
 

 

РІШЕННЯ № 208 

Про скликання щорічних конференцій адвокатів регіонів, встановлення 

квот представництва, затвердження порядку висування та обрання 

делегатів щорічних конференцій адвокатів регіонів та регламенту їх 

проведення  

 
 

«13» грудня 2018 року                      м. Київ 

 

Рада адвокатів України, врахувавши отримані на адресу  НААУ листи 

Голови Ради адвокатів Черкаської області Лічевецького О.Д. від                             

27 листопада 2018 року, Голови Ради адвокатів Херсонської області                

Мокіної І.В. від 09 листопада 2018 року, Голови Ради адвокатів 

Миколаївської області Антипченко В.К. від 11 грудня 2018 року, Голови 

Ради адвокатів Донецької області Керанчук Л.П. від 03 грудня 2018 року, в.о. 

Голови Ради адвокатів Рівненської області Щербяк Ю.В. від 28 листопада 

2018 року, Голови Ради адвокатів Запорізької області Новосьолової Л.М. від 

12 грудня 2018 року, Голови Ради адвокатів Вінницької області Терещенко 

О.В. від 01 листопада 2018 року, Голови Ради адвокатів Житомирської 

області Прокопчука В.О. від 12 грудня 2018 року, Голови Ради адвокатів 

Тернопільської області  Будза Т.В. від 12 грудня 2018 року щодо скликання, 

встановлення квот представництва щорічних конференцій, затвердження  

порядку та регламенту їх проведення, а також з метою безперервної 

діяльності регіональних органів адвокатського самоврядування та 

необхідністю виконання вимог Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» в частині  затвердження звітів рад адвокатів регіонів, 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, висновків 

ревізійних комісій адвокатів регіонів, представників адвокатів регіонів у 

складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради 

адвокатів України, затвердження кошторису і штатного розпису рад 

адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

регіонів, тощо, відповідно до приписів частини першої статті 47 та пункту 5 

частини четвертої статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», керуючись Положенням про Раду адвокатів України,  вирішила: 

1. Скликати щорічні конференції адвокатів регіонів (надалі – 

Конференція) у зв’язку із необхідністю Розгляду та затвердження звіту 

ради адвокатів регіону; Розгляду та затвердження звіту кваліфікаційно-



дисциплінарної комісії адвокатури регіону; Розгляду та затвердження 

висновку ревізійної комісії адвокатів регіону; Розгляду та 

затвердження висновку представника адвокатів регіону у складі Ради 

адвокатів України; Розгляду та затвердження висновку представника 

адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури; Затвердження штатного розпису і кошторису Ради 

адвокатів та КДКА регіону; Прийняття інших рішень відповідно до 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; Різне. 

2. Організаційно-технічне забезпечення проведення Конференцій 

покласти на ради адвокатів регіонів.  

3. Встановити наступні квоти представництва делегатів на Конференції:  

АР Крим – 1 делегат від  10 адвокатів; 

Вінницька область – 1 делегат від 10 адвокатів; 

Донецька область – 1 делегат від 25 адвокатів; 

Житомирська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 

Закарпатська область – 1 делегат від 25 адвокатів; 

Запорізька область  – 1 делегат від 5 адвокатів; 

Івано-Франківська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 

Луганська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 

Миколаївська область – 1 делегат від 20 адвокатів; 

Одеська область – 1 делегат від 30 адвокатів; 

Рівненська область – 1 делегат від 7 адвокатів; 

Тернопільська область – 1 делегат від 10 адвокатів; 

Херсонська область – 1 делегат від 3 адвокатів;  

Черкаська область –1 делегат від 10 адвокатів; 

м. Київ – 1 делегат від 50 адвокатів; 

м. Севастополь – 1 делегат від 10 адвокатів. 

4. У випадку, якщо у регіоні (районах області, містах обласного 

підпорядкування, районах міста) є один чи два адвокати, відомості про 

адресу робочого місця яких включено до ЄРАУ по даному регіону (району 

області, місту обласного підпорядкування, району міста), вони є 

делегатами і включаються до відповідного списку делегатів Конференції.   

У разі, якщо на збори адвокатів регіону (району області, міста обласного 

підпорядкування, району міста) прибув лише один адвокат, з адресою 

свого робочого місця у цьому регіоні, він є делегатом і включається до 

списку делегатів Конференції за довідкою особи, визначеною 

відповідальною за проведення відповідних зборів.  

5. Голова та члени ради адвокатів регіону, Голова та члени кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури регіону, Голова та члени ревізійної 

комісії адвокатів регіону, представники адвокатів регіону у складі Ради 

адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 



адвокатури здійснюють організаційно-технічне забезпечення Конференції 

та приймають у ній участь без права голосу (крім випадків обрання їх 

делегатами Конференції на загальних зборах адвокатів).   

6. Внести зміни та затвердити у новій редакції наступні рішення Ради 

адвокатів України: 

- «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів Закарпатської області, Регламенту конференції адвокатів 

Закарпатської області та встановлення квоти представництва» № 150 від 

12 жовтня 2018 року; 

- «Про скликання конференції адвокатів Рівненської області, затвердження 

Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів 

Рівненської області, Регламенту конференції адвокатів Рівненської області 

та встановлення квоти представництва» № 151 від 12 жовтня 2018 року; 

- «Про скликання конференції адвокатів Івано-Франківської області, 

затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів Івано-Франківської області, Регламенту конференції адвокатів 

Івано-Франківської області та встановлення квоти представництва» № 153 

від 12 жовтня 2018 року; 

- «Про скликання конференції адвокатів Житомирської області, затвердження 

Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів 

Житомирської області, Регламенту конференції адвокатів Житомирської 

області та встановлення квоти представництва» № 154 від 12 жовтня              

2018 року;  

-  «Про скликання конференції адвокатів Донецької області, затвердження 

Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Донецької 

області, Регламенту конференції адвокатів Донецької області та 

встановлення квоти представництва» № 160 від 12 жовтня 2018 року; 

- «Про скликання конференції адвокатів Запорізької області, затвердження 

Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів 

Запорізької області, Регламенту конференції адвокатів Запорізької області 

та встановлення квоти представництва» № 162 від 12 жовтня 2018 року; 

-  «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів Тернопільської області, Регламенту конференції адвокатів 

Тернопільської області та встановлення квоти представництва» № 27 від 

30 березня 2018 року. 

7. Затвердити Порядки висування та обрання делегатів щорічних   

конференцій адвокатів АР Крим, Вінницької, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, 

Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської, 

Черкаської областей, а також  м. Києва та м. Севастополя, що додаються. 

8. Затвердити Регламенти щорічних конференцій адвокатів АР Крим, 

Вінницької, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, 

Тернопільської, Херсонської, Черкаської областей, а також м. Києва та              

м. Севастополя, що додаються. 



 

9. Зобов’язати ради адвокатів регіонів:   

- визначити дату, час та місце проведення зборів адвокатів по висуненню 

делегатів на Конференцію та Конференції;  

- у регіонах введення надзвичайного стану повідомити військову 

адміністрацію про дату, час та місце проведення зборів адвокатів за 

адресами відповідних міст, районів області, міст обласного 

підпорядкування по висуненню делегатів на Конференцію та Конференції; 

- не пізніше наступного дня після прийняття рішення радою адвокатів 

регіону направити електронною поштою до Секретаріату Ради адвокатів 

України (секретаріату Національної асоціації адвокатів України) відомості 

про час, місце і дату проведення Конференції та зборів адвокатів по 

висуненню та обранню  делегатів Конференції для оприлюднення на 

офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України; 

-  повідомити адвокатів регіону не пізніше ніж за 15 днів до дня початку 

роботи Конференції шляхом оприлюднення оголошення про день, час і 

місце початку роботи Конференції та питання, що вносяться на її 

обговорення, на веб-сайті ради адвокатів регіону (за наявності) та 

офіційному веб-сайті НААУ; 

- за результатами проведення Конференції скерувати до Секретаріату Ради 

адвокатів України (секретаріату Національної асоціації адвокатів України) 

протокол щорічної конференції адвокатів регіону (у тому числі 

електронною поштою).  

10. Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 

України сформувати списки адвокатів регіону, за даними  Єдиного 

реєстру адвокатів України, для участі у зборах та Конференції (Список 

Секретаріатом РАУ формується на день прийняття цього рішення). 

11. Секретаріату Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів 

України передати Голові Ради адвокатів міста Києва Рябенку П.К. 

затверджені цим рішенням Порядок висування та обрання делегатів 

щорічної конференції адвокатів м. Києва, Регламент щорічної конференції 

адвокатів м. Києва та  Список адвокатів з робочим місцем в м. Києві  за 

даними  Єдиного реєстру адвокатів України для участі у зборах та 

Конференції (станом на 13 грудня 2018 року включно). 

12. Дія цього рішення не розповсюджується на органи адвокатського 

самоврядування Полтавської, Сумської, Кіровоградської, Чернівецької, 

Волинської, Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської, Хмельницької, 

Львівської, Київської областей, у зв’язку із проведенням та (або) 

визначенням дат проведення щорічних конференцій у цих регіонах, а 

також з урахуванням  рішень Ради адвокатів України № 108 від 25 липня 

2018 року, № 119 від 07 вересня 2018 року, № 148 від 12 жовтня                        

2018 року, № 149 від 12 жовтня 2018 року,  № 152 від 12 жовтня                       

2018 року, № 161 від 12 жовтня 2018 року,  № 203 від 13 грудня                      

2018 року, № 204 від 13 грудня 2018 року, № 205 від 13 грудня 2018 року, 

№ 206 від 13 грудня 2018 року, № 207 від 12 грудня 2018 року. 



 

13. Визначити розміщення на офіційному веб-сайті Національної асоціації 

адвокатів України та веб-сайті ради адвокатів регіону (за наявності) 

інформації про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів 

регіонів та питання, що виносяться на її обговорення, належним 

повідомленням адвокатів регіону.  

 14. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, ревізійні комісії адвокатів регіонів, Вищу кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію адвокатури, Вищу ревізійну комісію адвокатури, а 

також розмістити його на офіційному веб-сайті НААУ. 

 

Голова Ради адвокатів України  /підпис/     Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України /підпис/     П.М. Гречківський 


