РІШЕННЯ № 79
Про затвердження
Порядку подання органами адвокатського самоврядування статистичної
звітності про результати діяльності
«04» липня 2015 року

м. Київ

Рада адвокатів України, з метою реалізації завдань адвокатського
самоврядування та сприяння його розвитку, забезпечення належної
діяльності органів адвокатського самоврядування та здійснення організації і
координації їх роботи у системі Національної асоціації адвокатів України, а
також аналізу і систематизації відомостей щодо дотримання та виконання
органами адвокатського самоврядування приписів Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» і рішень вищих органів адвокатського
самоврядування, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України,
вирішила:
1. Затвердити Порядок подання органами адвокатського самоврядування
статистичної звітності про результати діяльності, що додається.
2. Установити, що річну статистичну звітність за результатами діяльності у
2014 році та першому півріччі 2015 року органи адвокатського
самоврядування подають до Секретаріату Ради адвокатів України
(Секретаріату Національної асоціації адвокатів України) у порядку та
згідно форм, затверджених цим рішенням не пізніше ніж до 01 вересня
2015 року.
3. Керівнику Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату
Національної асоціації адвокатів України) забезпечити систематизацію
та оприлюднення статистичної звітності органів адвокатського
самоврядування за 2014 рік та перший квартал 2015 року на офіційному
веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.
4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу
ревізійну комісію адвокатури.
Голова Ради адвокатів України

підпис

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

підпис

П.М. Гречківський

ЗАТВЕРД ЖЕНО
рішенням Ради адвокатів України
від «04» липня 2015 року № 79

Порядок
подання органами адвокатського
самоврядування статистичної звітності про
результати діяльності

Київ – 2015

1.

Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги до процедури складення та
подання вищими та регіональними органами адвокатського
самоврядування статистичної звітності про результати їх діяльності,
зразки форм звітності, які є невід’ємною частиною цього Порядку, а
також строки і способи її подання.
1.2. Статистична звітність органів адвокатського самоврядування підлягає
систематизації та оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної
асоціації адвокатів України.
1.3. У Порядку терміни вживаються у значенні відповідно до Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
2.

Порядок складення та подання звітності

2.1. Статистична звітність органів адвокатського самоврядування являє
собою систему регламентованих показників (даних), що мають
встановлену цим Порядком форму та характеризують діяльність органів
адвокатського
самоврядування
відповідно
до
повноважень,
встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», відповідними положеннями Ради адвокатів України і актами
НААУ.
2.2. Статистична звітність є офіційним документом, обов’язковим до
подання усіма органами адвокатського самоврядування, які входять до
системи Національної асоціації адвокатів України відповідно до статті
46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
2.3. Органи адвокатського самоврядування подають звітність про результати
своєї діяльності до Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату
Національної асоціації адвокатів України), поштовим відправленням, а
також додатково шляхом її направлення на офіційну електронну адресу
Національної асоціації адвокатів України (info@unba.org.ua) та/або
поштову адресу, зазначену на офіційному веб-сайті, зі збереженням
встановленої цим Порядком форми подання.
2.4. Секретаріат Ради адвокатів України (Секретаріат Національної асоціації
адвокатів України) систематизує та забезпечує оприлюднення
статистичної звітності органів адвокатського самоврядування на
офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.
2.5. Органи адвокатського самоврядування складають звітність за такими
формами:
2.1. для Ради адвокатів України (Національної асоціації адвокатів
України) – згідно додатку 1 до цього Порядку;
2.2. для Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури –
згідно додатку 2 до цього Порядку;
2.3. для Вищої ревізійної комісії адвокатури – згідно додатку 3 до цього
Порядку;
2.4. для ради адвокатів регіону – згідно додатку 4 до цього Порядку;
2.5. для кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону –
згідно додатку 5 до цього Порядку.

2.6. Форми звітності, передбачені цим Порядком, підписуються головою
Ради адвокатів України (Національної асоціації адвокатів України) або
його заступниками, головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури або його заступниками, головою Вищої ревізійної
комісії адвокатури, головою ради адвокатів регіону або його
заступниками,
головою
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури регіону і скріплюються печаткою.
2.7. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність за
достовірність звітних даних.
2.8. Звітність за визначеною цим Порядком формою (додатки 1, 2, 3, 4, 5)
складається щоквартально та подається не пізніше 10-го числа місяця
наступного за звітним періодом.
2.9. Звітним періодом вважається строк від першого до останнього числа
відповідного кварталу.
2.10.Датою подання звітності вважається день фактичної її передачі за
належністю, а при надсиланні її поштою – дата одержання адресатом
звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує
адресата. У разі, коли дата подання звітності випадає на неробочий день,
термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.
2.11.У разі подання звітності у формі, що не відповідає встановленій цим
Порядком, Секретаріат Ради адвокатів України (Секретаріат
Національної асоціації адвокатів України) повертає звітність органу
адвокатського самоврядування у первинному вигляді для додаткового
доопрацювання (приведення у відповідність до встановлених цим
Порядком форм) та повторного скерування.
2.12.Термін
додаткового
опрацювання
органом
адвокатського
самоврядування звітності складає не більше 5-ти днів з моменту її
повернення.
3.

Набрання чинності, внесення змін та доповнень до Порядку

3.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Порядку вносяться за рішенням
Ради адвокатів України в порядку, передбаченому Законом України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
3.2. Цей Порядок набирає чинності з дня його затвердження Радою адвокатів
України.
__________________

к-ть
проведених
конференцій,
круглих
слолів,
форумів
звернення щодо
порушення прав
адвокатів

к-ть звернень скерованих до інших структур на розгляд

к-ть розглянутих по суті звернень

к-ть депутатських запитів, звернень та документи з їх виконання

листування з ВКДКА, ВРКА, Радами адвокатів регіонві та КДКА з основних
(профільних) питань діяльності

VI. Захист прав
адвокатів

листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування з основних (профільних) питань діяльності

звернення фізичних та юридичних осіб, адвокатів

загальна к-ть вхідної кореспонденції

направлено до Комітету
захисту прав адвокатів

к-ть звернень
щодо
порушення прав
адвокатів

направлено до
правоохоронних органів

V. Юридичний департамент

надійшло

з них направлено до
Комітету

к-ть справ по
юрисдикції

з них направлено до
правоохоронних органів

з них в судах загальної
юрисдикції

з них в господарському суді

к-ть судових к-ть судових
справ по яких справ по яких
прийняті
прийняті
рішення, які
рішення та
не набрали
які набрали
законної сили законної сили

з них в адміністративному
суді

з них на користь інших
суб'єктів

з них на користь НААУ, РАУ

IV. Єдиний реєстр
адвокатів України

з них на користь інших
суб'єктів

загальна к-ть
судових справ,
які
знаходяться в
судах всіх
рівнів

з них на користь НААУ, РАУ

подані іншими суб'єктами

подані безпосередньо НААУ,
РАУ

к-ть нових адвокатів, внесених до бази даних ЄРАУ

к-ть адвокатів, які поновили адвокатську діяльність

ІІІ. Заходи

к-ть відміток про припинення/зупинення права на заняття адвокатською
діяльністю

ІІ. Підвищення кваліфікації

к-ть виданих трансферних витягів

к-ть виданих методичних матеріалів

к-ть адвокатів, які прийняли участь у семнарах і тренінгах

к-ть виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації

к-ть проведених спільних семінарів та тренінгів для адвокатів

І. Рада адвокатів
України

к-ть проведених семінарів та тернінгів для адвокатів

к-ть складених протоколів засідань РАУ

к-ть скасованих рішень РАУ

к-ть прийнятих рішень РАУ

к-ть проведених засідань

Статистична звітність Ради адвокатів України (секретаріату РАУ, НААУ) за ______ квартал 2015 року
VI.Діловодство

з них в судах загальної юрисдикції

з них в господарському суді

з них в адміністративному суді

з них на користь інших суб'єктів

з них на користь ВКДКА

V. Діловодство

третя особа

відповідач

позивач

к-ть звернень скерованих до іншої структури на розгляд

к-ть розглянутих по суті звернень

депутатські запити, звернення та документи з їх виконання

листування з Радами адвокатів регіонів з НААУ, РАУ, ВРКА та КДКА з
основних (профільних) питань діяьності

IV. К-ть
розроблених
методичних
рекомендацій або
наданих роз'яснень
щодо діяльності
ВКДКА
листування з центральними та місцевими органами державної влади,
органами мсцевого самоврядування з основних (профільних питань)
діяльності

III. К-ть
проведених
заходів з
підвищення
кваліфікації
адвокатів

звернення фізичних та юридичних осіб, адвокатів

I. К-ть
II. К-ть
проведених розглянутих скарг
засідань
на рішення, дії чи
бездіяльність
КДКА

загальна к-ть вхідної кореспонденції

к-ть скасованих рішень КДКА та направлених для повторного розгляду

к-ть змінених рішень КДКА

к-ть скарг залишених без задоволення, а рішень КДКА - без змін

Статистична звітність ВКДКА за _________ квартал 2015 року
VI. Судова діяльність

к-ть судових к-ть судових загальна к-ть
справ, які знах- справ по
справ по
ся в
яких
юрисдикції:
провадженні прийняли
ВКДКА у
рішення та
судах усіх
які набрали
рівнів, з них
законної
ВКДКА:
сили:

ІІ. Кількість
проведених
перевірок
ІІІ. Кількість
проведених
позапланових
перевірок

листування з центральними та місцевими органами
державної влади, органами місцевого самоврядування з
основних (профільних питань) діяльності
листування з Радами адвокатів регіонів з НААУ, РАУ,
ВКДКА та КДКА з основних (профільних) питань
діяьності
депутатські запити, звернення та документи з їх
виконання

звернення фізичних та юридичних осіб, адвокатів

IV. Кількість
розглянутих скарг на
рішення, висновки, дії
або бездіяльність
ревізійних комісій
адвокатів адвокатів
регіонів, їх членів та
голів в частині питань
щодо фінансовогосподарської діяльності
к-ть звернень скерованих до іншої структури на розгляд

к-ть розглянутих по суті звернень

І. Кількість
проведених
засідань

загальна к-ть вхідної кореспонденції

Статистична звітність ВРКА України за _______ квартал 2015 року
V. Діловодство

к-ть
судових
справ по
яких
к-ть судових прийнял
справ, які знахи
ся в
рішення
провадженні
та які
РАР у судах набрали загальна к-ть
усіх рівнів, з законної справ по
них РАР:
сили: юрисдикції:
депутатські запити, зверення та документи з їх виконання

листування з НААУ, РАУ, РАР, ВКДКА та КДКА з основних (профільних)
питать діяльності

листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування з основних (профільних) питань діяльності

VІІI. Судова діяльність

звернення фізичних та юридичних осіб, адвокатів

Загальна к-ть вхідної кореспонденції

з них в судах загальної юрисдикції

з них в господарському суді

з них в адміністративному суді

з них на користь інших суб'єктів

з них на користь РАР

третя особа

VІІ.
Заходи

відповідач

позивач

VІ. Стажування адвокатів

к-ть проведених круглих столів, форумів тощо

к-ть виданих посвідчень адвокатів

к-ть виданих свідоцтв про право на заняття адвокатською д-тю

к-ть осіб, які не пройшли стажування

к-ть осіб, які пройшли стажування

к-ть осіб, направлених на стахування

V. Підвищення
кваліфікації

к-ть осіб, які подавали заяви на стажування

к-ть виданих методичних матеріалів

к-ть поданих адвокатами карток-обліку залікових балів

к-ть виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації

к-ть адвокатів, які прийняли участь у семінарах і тренінгах

ІV. ЄРАУ

к-ть проведених спільних семінарів та тренінгів для адвокатів

к-ть проведених семінарів та тренінгів для адвокатів

к-ть внесених до бази даних ЄРАУ помічників адвокатів

к-ть адвокатів, які поновили адвокатську діяльність

к-ть припинених/зупинених свідоцтв про право на заняття адвокатською д-тю

ІІІ. Захист прав адвокатів

к-ть наданих трансферних витягів

к-ть нових адвокатів внесених до бази даних ЄРАУ

к-ть наданих відповідей на адвокатські та інформаційні запити

к-ть адвокатських та інформаційних запитів до РАР

к-ть звернень адвокатів щодо захисту прав та гарантій

к-ть обшуків та затримання адвокатів без повідомлення РАР

к-ть виїздів членів РАР на обшуки та затримання адвокатів

к-ть повідомлень про обшук та затримання адвокатів

к-ть задоволених судом протоколів

ІІ. Конференція
адвокатів

к-ть відмов у складенні протоколів про адміністративні правопорушення

к-ть складених протоколів про адміністративні правопорушення

к-ть звернень адвокатів про ненадання інформації на адвокатський запит

к-ть складених протоколів

к-ть прийнятих рішень

І. Засідання РАР

к-ть проведених конференцій адвокатів

к-ть складених протоколів засідань РАР

к-ть прийнятих рішень РАР

к-ть проведених засідань РАР
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IX. Діловодство

загальна к-ть справ по
юрисдикції

к-ть судових справ по яких
прийняли рішення та які
набрали законної сили

депутатські запити, зверення та документи з їх виконання

листування з НААУ, РАУ, РАР, ВКДКА та КДКА з основних (профільних)
питать діяльності

листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами
місцевого самоврядування з основних (профільних) питань діяльності

V. Cудова діяльність

звернення фізичних та юридичних осіб, адвокатів

Загальна к-ть вхідної кореспонденції

з них в судах загальної юрисдикції

з них в господарському суді

з них в адміністративному суді

з них на користь інших суб'єктів

з них на користь КДКА

третя особа

загальна к-ть судових справ, які
знаходяться в провадженні
КДКА у судах усіх рівнів, з них
КДКА:

ІV. Кваліфікаційний іспит

відповідач

позивач

к-ть виданих сідоцтв про складення кваліфікаційного іспиту

к-ть осіб, які не склали кваліфікаційний іспит

к-ть осіб, які склали кваліфікаційний іспит

к-ть осіб, допущених до складення кваліфікаційного іспиту

IІІ. Дисциплінарна палата КДКА

к-ть організованих та проведених кваліфікаційних іспитів

к-ть прийнятих рішень про поновлення права на заняття адвокатською
діяльністю

к-ть прийнятих рішень про припинення права на заняття адвокатською
діяльністю

к-ть прийнятих рішень про зупиенння права на заняття адвокатською
діяльністю

к-ть пропущених дисциплінарних проваджень

к-ть прийнятих рішень дисциплінарної палати КДКА

к-ть складених протоколів засідань дисциплінарної палати КДКА

ІІ. Кваліфікаційна
палата КДКА

к-ть проведених засідань дисциплінарної палати КДКА

к-ть прийнятих рішень кваліфікаційної палати КДКА

к-ть протоколів засідань кваліфікаційної палати КДКА

І. Засідання КДКА

к-ть проведених засідань кваліфікаційної палати КДКА

к-ть протоколів засідань КДКА

к-ть прийнятих рішень КДКА

к-ть проведених засідань КДКА
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VII. Діловодство

