,  

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року          

№ 120 (з наступними змінами та доповненнями) 

1. Доповнити Положення новою статтею 38-2 наступного змісту: 

«Розгляд скарг на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної 

справи, про відмову в порушенні дисциплінарної справи, клопотання 

адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА, 

відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін дисциплінарної 

справи». 

______________ 

 


