
 

РІШЕННЯ № 216 

Про внесення змін та доповнень до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю 
 

«27» вересня 2013 року                        м. Львів 

 

За пропозицією Голови Ради адвокатів України Ізовітової Л.П., з метою 

забезпечення рівних можливостей осіб, що склали кваліфікаційний іспит, на 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, у різних 

регіонах, де діють органи адвокатського самоврядування, відповідно до 

Положення про Раду адвокатів України, статей 10, 55 Закону України           

"Про адвокатуру та адвокатську діяльність" № 5076-VI від 05 липня          

2012 року, Рада адвокатів України вирішила: 

 

1. Пункт 6.1. Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю (далі – Положення), затвердженого рішенням 

Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 81 з послідуючими 

змінами та доповненнями, яким передбачено розмір оплати за 

проходження стажування, викласти у наступній редакції: «Організаційне 

забезпечення проходження стажування, у тому числі матеріального та 

іншого характеру, здійснюється радами адвокатів регіону». 

2. Внести зміни та доповнення до Положення на підставі рішення Ради 

адвокатів України №173 від 27 липня 2013 року «Про застосування 

Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року №5076-VІ у частині 

складання кваліфікаційних іспитів та отримання свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю».  

3. Внести зміни та доповнення до Положення на підставі рішення Ради 

адвокатів України №215 від 27 вересня 2013 року «Про прийняття 

радами адвокатів регіонів рішень про видачу свідоцтв про право на 

заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск 

до складання кваліфікаційного іспиту у період з 16 серпня 2012 року до 

16 лютого 2013 року». 

4. У Додатку 1 до Положення «Заявка на керівництво стажуванням» 

виключити пункт 4. 

5. Привести нумерацію пунктів Положення у відповідність із урахуванням 

внесених змін та доповнень. 



6. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста 

Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста 

Севастополя). 

7. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис П.М. Гречківський 


