
 

 

 

 

РІШЕННЯ № 39 

Про деякі питання пов’язані 

з проходженням стажування у період воєнного часу  
 

 

«25» березня 2022 року                 м. Мукачево 

 

Рада адвокатів України, заслухавши пропозицію Голови Ради адвокатів 

України Ізовітової Л.П. щодо вирішення питань пов’язаних із переліком 

документів, які подаються стажистом до ради адвокату регіону для 

направлення на стажування, зазначає наступне. 

Пунктом 5.8. Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням № 80 від 01.06.2018, зі 

змінами та доповненням (далі - Положення) передбачено, що до заяви про 

направлення на стажування, зокрема, додається документ встановленої форми 

(довідка, витяг) про відсутність у такої особи судимості, виданий компетентним 

органом та копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що 

такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального 

предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння 

державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів 

державної мови; 

враховуючи введення воєнного стану в Україні та не можливість у зв’язку 

з цим отримання передбачених Положенням документів для подання заяви для 

проходження стажування; 

з метою виконання  приписів Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення 

членів Ради адвокатів України щодо забезпечення безперервності проходження 

стажування у воєнний час, керуючись статтями 55, 57 Закону України                   



 
 
 

 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду 

адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Дозволити особам, які виявили бажання пройти стажування для 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у 

період воєнного часу, подавати власноруч написані та засвідчені 

особистим підписом заяви про відсутність у них судимості та 

підтвердження щодо володіння ними державною мовою. 

2. Після припинення/скасування воєнного стану особи, які подали заяви 

передбачені пунктом 1 цього рішення, зобов’язані подати до ради 

адвокатів регіону наступні документи, а саме: 

- документ встановленої форми (довідка, витяг) про відсутність у такої 

особи судимості, виданий компетентним органом; 

- копія документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий 

документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального 

предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння 

державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів 

державної мови. 

3. У разі, якщо надана особою інформація про відсутність судимості та 

володіння українською мовою не відповідатиме дійсності, то період 

стажування такій особі не зараховується, про що радою адвокатів регіону 

приймається відповідне рішення. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів, 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 


