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Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Національна асоціація адвокатів України (далі - НААУ, або Організація) є 

всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною 
організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення 
реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах 
професійної належності для сприяння розвитку та зміцнення інституту 
адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається 
адвокатами, ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав і 
законних інтересів членів Організації. 

1.2.  Організація утворюється та діє з всеукраїнським статусом. Діяльність НААУ 
поширюється на територію всієї України. 

1.3. Найменування Національної асоціації адвокатів України: 

Повне найменування: 

українською мовою – Недержавна некомерційна професійна організація 
«Національна асоціація адвокатів України»; 
англійською мовою – Non-state non-commerical professional organization “Ukrainian 
National Bar Association”; 

Скорочене найменування:  
українською мовою – «Національна асоціація адвокатів України», або 
«НААУ»; 

англійською мовою – «Ukrainian National Bar Association», або «UNBA»; 

1.4. {Пункт виключено на підставі рішення Позачергового з’їзду адвокатів України                     
«26-27» квітня 2014 року}. 

1.5. Установчим документом НААУ є цей Статут, який затверджується з’їздом 
адвокатів України. 

1.6. Основними принципами діяльності НААУ є: 

- верховенство права; 

- пріоритет суспільних інтересів; 

- аполітичність; 

- законність; 

- самоврядування; 

- незалежність; 

- демократичність; 

- прозорість та відкритість; 

- самостійність; 

- професіоналізм; 

- рівноправність; 

- виборність та підзвітність органів адвокатського самоврядування;  

- гласність та публічність; 

- обов’язковість для виконання рішень органів  адвокатського 
самоврядування; 

- заборона втручання органів адвокатського самоврядування у професійну 
діяльність адвоката. 
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1.7.  НААУ є вільною у виборі напрямів її діяльності у межах, передбачених 
чинним законодавством України та цим Статутом. 

 

Стаття 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
2.1. Основною метою НААУ є об’єднання українських адвокатів для сприяння 

розвитку та зміцнення інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня 
правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету 
адвокатури в суспільстві, забезпечення реалізації завдань адвокатського 
самоврядування, захисту прав та законних інтересів  адвокатів, задоволення їх 
професійних, суспільних, соціальних, культурних та інших інтересів. 

2.2. Для досягнення своєї мети НААУ ставить перед собою наступні завдання: 

2.2.1. Сприяння процесу формування правової держави в Україні. 

2.2.2. Сприяння гармонізації українського законодавства із законодавством 
Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду 
розвинених демократичних країн. 

2.2.3. Захист професійних прав адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської 
діяльності. 

2.2.4. Сприяння підвищенню ролі інституту адвокатури в українському 
суспільстві; сприяння  підвищенню статусу  професії адвоката в Україні, 

2.2.5. Сприяння розвитку  самоорганізації адвокатської спільноти. 

2.2.6. Сприяння розвитку надання правової допомоги в Україні. 

2.2.7. Сприяння професійному розвитку адвокатів та поширенню етичних 
стандартів професії. 

2.2.8. Сприяння вдосконаленню системи підготовки та підвищенню кваліфікації 
адвокатів. 

2.2.9. Реалізація завдань адвокатського самоврядування. 

2.2.10.  Забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення 
адвокатської діяльності. 

2.2.11.  Підтримання високого професійного рівня адвокатів. 

2.2.12.  Створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності. 

2.2.13.  Сприяння розвитку адвокатського самоврядування в Україні, забезпечення 
гарантій його здійснення. 

2.2.14.  Забезпечення належної діяльності органів адвокатського самоврядування. 

2.2.15.  Сприяння розвитку та вдосконалення правової допомоги в Україні. 

2.2.16.  Забезпечення відкритості інформації про адвокатуру України та 
адвокатську діяльність. 

2.2.17.  Забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України;  

2.2.18. Участь у формуванні Вищої ради юстиції.  

2.2.19.  Представництво адвокатури в Україні та за її межами. 
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2.2.20. Інші завдання, що випливають зі змісту чинного законодавства України, 
цього Статуту, рішень органів адвокатського самоврядування (акти НААУ). 

2.3.  Для виконання поставлених завдань НААУ в порядку, встановленому 
чинним законодавством України: 

2.3.1. Представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 
організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності, 
об‘єднаннями громадян та міжнародними організаціями. 

2.3.2. Забезпечує належне виконання адвокатурою її конституційних завдань. 

2.3.3. Забезпечує високий професійний рівень адвокатів України, розробляє 
єдину методику професійної підготовки та перепідготовки адвокатів, 
помічників та стажерів адвокатів,  поширює етичні стандарти професії. 

2.3.4. Сприяє досягненню адвокатурою повної самостійності, незалежності та 
самоврядування. 

2.3.5. Сприяє розвитку та зміцненню адвокатури, підвищенню ролі та авторитету 
адвокатури в суспільстві, підвищенню статусу  професії адвоката в Україні.  

2.3.6. Застосовує заходи щодо недопущення та припинення недобросовісної 
конкуренції в сфері адвокатської діяльності.  

2.3.7. Сприяє вивченню історії адвокатури,  традицій  адвокатської діяльності.   

2.3.8. Сприяє науковій розробці питань, пов’язаних із діяльністю адвокатури, 
усуненню недоліків у правозастосовній діяльності. 

2.3.9. Сприяє залученню адвокатури до процесу законотворення та інших 
процесів, пов’язаних із розбудовою правової держави, впровадження  
правових реформ. 

2.3.10. Організовує та проводить професійні експертизи проектів законів, програм, 
рішень та інших нормативно-правових актів і документів. 

2.3.11. Забезпечує захист соціальних та професійних прав, законних інтересів 
адвокатів у органах влади, установах, організаціях, органах місцевого 
самоврядування, міжнародних організаціях і установах. 

2.3.12. Сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення 
юридичної освіти, розвитку юридичної професії та підвищення 
кваліфікації адвокатів. 

2.3.13. Взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та 
міжнародними неурядовими організаціями. 

2.3.14. Забезпечує доступ і відкритість інформації про адвокатуру України. 

2.3.15. Бере участь у розробці нормативно-правових актів, організаціях та 
проведенні експертизи проектів законів, програм, рішень та інших 
документів і нормативних актів з питань адвокатури та адвокатської 
діяльності. 

2.3.16. Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та 
практики його застосування.  
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2.3.17. Поширює правову інформацію серед населення, адвокатів, правових 
громадських організацій в Україні та за кордоном. 

2.3.18. Роз’яснює чинне законодавство України з питань адвокатури та 
адвокатської діяльності; сприяє зміцненню зв’язків між юридичною наукою, 
освітою і практикою; засновує видавництва (редакції), в тому числі 
інтернет-видання, видання газет, журналів, науково-популярної, довідкової 
та іншої літератури.  

2.3.19.  Здійснює розвиток міжнародних зв’язків, обмін професійним досвідом, 
співробітництво з міжнародними організаціями, всебічне сприяння 
імплементації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяльності. 

2.3.20. Підтримує зв’язки  та здійснює обмін делегаціями із зарубіжними країнами, 
здійснює іншу міжнародну діяльність. 

2.3.21. Здійснює організацію та забезпечення проведення самостійно або спільно з 
державними органами, органами місцевого самоврядування та 
громадськими організаціями, у тому числі міжнародних, конгресів, 
конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, оголошує конкурси 
тощо, бере участь у відповідних заходах за кордоном. 

2.3.22. Засновує або вступає у міжнародні та всеукраїнські громадські організації, 
підтримує міжнародні зв’язки, укладає відповідні міжнародні угоди, а 
також бере участь у здійсненні інших міжнародних заходів. 

2.3.23. Співпрацює та підтримує громадські об’єднання в Україні, діяльність яких 
пов’язана з юриспруденцією. 

2.3.24.  Розробляє та реалізує  програми обміну досвідом і стажування адвокатів за 
кордоном.  

2.3.25.  Забезпечує дотримання етичних стандартів діяльності адвокатів.  

2.3.26.  Сприяє розширенню можливостей впливу адвокатури на забезпечення 
фахового захисту прав і свобод людини в Україні. 

2.3.27. Здійснює організацію та координацію роботи органів адвокатського 
самоврядування. 

2.3.28. Здійснює надання  інформації та роз’яснень з питань, пов’язаних із 
діяльністю органів адвокатського самоврядування, а також стосовно 
прийнятих ними рішень. 

2.3.29. Встановлює нагороди і заохочення адвокатів, вносить пропозиції стосовно 
представлення адвокатів до державних нагород України та інших відзнак, 
які присвоюються державними органами та органами місцевого 
самоврядування. 

2.3.30. Забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно адвокатів України 
через Єдиний реєстр адвокатів України. 

2.3.31. Сприяє забезпеченню виконання адвокатами захисту за призначенням та 
наданням безоплатної правової допомоги у випадках, передбачених 
законодавством України. 
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2.3.32. Здійснює виконання інших функцій, що випливають зі змісту чинного 
законодавства України, цього Статуту та актів НААУ. 

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС 
3.1. Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою з дня її 

державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. 

3.2. Національна асоціація адвокатів України створюється на невизначений 
термін і не може бути реорганізована. Ліквідація НААУ може бути 
здійснена лише на підставі закону. 

3.3. Національна асоціація адвокатів України здійснює свою діяльність 
відповідно до Конституції України, Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», чинного законодавства України, цього Статуту та  
актів НААУ. 

3.4. НААУ має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в 
банківських установах, у тому числі валютні, володіє майном, майновими та 
немайновими правами згідно з діючим законодавством України. 

3.5. Національна асоціація адвокатів України має круглу печатку, штампи, 
символіку. 

3.6. НААУ не несе відповідальності за майновими зобов'язаннями своїх членів, а 
члени не несуть відповідальності за майновими зобов’язаннями НААУ. 

3.7. НААУ має право в межах, що не суперечать чинному законодавству: 
3.7.1. Від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, 

набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, 
необхідні для досягнення мети діяльності організації. 

3.7.2. Бути позивачем та відповідачем у суді. 

3.7.3. Наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових 
угод. 

3.7.4. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси адвокатів 
у державних та недержавних органах і організаціях. 

3.7.5. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань. 

3.7.6. Вносити пропозиції до органів державної влади і управління, брати участь 
у розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

3.7.7. Набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення 
своїх статутних завдань у порядку, визначеному чинним законодавством 
України. 

3.7.8. Використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у 
володіння або користування, якщо таке використання необхідне для 
досягнення мети діяльності організації. 

Доходи (прибутки) НААУ використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання НААУ, реалізації мети (цілей та завдань) та 
напрямів діяльності, визначених Статутом НААУ. 

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини 
серед засновників (учасників), членів НААУ, працівників (крім оплати 
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їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших пов’язаних осіб. 

3.7.9. Отримувати фінансування за рахунок джерел не заборонених законом. 

3.7.10.  Засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські 
(неурядові) організації, підтримувати міжнародні контакти та зв’язки, 
укладати угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не 
суперечать міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту. 

3.7.11. Мати інші права, передбачені законами України. 

3.8. Майно та кошти, набуті Організацією або створеними нею юридичними 
особами в результаті їх господарської та іншої діяльності у відповідності до 
статутних цілей, мети та завдань НААУ, використовуються виключно на 
виконання статутних завдань та мети Організації. 
Стаття 4. ЧЛЕНСТВО У НАЦІОНАЛЬНІЙ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ 

УКРАЇНИ 
4.1. Умови і порядок набуття членства у НААУ визначені Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». З моменту державної реєстрації 
НААУ її членами стають усі особи, які мають свідоцтво про право на заняття 
адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами НААУ з моменту 
складення присяги адвоката України. 

4.2. Членство в Національній асоціації адвокатів України припиняється у 
випадках: 

4.2.1. Подання адвокатом заяви про припинення права на заняття адвокатською 
діяльністю. 

4.2.2. Визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення його померлим.  

4.2.3. Смерті адвоката. 

4.2.4. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення 
права на заняття адвокатською діяльністю. 

4.2.5. Прийняття рішення органом адвокатського самоврядування про 
припинення права на зайняття адвокатською діяльністю внаслідок 
встановлення факту надання особою недостовірних відомостей для 
отримання свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю  та 
складення присяги адвоката України; неповідомлення даних, які 
унеможливили б отримання свідоцтва про право зайняття адвокатською 
діяльністю; також набрання законної сили обвинувальним вироком суду 
стосовно адвоката за вчинення злочину, за який призначено покарання у 
вигляді позбавлення волі. 

4.3. Членство в Національній асоціації адвокатів України зупиняється у 
випадках: 

4.3.1. Подання адвокатом заяв про зупинення адвокатської діяльності. 

4.3.2. Набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за 
вчинення злочину, крім випадків, передбачених п. 4.2.5. 

4.3.3. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення 
права на зайняття адвокатською діяльністю. 

4.3.4. Визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним. 
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4.4. Розмір та порядок сплати членами НААУ щорічних внесків на  забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування встановлюється Радою адвокатів 
України та затверджуваним нею Положенням про щорічні внески на  
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. 

 

Стаття 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

5.1. Члени Національної асоціації адвокатів України мають право: 

5.1.1. Брати участь в управлінні НААУ у порядку, передбаченому Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим Статутом. 

5.1.2. Обирати та бути обраними до органів НААУ у порядку, передбаченому 
Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цим 
Статутом. 

5.1.3. Брати участь у роботі структурних підрозділів НААУ, ініціювати створення 
таких підрозділів для виконання статутних завдань НААУ. 

5.1.4. Голосувати при прийнятті рішень на З'їзді, загальних зборах, конференціях 
адвокатів. 

5.1.5. Одержувати методичну та організаційну допомогу у професійній діяльності. 

5.1.6. Вимагати розгляду на З’їзді будь-яких питань, що стосуються діяльності 
НААУ. 

5.1.7. Обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд 
НААУ пропозиції щодо вдосконалення її діяльності. 

5.1.8. Одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність НААУ. 

5.1.9. Публікувати свої наукові праці у виданнях Організації, на умовах, 
затверджених Радою адвокатів України. 

5.1.10. Одержувати допомогу у захисті своїх професійних прав та законних 
інтересів. 

5.2. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством 
України, а також рішеннями З’їзду адвокатів України. 

5.3. Члени Національної асоціації адвокатів України зобов'язані: 

5.3.1. Дотримуватись вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», цього Статуту, інших  актів НААУ та виконувати рішення З’їзду, 
Ради адвокатів України, регіональних конференцій та регіональних рад 
адвокатів, які є обов’язковими для членів Організації та відповідають 
чинному законодавству України. 

5.3.2. Своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому 
Радою адвокатів України. 

5.3.3. Не допускати дій, що дискредитують Організацію. 

5.3.4. Інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути 
на діяльність організації, а також про факти порушення цього Статуту. 

5.3.5. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим 
Статутом та  актами НААУ. 
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Стаття 6. СИСТЕМА АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
6.1. НААУ організовує, координує та забезпечує діяльність органів адвокатського 

самоврядування. 

6.2. Систему адвокатського самоврядування складають загальнодержавні та 
регіональні організаційні форми адвокатського самоврядування, визначені 
ст. 46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на які 
покладається виконання функцій органів НААУ відповідно  на 
загальнодержавному та регіональному рівнях.  

6.3. До загальнодержавних органів адвокатського самоврядування належать: 

- З’їзд адвокатів України 

- Рада адвокатів України  

- Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

- Вища ревізійна комісія адвокатури. 

6.4. До регіональних органів адвокатського самоврядування належать: 

- конференції адвокатів 

- ради адвокатів 

- кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

- ревізійні комісії адвокатів. 

6.5. Органи адвокатського самоврядування взаємодіють між собою для реалізації 
мети, завдань та виконання функцій, визначених чинним законодавством 
України, цим Статутом, а також актами НААУ. 

6.6. Органи адвокатського самоврядування створюються та здійснюють свою 
діяльність, керуючись Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», цим Статутом, а також актами НААУ. 

6.7. Діяльність  органів адвокатського самоврядування, направлена на реалізацію 
повноважень,  визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», цим Статутом  є некомерційною, та не передбачає отримання 
прибутку.  

 

Стаття 7. КОНФЕРЕНЦІЯ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ 
7.1. Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці 

Крим, областях, місті Києві, Севастополі є конференція адвокатів регіону, 
адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці 
Крим, області, місті Києві, Севастополі та відомості про яких включено до 
Єдиного реєстру адвокатів України. 

7.2. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції 
адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України. 

7.3. Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не 
рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за 
пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів 
регіону, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або 
Ради адвокатів України.  

У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом 
тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які 
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підписали таку пропозицію, або Рада адвокатів України приймають рішення 
про утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів 
регіону. Рада адвокатів України  визначає квоту представництва, порядок 
висунення та обрання делегатів конференції регіону. Організаційне бюро 
має права ради адвокатів регіону щодо скликання і забезпечення проведення 
конференції та визначає особу, яка головує на засіданні конференції. 

7.4. Про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та 
питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш 
як за п’ятнадцять днів до дня початку роботи конференції.  

7.5. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі 
бере участь більше половини делегатів конференції. 

7.6. До повноважень конференції адвокатів регіону належить: 

- обрання шляхом відкритого або таємного голосування голови та членів 
ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад; 

- обрання делегатів на з’їзд адвокатів України; 

- обрання шляхом відкритого або таємного голосування представника 
адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України та Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та їх дострокове 
відкликання з посад; 

- визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання шляхом 
голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
дострокове відкликання їх з посад; 

- обрання шляхом відкритого або таємного голосування голови та членів 
ревізійної комісії адвокатів регіону та їх дострокове відкликання з посад; 

- затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

- розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів 
регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України; 

- прийняття інших рішень відповідно до  Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність. 

7.7. Конференція адвокатів регіону приймає рішення більшістю голосів 
делегатів конференції, які беруть участь у її роботі. 

 

Стаття 8. РАДА АДВОКАТІВ РЕГІОНУ 
8.1. Рада адвокатів регіону у період між конференціями адвокатів регіону  

виконує функції органу адвокатського самоврядування. 

8.2. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються 
Законом, цим Статутом та положенням про раду адвокатів регіону, яке 
затверджується Радою адвокатів України. Рада адвокатів регіону є 
юридичною особою. 

8.3. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів 
регіону та Раді адвокатів України. 
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8.4. Голова ради адвокатів регіону та члени ради адвокатів регіону обираються 
конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської 
діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця 
яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті 
Києві, Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру 
адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути 
головою або членом ради адвокатів регіону більше ніж два строки поспіль. 
Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією 
адвокатів регіону.  

8.5. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови 
ради обирають зі свого складу заступника (заступників) голови та секретаря 
ради. 

Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть 
одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 
Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть бути 
достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського 
самоврядування, який їх обрав на посади. 

8.6. Рада адвокатів регіону: 

- представляє адвокатів регіону; 

- складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції 
адвокатів регіону; 

- забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює 
контроль за їх виконанням; 

- здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє 
підвищенню їх кваліфікації; 

- приймає присягу адвоката України; 

- визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору 
адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

- сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту 
професійних і соціальних прав адвокатів; 

- розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого 
кошторису; 

- забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного 
реєстру адвокатів України; 

- утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 
адвокатами безоплатної правової допомоги; 

- виконує інші функції відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», цього Статуту, рішень конференції адвокатів 
регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 
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8.7. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере 
участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає рішення 
більшістю голосів від загальної кількості її членів. 

8.8. Голова ради адвокатів регіону представляє раду в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, 
перед громадянами. 

8.9. Голова ради адвокатів регіону: 

- забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів регіону;  

- розподіляє обов’язки між своїми заступниками, секретарем та членами 
ради, дає їм доручення; 

- організує та контролює діяльність апарата ради;  

- організовує і забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону, вчиняє 
інші дії, передбачені положенням про раду адвокатів регіону, рішеннями 
конференції адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів 
України, З’їзду адвокатів України. 

- контролює виконання рішень ради адвокатів регіону; 

8.10. Голова ради адвокатів регіону, заступник голови, секретар ради адвокатів 
регіону можуть одержувати винагороду за роботу у розмірі, встановленому 
конференцією адвокатів регіону. 

 

Стаття 9. КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ 
АДВОКАТУРИ РЕГІОНУ 

9.1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури створюється з метою 
визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати 
право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань 
дисциплінарної відповідальності адвокатів.  

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна 
конференції адвокатів регіону. 

9.2. Голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  
обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж 
адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса 
робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, 
області, місті Києві, Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного 
реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не 
може бути головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури більше ніж два строки підряд. 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури організовує і 
забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури. 

Голова, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути 
достроково відкликаний з посади за рішенням конференції адвокатів 
регіону, яка обрала його на посаду. 

9.3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі 
кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата 
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утворюється у складі не більше дев’яти членів, дисциплінарна – не більше 
одинадцяти членів палати. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови 
обрання не менше двох третин від кількісного складу кожної з її палат, 
затвердженого конференцією адвокатів регіону. 

Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом таємного голосування 
більшістю голосів від загальної кількості членів палати обирає з числа членів 
палати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником 
голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної палати може бути 
достроково відкликаний з посади. 

9.4. Голова, заступник голови, секретар палати, член кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії 
адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів 
регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.  

9.5. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  
належить: 

- організація та проведення кваліфікаційних іспитів; 

- прийняття рішень про видачу свідоцтва про складення кваліфікаційного 
іспиту; 

- прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття 
адвокатською діяльністю; 

- здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів; 

- вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, визначених Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Статутом, рішеннями 
конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України, З’їзду 
адвокатів України. 

У передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» випадках повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури регіону здійснює її кваліфікаційна або дисциплінарна палата.  

9.6. Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається 
правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її палат. 
Засідання палати вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 
половини членів палати. 

9.7. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймається 
шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості 
членів її палат. 

9.8. Рішення палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної 
кількості її членів, крім випадків, передбачених Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність». 
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9.9. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вправі брати 
участь у засіданні будь-якої палати з правом вирішального голосу як члена 
палати і його участь враховується при визначенні кворуму на засіданні. 

9.10. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури уповноважений 
діяти від імені кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
організовує і забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури. 

9.11. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути 
оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. 

9.12. Голова, заступник (заступники) голови, секретар палати та члени 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть отримувати 
винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються 
конференцією адвокатів регіону. 

9.13. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і 
діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», інших законів України, цього Статуту та положення про 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. 

9.14. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке 
затверджується Радою адвокатів України. 

 

Стаття 10. З'ЇЗД АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 
10.1. Вищим органом адвокатського самоврядування України є З’їзд адвокатів 

України.  

10.2. До складу З’їзду адвокатів України входять делегати, які обираються 
конференціями адвокатів регіонів відносною більшістю голосів делегатів, які 
беруть участь у конференції. 

10.3. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів З’їзду 
адвокатів України, порядок проведення З’їзду адвокатів України 
встановлюються Радою адвокатів України. 

10.4. З’їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше 
одного разу на три роки. З’їзд адвокатів України скликається у 
шістдесятиденний строк за ініціативою Ради адвокатів України або на 
вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених 
до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад 
адвокатів регіонів. 

10.5. У разі якщо Рада адвокатів України не скликає З’їзд адвокатів України 
протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про скликання 
З’їзду, адвокати або представники рад адвокатів регіонів, які підписали таку 
пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі 
скликання З’їзду адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати 
та забезпечувати проведення З’їзду адвокатів України, визначати особу, що 
головує на засіданні З’їзду. 
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10.6. Про день, час і місце початку роботи З’їзду адвокатів України та питання, що 
вносяться на його обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за 
двадцять днів до дня початку роботи З’їзду. 

10.7. З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше 
половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій 
адвокатів регіонів. 

10.8. З’їзд адвокатів України: 

10.8.1. Обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, голову і 
заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, голову і членів Вищої ревізійної комісії адвокатури та 
достроково відкликає їх з посад. 

10.8.2. Затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до 
нього зміни. 

10.8.3. Затверджує Правила адвокатської етики та вносить зміни до них. 

10.8.4. Затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про Вищу 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вищу 
ревізійну комісію адвокатури. 

10.8.5. Розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновки Вищої 
ревізійної комісії адвокатури. 

10.8.6. Призначає та відкликає трьох членів Вищої ради юстиції в порядку, 
визначеному законодавством. 

10.8.7. Затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, звіт про їх виконання. 

10.8.8. Може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів  на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями 
їх використання та відповідальність за несплату внесків. 

10.8.9. Вирішує інші питання, пов’язані з організацією та діяльністю адвокатури. 

10.9. Рішення З’їзду адвокатів України приймаються відкритим голосуванням, 
крім випадків, установлених законодавством України. Рішення з’їзду 
адвокатів України приймаються більшістю голосів делегатів, що беруть 
участь у З’їзді. 

 

Стаття 11. РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 
11.1. У період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського 

самоврядування виконує Рада адвокатів України.  

Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються 
Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» та Положенням 
про Раду адвокатів України, яке затверджується З’їздом адвокатів України. 

Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України. 

11.2. Склад Ради адвокатів України формується з 30 членів: по одному 
представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів 
регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом 
голосування З’їздом адвокатів України. 
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11.3.  Секретар Ради адвокатів України обирається Радою зі складу членів Ради 
адвокатів України. Рада адвокатів України може достроково відкликати 
секретаря Ради з посади. 

Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох 
третин її складу. 

11.4. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради 
адвокатів України становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути 
головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів 
України більше ніж два строки підряд. 

Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть 
бути достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського 
самоврядування, який обрав їх на посади. 

Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть 
одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної 
комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

11.5. Рада адвокатів України:  

- складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення З’їзду 
адвокатів України; 

- визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів 
конференції адвокатів регіонів, З’їзду адвокатів України, їхній регламент; 

- забезпечує виконання рішень З’їзду адвокатів України; 

- здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення 
Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад 
адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів 
України та надання витягів з нього; 

- установлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх 
розподіл і використання (якщо З’їздом адвокатів України прийнято 
рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 
адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання); 

- визначає розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту та розмір 
відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на 
забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури; 

- сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність; 

- сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту 
професійних і соціальних прав адвокатів; 

- приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної 
асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, 
визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та 
рішеннями З’їзду адвокатів України; 

- розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвокатів регіонів; 
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- визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України; 

- забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів 
України; 

- визначає перелік документів, що підтверджують право адвоката іноземної 
держави на заняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземні 
державі, що додаються таким адвокатом до заяви про його включення до 
Єдиного реєстру адвокатів України 

- виконує інші функції відповідно до цього Закону та рішень З'їзду адвокатів 
України. 

11.6. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів 
України, а у разі його відсутності – одним із заступників голови не рідше 
одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути 
також скликане за пропозицією не менш як однієї п'ятої від загального 
складу членів ради.  

У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає 
засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про 
скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку 
пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі 
скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати 
та забезпечувати проведення засідань Ради,  визначати особу, яка головує на 
засіданні Ради. 

11.7. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні 
більше половини членів Ради. Рішення Ради адвокатів України приймаються 
більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу 
голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним. 

11.8. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної асоціації 
адвокатів України. 

11.9. Голова Ради адвокатів України представляє Раду адвокатів України та 
Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, 
перед громадянами.  

11.10. Голова Ради адвокатів України забезпечує скликання та проведення 
засідань Ради адвокатів України, розподіляє обов’язки між своїми 
заступниками, організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів 
України, розпоряджається коштами і майном Національної асоціації 
адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису, організовує і 
забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів України, 
приймає рішення щодо визначення місцезнаходження НААУ, вчиняє інші 
дії, передбачені цим Законом, положенням про Раду адвокатів України, 
статутом Національної асоціації адвокатів України, рішеннями Ради 
адвокатів України і З’їзду адвокатів України. 

11.11. Голова Ради адвокатів України може отримувати винагороду у розмірі, 
встановленому З’їздом адвокатів України. 

 

Стаття 12. ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ 
АДВОКАТУРИ 
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12.1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним 
органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і 
підзвітна З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України. 

12.2. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять 
тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти 
років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються 
конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які 
обираються шляхом голосування З’їздом адвокатів України. Секретар Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами 
комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її 
складу. 

12.3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури становить п’ять років. 
Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем 
або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше 
ніж два строки підряд. 

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з 
посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на 
посади. 

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії 
адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів 
регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

12.4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури: 

- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій адвокатури; 

- узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури; 

- виконує інші функції відповідно до цього Закону. 

12.5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за наслідками 
розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури має право: 

- залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури - без змін; 

- змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

- скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 
ухвалити нове рішення; 
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- направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії. 

12.6. Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів 
комісії. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів комісії. 

12.7. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може 
бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття. 

12.8. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
представляє Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в 
органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, 
організаціях, установах, перед громадянами.  

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури забезпечує 
скликання та проведення засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, розподіляє обов’язки між своїми заступниками, 
організовує і забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-
дисциплінарній комісії адвокатури, розпоряджається коштами і майном 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідно до 
затвердженого кошторису, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, 
положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 
рішеннями Ради адвокатів України і З’їзду адвокатів України. 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може 
отримувати винагороду у розмірі, встановленому З’їздом адвокатів України 
або Радою адвокатів України. 

12.9. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною 
особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та 
положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. 

12.10. Установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 
адвокатури, яке затверджується З’їздом адвокатів України. 

12.11. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури здійснює Вища ревізійна комісія 
адвокатури, висновки якої передаються  на розгляд та затвердження З’їзду 
адвокатів України, а у період між з’їздами Ради адвокатів України та Вищій 
кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. 

 

Стаття 13. ВИЩА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ТА РЕВІЗІЙНА 
КОМІСІЯ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ 

13.1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 
Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, 
Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища 
ревізійна комісія адвокатури. 

Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна З'їзду адвокатів 
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України. 

13.2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються З’їздом 
адвокатів України строком на п’ять років з числа адвокатів, стаж адвокатської 
діяльності яких становить не менше п’яти років. Кількість членів Вищої 
ревізійної комісії адвокатури визначається З’їздом адвокатів України. 

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть бути достроково 
відкликані з посади за рішенням З’їзду адвокатів України. 

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть одночасно 
входити до складу ревізійної комісії адвокатів регіону, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з 
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги. 

Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть отримувати 
винагороду за роботу в її складі у розмірі, встановленому З’їздом адвокатів 
України. 

13.3. За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури складає 
висновки, які подає на розгляд та затвердження З’їзду адвокатів України. 
Вища ревізійна комісія адвокатури може подавати  результати  перевірок 
Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії 
адвокатури. 

13.4. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради 
адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону. 

Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції 
адвокатів регіону, Вищій ревізійній комісії адвокатури. 

13.5. Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються 
конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської 
діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця 
яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті 
Києві, Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру 
адвокатів України, строком на п’ять років. Кількість членів ревізійної комісії 
адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону. 

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково 
відкликані з посад за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх 
на посаду. 

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть одночасно 
входити до складу Вищої ревізійної комісії адвокатури, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з 
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги. 

13.6. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає 
висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів 
регіону. Ревізійна комісія адвокатів може подавати результати перевірок Раді 
адвокатів України та  з’їзду адвокатів України. 
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Стаття 14. ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ РІШЕНЬ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

14.1. Рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх 
повноважень, обов’язкові до виконання адвокатами, адвокатськими 
об‘єднаннями, регіональними органами адвокатського самоврядування, а 
також у межах реалізації публічних функцій органами влади, їх 
територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, 
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм 
власності і громадянами.  

14.2. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з дня їх 
прийняття, якщо інше не встановлено законом або самими рішеннями. 

 

Стаття 15. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НААУ. МАЙНО НААУ 
15.1. Майно НААУ складають рухоме і нерухоме майно, основні засоби, 

нематеріальні активи, грошові кошти та інше, відображені в установленому 
законом порядку в її бухгалтерському балансі.  

15.2. НААУ здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та 
іншим майном, що знаходиться у її власності відповідно до Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та цього Статуту. 

15.3. Для виконання своєї статутної мети та завдань (цілей) утримання НААУ 
може здійснюватися за рахунок: 

1) щорічних внесків членів НААУ на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування; 

2) добровільних внесків членів НААУ, адвокатських бюро, адвокатських 

об'єднань; 

3) добровільних внесків фізичних та юридичних осіб; 

4) коштів та іншого майна, що передані НААУ її членами (учасниками), 

органами державної влади чи місцевого самоврядування, 

міжнародними організаціями тощо; 

5) коштів та іншого майна, набутих Організацією або створеними нею 

юридичними особами в результаті їх господарської та іншої діяльності 

у відповідності до статутних цілей, мети та завдань НААУ; 

6) майна, придбаного за рахунок власних коштів; 

7) майна, тимчасово наданого у користування (крім розпорядження); 

8) внесків на забезпечення проходження стажування для отримання 

особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у 

передбаченому Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», рішеннями Ради адвокатів України порядку; 

9) дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, 



 

22 

 

державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у 

тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на 

платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або 

через них їх одержувачам згідно із законодавством України з метою 

зниження рівня таких цін; 

10) коштів за ордерні книжки, посвідчення, обробку даних та інше;    

11) пасивних доходів; 

12) коштів, що надходять у результаті розподілу щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування між 

органами адвокатського самоврядування; 

13) інших не заборонених законом джерел; 

15.4. Розпорядження майном НААУ здійснюють у межах визначеної цим 
Статутом компетенції відповідні органи НААУ. 

 

Стаття 16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ НААУ. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НААУ 

16.1. НААУ веде бухгалтерський та податковий обліки у відповідності до вимог 
чинного законодавства України. 

16.2. Фінансова звітність НААУ щорічно оприлюднюється у порядку, 
затвердженому Радою адвокатів України. 

 

Стаття 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ НААУ 
 

17.1. Зміни до статуту НААУ вносяться за рішенням З’їзду адвокатів України, за 
яке проголосували більшість делегатів, що беруть участь у роботі З’їзду. 

17.2. Зміни до статуту НААУ підлягають державній реєстрації відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців». 

 

Стаття 18. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НААУ 
 

18.1. НААУ не підлягає реорганізації. Ліквідація НААУ може бути здійснена 
лише на підставі Закону, який встановлює її наслідки. 

В разі припинення НААУ (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 
перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету. 

 

 

Голова Національної асоціації адвокатів України, 

Голова Ради адвокатів України 

 

Лідія Павлівна Ізовітова ________________________ 


