
 

 

 

 

РІШЕННЯ № 185 

Щодо деяких питань виконання адвокатами вимог  

Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України 
 

 

«27» грудня 2022 року                       м. Київ 
 

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши звернення 

директора Вищої школи адвокатури НААУ Кузьменка С.Є. щодо стану 

виконання адвокатами вимог Порядку підвищення кваліфікації адвокатів 

України та з інших пов’язаних питань, заслухавши з цього питання заступника 

Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А.; 

врахувавши, що відповідно до статті 21 Закону України  

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення 

 адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний 

рівень; 

взявши до уваги надані Вищою школою адвокатури НААУ статистичні 

дані щодо виконання вимог з підвищення кваліфікації адвокатів за  

2019-2022 роки, а також інформацію про те, що Вища школа адвокатури 

НААУ, як адміністратор процесу підвищення кваліфікації, проводить щорічно 

безкоштовні заходи для адвокатів України; 

з огляду на те, що рішенням Ради адвокатів України № 30 від 16 березня 

2022 року «Про призупинення дії пунктів 19, 20 Порядку підвищення 

кваліфікації адвокатів України на період дії воєнного стану в Україні» 

призупинено дію зазначених пунктів Порядку підвищення кваліфікації 

адвокатів України; 

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів  

Ради адвокатів України про необхідність здійснення контролю за виконанням 

обов’язку підвищення кваліфікації адвокатів, керуючись статтями 21, 55, 57 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 



 

 

 Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради 

адвокатів України, вирішила: 

1. Взяти до відома інформацію директора Вищої школи адвокатури 

НААУ Кузьменка С.Є. щодо стану виконання адвокатами  

вимог Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 63 від 03 липня 

2021 року зі змінами. 

2. Внести зміни до рішення Ради адвокатів України від 16 березня  

2022 року № 30 зі змінами, а саме: 

- назву рішення викласти у новій редакції: «Про призупинення дії 

пунктів 19, 20 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів 

України»; 

- перше речення пункту 1 резолютивної частини рішення викласти у 

новій редакції: «Призупинити до 31 грудня 2022 року дію пунктів 

19, 20 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 63 від 03 липня 

2021 року зі змінами». 

3. Привести у відповідність до пункту 2 цього рішення 

Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України, затверджений 

рішенням Ради адвокатів України № 63 від 03 липня 2021 року зі 

змінами. 

4. Доручити Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії 

адвокатури надати Раді адвокатів України розширену узагальнену 

інформацію (звіт) про практику кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури/Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури з питань прийняття ними рішень про притягнення 

адвокатів до дисциплінарної відповідальності за не виконання 

професійного обов’язку адвоката (не підвищення свого 

професійного рівня), у тому числі дані про причини не підвищення 

кваліфікації адвокатами, види дисциплінарних стягнень, які 

застосовуються до адвокатів, а також  статистичні дані про 

кількість дисциплінарних проваджень з цього питання. 

5. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні 

комісії адвокатури регіонів, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію адвокатури, Вищу школу адвокатури НААУ та адвокатів 



 

 

шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Національної 

асоціації адвокатів України. 

 

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

 

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


