РІШЕННЯ № 113
Про повноваження органів та членів адвокатського
самоврядування міста Києва
«27» жовтня 2021 року

м. Київ

Рада адвокатів України, розглянувши лист Голови Ради адвокатів міста
Києва Рябенка П.К. № 1010 від 25 жовтня 2021 року з проханням надати
роз’яснення про термін дії повноважень членів органів адвокатського
самоврядування міста Києва після 08 жовтня 2021 року, зазначає наступне.
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено
правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської
діяльності в Україні, далі - Закон.
Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує
здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги
на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і
діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом (ст. 2 Закону).
08 жовтня 2016 року рішенням конференції адвокатів міста Києва,
проведеної на підставі рішень Ради адвокатів України № 153 та № 155 від
11 червня 2016 року, обрано Голову та членів Ради адвокатів міста Києва,
Голову та членів КДКА м. Києва, представника адвокатів міста Києва у складі
Ради адвокатів України, представника адвокатів міста Києва у складі ВКДКА,
Голову та членів ревізійної комісії адвокатів міста Києва строком на п’ять років
(ч. 2 ст. 48, ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 51, ч. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 55 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність»).
10 вересня 2021 року Рада адвокатів України прийняла рішення
«Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної
конференції адвокатів міста Києва, Регламенту звітно-виборної конференції
адвокатів міста Києва та встановлення квоти представництва» № 82.
На виконання вказаного рішення 27 вересня 2021 року Радою адвокатів міста
Києва прийнято рішення № 2396, де серед іншого визначено дату проведення
Звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва - 07 листопада 2021 року.
Рада адвокатів України наголошує, що періодичність проведення виборів
до органів адвокатського самоврядування є складовою правового принципу

виборності, визнаного законодавством про адвокатуру та адвокатську
діяльність.
Враховуючи наведене, а також зважаючи на принцип верховенства права
та конституційний статус адвокатури, Радою адвокатів України затверджено
роз’яснення щодо інституціонального континуїтету Національної асоціації
адвокатів України та організаційних форм адвокатського самоврядування
(рішення Ради адвокатів України № 69 від 21 вересня 2020 року).
Вказаним рішенням визначено, що органи адвокатського самоврядування
та їх члени продовжують виконувати свої повноваження до початку діяльності
новосформованих органів адвокатського самоврядування та обрання їх нових
членів.
У контексті наведеного, з огляду на законодавчо визначені статус і мету
органів адвокатського самоврядування, керуючись статтями 55, 57 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення
про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, з метою
забезпечення безперервності діяльності органів адвокатського самоврядування,
Рада адвокатів України вирішила:
1. Роз’яснити, що рішення Ради адвокатів України «Про затвердження
роз’яснення щодо інституціонального континуїтету Національної
асоціації адвокатів України та організаційних форм адвокатського
самоврядування» № 69 від 21 вересня 2020 року розповсюджується на
органи адвокатського самоврядування міста Києва і їх членів та вони
продовжують виконувати свої повноваження до 07 листопада 2021 року
або до початку діяльності новосформованих органів адвокатського
самоврядування та обрання їх нових членів конференцією адвокатів
міста Києва.
2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
заявника.

Голова Ради адвокатів України

[підпис]

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

[підпис]

І.В. Колесников

