
 

 

 

 

РІШЕННЯ № 11 

Про питання проведення Звітно-виборної конференції 

адвокатів Київської області 
 

«28» січня 2022 року                         м. Київ 

На адресу Національної асоціації адвокатів України 25 січня 2022 року 

надійшли звернення адвокатів Голушки І.В. та Діброви А.І. про забезпечення 

дотримання законності та об’єктивності при проведенні загальних зборів                 

18 лютого 2022 року та Звітно-виборної конференції адвокатів Київської 

області призначеної на 19 лютого 2022 року, з додатками.  

Зі змісту листів вбачається, що очільники органів адвокатського 

самоврядування під час спільних засідань Ради адвокатів Київської                        

області та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області 

принижують потенційних майбутніх кандидатів, нехтуючи іміджем 

адвокатської професії, активно використовуючи засоби масової інформації та 

соціальні мережі, розповсюджуючи плітки, за якими спостерігають адвокати 

України. Дослідивши вказані матеріали, Рада адвокатів України, звертає увагу 

на наступне. 

15.12.2021 на засіданні Ради адвокатів України прийнято рішення № 121 

«Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів Звітно-виборної 

конференції адвокатів Київської області, Регламенту Звітно-виборної 

конференції адвокатів Київської області та встановлення квоти 

представництва». 

14.01.2022 за вих. № 0030/0/2-22 до Секретаріату Ради адвокатів України 

надійшов лист Голови Ради адвокатів Київської області Бойка П.А. з 

інформацією про час, місце і дату проведення зборів адвокатів з виборів 

делегатів на Звітно-виборну конференцію адвокатів Київської області та Звітно-

виборної конференції адвокатів Київської області для оприлюднення на 

офіційному веб-сайті НААУ. Зі змісту вказаного листа вбачається, що збори 

адвокатів по висуванню та обранню делегатів на Звітно-виборну конференцію 

адвокатів Київської області відбудуться 18 лютого 2022 року об 11 годині за 

відповідними адресами, а Звітно-виборна конференція адвокатів Київської 

області - 19 лютого 2022 року об 11:00 в приміщенні івент холлу Реджент Хіл 

(Regent Hill), за адресою: м. Київ, вул. Мічуріна, 54. 



 
 
 

 

З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, 

дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав 

адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення 

питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське 

самоврядування. 

У період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського 

самоврядування виконує Рада адвокатів України, повноваження і порядок 

роботи якої визначаються Законом та положенням про Раду адвокатів                    

України, що затверджується з’їздом адвокатів України (ст.55 Закону №5076-

VІ). Згідно п. 2 розділу ІІ Положення про Раду адвокатів України, 

затвердженого Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012, зі змінами, 

Рада адвокатів України виконує функцію вищого органу Національної асоціації 

адвокатів України в період між з’їздами адвокатів України. 

Рада адвокатів України, як колегіальний орган виконує функції 

адвокатського самоврядування, які спрямовані на забезпечення завдань 

адвокатського самоврядування та належної роботи усіх органів адвокатського 

самоврядування, у тому числі конференції адвокатів регіонів.  

Враховуючи наведене, Рада адвокатів України, обговоривши звернення 

адвокатів Голушки І.В. та Діброви А.І. від 25.01.2022 щодо забезпечення 

спостерігачами зборів адвокатів по обранню делегатів на Звітно-виборну 

конференцію адвокатів Київської області та під час самої Конференції, для 

дотримання законності та об’єктивності їх проведення; 

дослідивши матеріали надані заявниками, а також з метою забезпечення 

належної роботи усіх органів адвокатського самоврядування Київської області; 

врахувавши пропозиції Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П., 

членів Ради адвокатів України щодо належної реалізації адвокатами Київської 

області своїх прав в частині бути обраними та обирати до вищих та/або 

регіональних органів адвокатського самоврядування на конференції адвокатів 

регіону; 

з огляду на погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні на початку 

2022 року (у тому числі у місті Києві та Київській області), керуючись статями 

47, 50, 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Положенням про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. здійснити 

розподіл членів Ради адвокатів України для участі в якості спостерігачів 

у загальних зборах адвокатів по висуваню та обранню делегатів на 

Звітно-виборну конференцію адвокатів Київської області та на Звітно-

виборну конференцію адвокатів Київської області, шляхом надання 

усних доручень членам Ради адвокатів України з цього питання за 5 

днів до проведення Звітно-виборної конференції адвокатів Київської 

області, дозволивши здійснювати таким спостерігачам фото та відео 

фіксацію. 



 
 
 

 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявників, Раду адвокатів Київської області та опублікувати на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

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

 

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

 

 


