
 

 

 

РІШЕННЯ № 11 

Про внесення змін до рішення Ради адвокатів України                                

№ 2 від 21 січня 2020 року «Про скликання конференції адвокатів 

Одеської області, затвердження Порядку висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів Одеської області, Регламенту конференції 

адвокатів Одеської області та встановлення квоти представництва» 

  

«14» лютого 2020 року           м. Київ 

 

21 січня 2020 року Радою адвокатів України прийнято рішення № 2 

«Про скликання конференції адвокатів Одеської області, затвердження 

Порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів Одеської 

області, Регламенту конференції адвокатів Одеської області та встановлення 

квоти представництва». 

07 лютого 2020 року до Ради адвокатів України з листом № 56/0/9-20 

звернувся Голова Ради адвокатів Одеської області Бронз Й.Л. з проханням 

доповнити порядок денний конференції адвокатів Одеської області 

наступним питанням: «Проведення виборів окремих  членів Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, у яких спливає термін їх 

обрання у складі КДКА Одеської області». 

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. Внести доповнення у перший абзац мотивувальної частини рішення 

Ради адвокатів України № 2 від 21 січня 2020 року «Про скликання 

конференції адвокатів Одеської області, затвердження Порядку 

висування та обрання делегатів конференції адвокатів Одеської області, 

Регламенту конференції адвокатів Одеської області та встановлення 

квоти представництва» та викласти його у наступній редакції: 

«Голова Ради адвокатів Одеської області Бронз Й.Л. відповідно до  

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернувся 

до Ради адвокатів України з листами № 450/0/9-19 від 19 грудня 2019 

року та  № 13/0/9-20 від 15 січня 2020 року, № 56/0/9-20 від 07 лютого 



2020 року з проханням щодо скликання, встановлення квоти 

представництва  конференції, затвердження  порядку та регламенту їх 

проведення, а також з необхідністю виконання вимог Закону України  

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині  затвердження 

звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури регіону, висновку ревізійної комісії адвокатів регіону, 

представників адвокатів регіонів у складі Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України, 

затвердження кошторису і штатного розпису ради адвокатів регіону, 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, проведення 

виборів окремих  членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  

адвокатури Одеської області, у яких спливає термін їх обрання у складі 

КДКА Одеської області, прийняття інших рішень відповідно до Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

2. Внести доповнення у пункт 1 резолютивної частини рішення Ради 

адвокатів України № 2 від 21 січня 2020 року «Про скликання 

конференції адвокатів Одеської області, затвердження Порядку 

висування та обрання делегатів конференції адвокатів Одеської області, 

Регламенту конференції адвокатів Одеської області та встановлення 

квоти представництва» та викласти його у наступній редакції: 

« 1. Скликати Конференцію адвокатів Одеської області (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; Проведення виборів окремих  членів Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, у яких спливає 

термін їх обрання у складі КДКА Одеської області; Прийняття інших 

рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

3. Внести доповнення до пункту 2 Порядку висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів Одеської області, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України № 2 від 21 січня 2020 року та викласти його у 

наступній редакції: 

« 2. Конференція адвокатів Одеської області (далі – Конференція) 

скликана відповідно до рішення Ради адвокатів України від «21»  січня 

2020 року № 2 з наступним порядком денним: Розгляд та затвердження 

звіту ради адвокатів регіону; Розгляд та затвердження звіту 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону; Розгляд та 

затвердження висновку ревізійної комісії адвокатів регіону; Розгляд та 

затвердження висновку представника адвокатів регіону у складі Ради 

адвокатів України; Розгляд та затвердження висновку представника 

адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 



адвокатури; Затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів 

та КДКА регіону; Проведення виборів окремих  членів Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, у яких спливає 

термін їх обрання у складі КДКА Одеської області; Прийняття інших 

рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

4. Внести доповнення до пункту 1.1. Регламенту конференції адвокатів 

Одеської області, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 2 

від 21 січня 2020 року та викласти його у наступній редакції: 

« 1.1. Даний Регламент конференції адвокатів Одеської області (надалі  

Регламент) прийнято Радою адвокатів України на реалізацію її 

повноважень, визначених пунктом п’ятим частини четвертої статті 55 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі  

Закон), Порядком висування та обрання делегатів конференції адвокатів 

Одеської області (надалі  Порядок) з метою 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; Проведення виборів окремих  членів Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, у яких спливає 

термін їх обрання у складі КДКА Одеської області; Прийняття інших 

рішень відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

5. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Раду адвокатів Одеської 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 


