
 
 

РІШЕННЯ № 136 

 

Щодо організаційних заходів із проведення ІІІ З’їзду адвокатів України 
(із змінами, внесеними рішеннями Ради адвокатів України № 169, № 170 від 25.10.2014) 

 

«24» жовтня 2014 року                м. Київ 

З метою визначення місця проведення ІІІ З’їзду адвокатів України, 

публікації оголошення про його проведення у друкованому виданні, 

визначення питань, що виносяться на обговорення, кошторису витрат тощо, 

заслухавши пропозиції Голови та членів Ради адвокатів України, відповідно 

до статей 54, 55 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

керуючись Положенням про Раду адвокатів України, Рада адвокатів України 

вирішила: 
 

1. ІІІ З’їзд адвокатів України скликати на «20-21» листопада 2014 року.  

2. Місцем проведення ІІІ З’їзду адвокатів України визначити приміщення 

Евентум Холу (Eventum Hall) за адресою: Закарпатська область,              

місто Мукачеве, вулиця Автомобілістів, 13. У випадку неможливості 

оренди  вказаного приміщення, дозволити Голові Ради адвокатів 

України визначитись із  укладенням договору на приміщення за іншою 

адресою.  

3. Розпочати реєстрацію делегатів ІІІ З’їзду адвокатів України о 10 годині     

00 хвилин, роботу З’їзду – об 11 годині 00 хвилин.   

4. Друкованим органом для публікації оголошення про проведення ІІІ 

З’їзду адвокатів України визначити газету «Урядовий кур’єр». 

Оголошення про дату, час, місце проведення ІІІ З'їзду адвокатів України 

та питання, що виносяться на його обговорення, опублікувати не пізніше 

ніж за 20 днів до дати його проведення.  

5. Витрати на організаційне забезпечення з проведення ІІІ З’їзду адвокатів 

України здійснювати за рахунок Національної асоціації адвокатів 

України, Ради адвокатів України, а витрати, пов’язані з участю делегатів 

З’їзду, – за рахунок рад адвокатів регіонів, якщо такі витрати 

передбачені кошторисом, або за власний рахунок делегатів. 

6. До порядку денного ІІІ З’їзду адвокатів України включити такі питання: 

 затвердження Регламенту ІІІ З’їзду адвокатів України; 

 призначення представника до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів; 

 щодо призначення членів Вищої ради юстиції; 
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 доповідь Голови Ради адвокатів України, Національної асоціації 

адвокатів України; Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури; Голови Вищої ревізійної комісії адвокатури; 

 про зміни до Положення про ВРКА та її склад; 

 різне.  

7. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення розмістити 

повідомлення на офіційному веб-сайті НААУ та повідомити ради 

адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та  

ревізійні комісії адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя), Вищу кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу ревізійну комісію адвокатури. 

8. Це рішення набирає чинності з дня опублікування Закону України «Про 

прокуратуру», прийнятого Верховною Радою України 14 жовтня 2014 

року. 

 

 

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

 

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


