
 

 

 

РІШЕННЯ № 77 

Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів  щорічної 

звітної  конференції адвокатів Херсонської області, Регламенту щорічної 

звітної конференції адвокатів Херсонської області та встановлення квоти 

представництва  

(зі змінами внесеними на підставі рішення РАУ № 99 від 11.09.2021) 

 

 

«10» вересня  2021 року                                    м. Чернівці  

        

25 серпня 2021 року Радою адвокатів Херсонської області ухвалено 

рішення про скликання щорічної звітної конференції адвокатів Херсонської 

області (рішення Ради адвокатів Херсонської області № 118 від 25 серпня             

2021 року) з наступним порядком денним:  розгляд та затвердження звітів за 

2020 рік Ради адвокатів Херсонської області,  Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Херсонської області, висновків ревізійної комісії адвокатів 

Херсонської області, представників адвокатів Херсонської області у складі 

Ради адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури; затвердження штатного розпису та кошторису Ради адвокатів 

Херсонської області, КДКА Херсонської області на 2021 рік; затвердження 

звітів Ради адвокатів Херсонської області та КДКА Херсонської області, 

висновків ревізійної комісії адвокатів Херсонської області,  представників 

адвокатів Херсонської області в РАУ та ВКДКА за 2021 рік; затвердження 

штатного розкладу та кошторисів Ради адвокатів Херсонської області та КДКА 

Херсонської області на 2022 рік. 

Листом № 56/0/01-09 у відповідності до статей 47 та 55 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення Ради адвокатів 

Херсонської області № 118 від 25 серпня 2021 року скеровано до Ради 

адвокатів України для затвердження порядку висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів регіону, регламенту конференції адвокатів регіону і 

встановлення квоти представництва.    

Рада адвокатів України,  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. Зобов’язати Раду адвокатів Херсонської області забезпечити проведення 

щорічної звітної конференції адвокатів Херсонської області (надалі – 

Конференція) з визначеним порядком денним.  

2. Встановити квоту представництва делегатів на Конференцію  1 делегат 

від 10 адвокатів, але не менше 5-ти делегатів від району області, міста 

обласного підпорядкування, району міста, адреси робочого місця та 

відомості про яких включені до Єдиного реєстру адвокатів України у 

даному регіоні, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України 

Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України та відомостей ЄРАУ 

станом на день прийняття Радою адвокатів України цього рішення              

10 вересня 2021 року (список додається). 

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

підпорядкування, районах міста) є один -  п’ять адвокатів, відомості про 

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

області, місту обласного підпорядкування, району міста), вони 

кооптуються делегатами Конференції. 

4. 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).  

5. Затвердити Порядок висування та обрання делегатів щорічної звітної 

конференції адвокатів Херсонської області, що додається. 

6. Затвердити Регламент щорічної звітної конференції адвокатів Херсонської 

області, що додається. 

7.  Зобов’язати Раду адвокатів Херсонської області:   

- визначити дату, час та місце проведення зборів адвокатів 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; 



 
 
 

 

 

-  повідомити адвокатів регіону шляхом оприлюднення на веб-сайті ради 

адвокатів регіону (за наявності) оголошення пов’язаного із проведенням зборів 

адвокатів по висуненню та обранню делегатів Конференції та Конференції; 

- за результатами проведення Конференції скерувати до Секретаріату Ради 

адвокатів України (секретаріату Національної асоціації адвокатів України) 

протокол Конференції адвокатів регіону (у тому числі електронною поштою).  

8. Секретаріату Ради адвокатів України (секретаріату НААУ)  сформувати та 

передати Голові Ради адвокатів Херсонської області списки адвокатів 

регіону, адреси робочого місця та   відомості про яких  включені  до ЄРАУ  

у Херсонській  області  на  підставі відомостей ЄРАУ станом на день 

прийняття Радою адвокатів України цього рішення.  

9. 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.  

10. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити Раду 

адвокатів Херсонської області, а також розмістити його на офіційному веб-

сайті НААУ. 

 

 

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

 

Секретар Ради адвокатів України        /підпис/          І.В. Колесников 

 


