
 
 

РІШЕННЯ № 112 

 

Про затвердження роз’яснення щодо сплати за  

складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на 

 заняття адвокатською діяльністю особами – інвалідами І та ІІ груп  

 

«30» серпня  2014 року                      м. Херсон 

 

Рада адвокатів України, відповідно до статті 55 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення щодо сплати за складання кваліфікаційного 

іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю особами – 

інвалідами І та ІІ груп (додається). 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

(Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя). 

 

 

Голова Ради адвокатів України   [підпис]           Л.П. Ізовітова  

 

  

Секретар Ради адвокатів України [підпис]            П.М. Гречківський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

до рішення Ради адвокатів України 

від 30 серпня 2014 року № 112 

 

 

Щодо сплати за складання кваліфікаційного іспиту 

для набуття права на заняття  

адвокатською діяльністю  

особами – інвалідами І та ІІ груп 
 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Бардаша О.В. та Голови 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва Рудакової В.В. 

про звільнення від сплати за складання кваліфікаційного іспиту для набуття 

права на заняття адвокатською діяльністю осіб – інвалідів І та ІІ груп, 

врахувавши пропозиції Голови та членів Ради адвокатів України, керуючись 

Положенням про Раду адвокатів України, надає наступні роз’яснення. 

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (далі – Закон) кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка 

виявила бажання стати адвокатом, що полягає у виявленні теоретичних знань у 

галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила 

бажання стати адвокатом, а також виявленні рівня її практичних навичок та 

умінь у застосуванні закону. 

Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Рада адвокатів України може 

встановити плату за складання кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення.  

Разом з тим, згідно з частиною 2 статті 58 Закону розмір плати за 

складання кваліфікаційного іспиту визначається із урахуванням потреби 

покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

та не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат, установлених 

законом на день подання особою заяви про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту. 

На виконання зазначених вимог Закону, Радою адвокатів України 

прийнято рішення від 17 грудня 2012 року № 25 «Про встановлення плати за 

складення кваліфікаційного іспиту», яким встановлено плату за складення 

кваліфікаційного іспиту в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, 

установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення 

кваліфікаційного іспиту. 

Відповідно до частини 1 статті 8 та частини 2 статті 9 Закону порядок 

допуску до складання кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що 

додаються до заяви, порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика 

оцінювання і програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою 

адвокатів України.  

Так, згідно пункту 8 Розділу 3 Порядку допуску до складення 

кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та 

методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для 

набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого 



рішенням Ради адвокатів України  від 17 грудня 2013 року № 270 (нова 

редакція) (далі – Порядок), особа, стосовно якої прийнято рішення про допуск 

до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але, у 

будь-якому випадку не пізніше дня, що передує даті складення 

кваліфікаційного іспиту, зобов’язана внести на банківський рахунок КДКА 

плату за складення кваліфікаційного іспиту, у розмірі, встановленому Радою 

адвокатів України. 

Норми Закону та Порядок, прийнятий на виконання вимог Закону, не 

передбачають повноважень Ради адвокатів України, визначених Законом та 

Положенням про Раду адвокатів України, затвердженим Установчим з’їздом 

адвокатів України 17 листопада 2012 року, щодо звільнення від сплати за 

складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю інвалідів І та ІІ груп. 

Таким чином, рішення стосовно осіб, які бажають здійснювати 

адвокатську діяльність, Рада адвокатів України може прийняти у випадку, 

якщо це прямо передбачено Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

Вирішення питання щодо звільнення від сплати за складання 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю 

осіб – інвалідів І та ІІ груп можливе лише за умови внесення відповідних змін 

до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

________________ 

 

 


