
 

 

 

РІШЕННЯ № 97 

Про результати розгляду листа Генерального прокурора 

Венедіктової І.В. щодо скликання з’їзду адвокатів України 

  

«11» вересня 2021 року                                      м. Чернівці   

18 серпня 2021 року до Ради адвокатів України з листом № 05/1/3-11вих-21 

звернулась Генеральний прокурор Венедіктова І.В. з проханням скликати з’їзд 

адвокатів України для призначення однієї особи (адвоката) до складу органу, 

що здійснює дисциплінарне провадження. Рада адвокатів України, розглянувши 

вищевказане звернення зазначає наступне. 

Частиною 1 статті 73 Закону України «Про прокуратуру» передбачено 

функціонування органу, що здійснює дисциплінарне провадження. Вказаний 

колегіальний орган уповноважений визначати рівень фахової підготовки осіб, 

які виявили намір зайняти посаду прокурора та вирішувати питання щодо 

дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення прокурорів з 

посади. 

Відповідно до частини 1 статті 74 Закону України «Про прокуратуру» до 

складу відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, входять 

одинадцять членів, з яких одну особу (адвоката) призначає з’їзд адвокатів 

України. 

Статтею 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

визначено, що вищим органом адвокатського самоврядування України є з’їзд 

адвокатів України. До складу з’їзду адвокатів України входять делегати, які 

обираються конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною 

більшістю голосів делегатів, які беруть участь у конференції. Квота 

представництва, порядок висування та обрання делегатів з’їзду адвокатів 

України, порядок проведення з’їзду адвокатів України встановлюються Радою 

адвокатів України. З’їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів 

України не рідше одного разу на три роки. 



 
 
 

 

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Ради адвокатів України 

Ізовітову Л.П. щодо обрання 20 листопада 2014 року ІІІ З’їздом адвокатів 

України адвоката Коваленка Анатолія Анатолійовича на посаду представника 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та дострокового припинення 

повноважень членів і голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від       

19 вересня 2019 року № 113-IX та пропозицію, з огляду на значне фінансове 

навантаження на органи адвокатського самоврядування для забезпечення  

проведення з’їзду адвокатів України, включити питання про призначення 

адвоката до складу відповідного органу, який здійснює дисциплінарне 

провадження та передбачений статтею 73 Закону України  «Про прокуратуру» 

до порядку денного найближчого чергового з’їзду адвокатів України, 

врахувавши пропозиції, зауваження, доповнення представників адвокатів 

регіонів у складі Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України 

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

України, вирішила: 

1. При формуванні порядку денного найближчого чергового з’їзду адвокатів 

України включити питання про призначення з’їздом адвокатів України 

адвоката до складу органу, що здійснює дисциплінарне провадження та 

передбачений статтею 73 Закону України «Про прокуратуру». 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Генерального прокурора Венедіктову І.В., 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 

 

 


