
 

 

 

РІШЕННЯ № 181 

Щодо деяких питань підвищення професійного рівня адвокатів, які 

надають безоплатну правову допомогу 
 

«27» грудня 2022 року              м. Київ 

Рада адвокатів України, заслухавши представника адвокатів 

Хмельницької області у складі Ради адвокатів України, голову Комітету з 

питань безоплатної правової допомоги Каденко О.О. про внесення змін до 

рішення Ради адвокатів України № 30 від 16 березня 2022 року; 

врахувавши пропозиції заступника Голови Ради адвокатів України 

Гвоздія В.А., інших членів Ради адвокатів України та директора Вищої школи 

адвокатури НААУ Кузьменка С.Є. про посилення контролю за заходами 

операторів з підвищення кваліфікації, які залучені для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відповідно до законодавства України та Порядку 

підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України № 63 від 03 липня 2021 року зі змінами; 

з метою забезпечення виконання вимог профільного закону щодо 

підвищення професійного рівня адвокатів, керуючись статтями 21, 55, 57 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про 

Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Пункт 1 рішення Ради адвокатів України № 30 від 16 березня 2022 року 

доповнити реченнями: «Адвокати, які включені до Реєстру адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та/або уклали 

контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

постійній основі або договір про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на тимчасовій основі, виконують свій обов’язок підвищення 

кваліфікації в обсязі 2 залікових балів з питань безоплатної правової 

допомоги. В цій частині дія норм Порядку підвищення кваліфікації 

адвокатів України щодо них не призупинена після 31 грудня 2022 року».   



 
 
 

 

2. Доручити Вищій школі адвокатури НААУ організувати роботу ревізорів 

для контролю за якістю організації процесу підвищення кваліфікації 

Координаційним центром з надання правової допомоги та Регіональними 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також 

здійснювати постійний моніторинг заходів із підвищення кваліфікації, які 

проводяться в системі безоплатної правової допомоги, на відповідність 

приписам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та 

конституційним принципам незалежності інституту адвокатури. 

3. Доручити Експертній раді з питань акредитації та сертифікації щодо 

підвищення кваліфікації адвокатів при НААУ посилити контроль за 

тематикою/змістом заходів підвищення кваліфікації, які організовуються 

Координаційним центром з надання правової допомоги та Регіональними 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Не допускати до акредитації заходи вказаних операторів, які організовані 

на протилежних від визначених рішеннями Ради адвокатів України 

позиціях щодо стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та порушують принцип незалежності професії адвоката в 

правовій державі. 

4. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення довести до 

відома Вищої школи адвокатури НААУ, Експертної ради з питань 

акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при 

НААУ, опублікувати на офіційному вебсайті НААУ. 

 

Голова Ради адвокатів України    /підпис/  Л.П. Ізовітова  

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України /підпис/  Л.Ю. Величко 

 

 

 

 

 

 

 


