
 

 

 

 

РІШЕННЯ № 136 

Про створення Робочої групи з питань пов’язаних із ініціюванням 

органами адвокатського самоврядування дисциплінарних проваджень та 

платою за організаційно-технічне забезпечення розгляду таких заяв   

 

«15» грудня 2021 року                 м. Київ 
 

Рада адвокатів України, розглянувши лист голови Ревізійної комісії 

адвокатів міста Києва Григоренка Ю.С. від 07 грудня 2021 року про доповнення 

статті 4 Положення про Ревізійну комісію адвокатів регіону, затвердженого 

рішенням РАУ від 17 грудня 2013 року № 266, із змінами; 

заслухавши пропозиції Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П. та 

представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради адвокатів України 

Каденко О.О. про створення Робочої групи з питань пов’язаних із ініціюванням 

органами адвокатського самоврядування дисциплінарних проваджень та 

платою за організаційно-технічне забезпечення розгляду таких заяв; 

з огляду на зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України; 

керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 
 

1. Перенести розгляд листа голови Ревізійної комісії адвокатів міста Києва 

Григоренка Ю.С. від 07 грудня 2021 року про доповнення статті 4 

Положення про Ревізійну комісію адвокатів регіону, затвердженого 

рішенням РАУ від 17 грудня 2013 року № 266 (із змінами), на інше 

засідання Ради адвокатів України. 

2. Створити Робочу групу з питань пов’язаних із ініціюванням органами 

адвокатського самоврядування дисциплінарних проваджень та платою за 

організаційно-технічне забезпечення розгляду таких заяв, включивши до 

її складу представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради 

адвокатів України Каденко О.О. та голову Ревізійної комісії адвокатів 

міста Києва Григоренка Ю.С. 

3. Робочій групі вивчити і дослідити питання пов’язані з ініціюванням 

органами адвокатського самоврядування (у тому числі ревізійними 



 
 
 

 

комісіями адвокатів регіонів та комісіями з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги) 

дисциплінарних проваджень, а також платою за організаційно-технічне 

забезпечення розгляду таких заяв (скарг) до КДКА та ВКДКА. 

4. Робочій групі за результатами роботи скласти висновок та подати на 

розгляд Раді адвокатів України для прийняття відповідних рішень. 

5. Секретаріату Ради адвокатів України скерувати членам Робочої групи 

наявні матеріали. 

6.  Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

членів Робочої групи. 

 

Голова Ради адвокатів України    [підпис]  Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  [підпис]             І.В. Колесников 

 


