РІШЕННЯ № 40
Про передачу Головою НААУ, РАУ матеріалів щодо проходження
стажування у Раді адвокатів міста Києва для розгляду
до інших рад адвокатів регіонів
«25» березня 2022 року

м. Мукачево

Рада адвокатів України, заслухавши пропозицію Заступника Голови Ради
адвокатів України Гвоздія В.А. про включення додаткового питання до порядку
денного щодо передачі Головою НААУ, РАУ заяв (матеріалів) пов’язаних з
проходженням стажування у Раді адвокатів міста Києва для їх подальшого
розгляду до інших рад адвокатів регіонів, обговоривши вказане питання,
встановила наступне.
Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання
стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати
затверджуються Радою адвокатів України (стаття 10 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Рада адвокатів України, як вищий орган адвокатського самоврядування,
розробляє методологічні основи стажування та здійснює загальне керівництво
процесом стажування осіб, які виявили намір отримати свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю в Україні (пункт 2.1 статті 2 Положення про
організацію та порядок проходження стажування для отримання особою
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затверджений
рішенням Ради адвокатів України № 80 від 01 червня 2018 року, у новій редакції̈,
зі змінами та доповненнями, далі – Положення).
За приписами пункту 2.2 статті 2 Положення, до компетенції Ради
адвокатів України з організації стажування також належить: 2.2.1. затвердження
Програми стажування та Методики оцінювання стажування; 2.2.2. здійснення
контролю за веденням радами адвокатів регіонів реєстрів керівників стажування;
2.2.3. здійснення контролю за організацією процесу стажування радами адвокатів
регіонів; 2.2.4. надання роз’яснень щодо процесу організації стажування в
Україні; 2.2.5. проведення, у тому числі загальнодержавних семінарів, заходів

(тренінгів) для стажистів, адвокатів-керівників стажування; 2.2.6. розгляд заяв та
скарг на рішення рад адвокатів регіону осіб, які виявили намір пройти
стажування з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю, а також адвокатів – керівників стажування. 2.2.7. інші повноваження,
необхідні для забезпечення ефективності процесу стажування.
Враховуючи наведене, а також те, що наразі у місті Києві відсутні
належним чином обрані Голова та члени Ради адвокатів міста Києва, а також з
огляду на не можливість проведення конференції адвокатів міста Києва у зв’язку
з введенням на всій території Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану;
керуючись Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
Регламентом Ради адвокатів України, Положенням про Раду адвокатів України,
Положенням про організацію та порядок проходження стажування для
отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
з урахуванням зауважень, доповнень та пропозицій членів Ради адвокатів
України щодо забезпечення ефективності процесу стажування та з метою
організації проходження стажування особами, які успішно склали
кваліфікаційний іспит, розпочали чи бажають розпочати стажування у Раді
адвокатів міста Києва, вирішила:
1. Доповнити Рішення Ради адвокатів України «Про затвердження порядку
денного позачергового засідання Ради адвокатів України» № 33 від
«25» березня 2022 року додатковим питанням:
- щодо передачі Головою НААУ, РАУ заяв (матеріалів), пов’язаних з
проходженням стажування у Раді адвокатів міста Києва, для їх
подальшого розгляду до інших рад адвокатів регіонів.
2. Покласти на Голову Національної асоціації адвокатів України, Ради
адвокатів України Ізовітову Л.П., до моменту обрання голови та членів
Ради адвокатів міста Києва конференцією адвокатів міста Києва,
повноваження щодо скерування на підставі особистих заяв стажиста/
керівника стажування, заяв (матеріалів) пов’язаних з проходженням
стажування у Раді адвокатів міста Києва, для їх подальшого розгляду до
інших рад адвокатів регіонів.
3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради
адвокатів регіонів та на офіційному веб-сайті НААУ.
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