
 

 

 

РІШЕННЯ № 182 

Про вихід Національної асоціації адвокатів України із Меморандуму про 

співпрацю з Координаційним центром з надання правової допомоги 

 

«27» грудня 2022 року              м. Київ 

Рада адвокатів України, обговоривши виконання Меморандуму про 

співпрацю між Національною асоціацією адвокатів України та Координаційним 

центром з надання правової допомоги, взявши до уваги Звіт Комітету з питань 

безоплатної правової допомоги, що діє в складі Національної асоціації 

адвокатів України, зазначає наступне. 

07 березня 2019 року між Національною асоціацією адвокатів України та 

Координаційним центром з надання правової допомоги  підписано Меморандум 

про співпрацю. 

Вказаний Меморандум було укладено з метою налагодження взаємодії 

між Національною асоціацією адвокатів України і Координаційним центром з 

надання правової допомоги з питань досягнення високого рівня якості правової 

допомоги, яка надається адвокатами. 

Така взаємодія мала відбуватись за двома основними напрямами: 

інформаційної взаємодії та підвищення кваліфікації адвокатів. 

Національна асоціація адвокатів України протягом всього часу дії 

Меморандуму виконувала взяті на себе зобов’язання: Координаційний центр з 

надання правової допомоги, регіональні центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги були наділені статусом оператора з підвищення 

кваліфікації адвокатів; для них створено ексклюзивні сприятливі умови для 

здійснення цієї діяльності. 

На противагу, Координаційний центр з надання правової допомоги у 

питаннях інформаційної взаємодії та підвищення кваліфікації погодженої 

Меморандумом позиції не зайняв: ні інформаційної, ні іншої співпраці 

наразі немає. 



 
 
 

 

Національна асоціація адвокатів України фактично відсторонена від усіх 

процесів, що пов’язані із забезпеченням якості безоплатної вторинної правової 

допомоги, що забезпечуються Координаційним центром з надання правової 

допомоги: починаючи від проведення конкурсів з відбору адвокатів, 

закінчуючи розробкою стандартів якості надання ними безоплатної правової 

допомоги. 

Аналогічна ситуація і з навчанням адвокатів, оскільки Координаційний 

центр з надання правової допомоги не бачить Національну асоціацію адвокатів 

України партнером у питаннях навчання адвокатів, як це передбачено 

Меморандумом та випливає із зобов’язань держави.  

Національну асоціацію адвокатів України системно усувають від цього 

процесу в системі безоплатної правової допомоги, натомість залучають замість 

Національної асоціації адвокатів України державні органи, які без врахування 

позиції самоврядної організації, що об’єднує усіх адвокатів України, 

створюють навчальні програми та навіть алгоритми захисту для адвокатів.  

Рада адвокатів України на підставі наведеного, враховуючи що 

Координаційний центр з надання правової допомоги систематично не виконує 

домовленості співпраці, а лише використовує укладений Меморандум для 

підтримки фікції про нормальну взаємодію з Національною асоціацією 

адвокатів України; з огляду на відверто ворожу позицію деяких посадових осіб 

системи безоплатної правової допомоги до інституту адвокатури; 

керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради 

адвокатів України, вирішила: 

1. Вийти з Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією 

адвокатів України та Координаційним центром з надання правової 

допомоги від 07 березня 2019 року. 

2. В.о. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити Координаційний центр з надання правової допомоги та 

опублікувати на офіційному вебсайті НААУ. 

 

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

 

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

 

 

 


