
 

РІШЕННЯ № 4 

Про внесення змін до рішення Ради адвокатів України «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 (у новій редакції на підставі рішення Ради 

адвокатів України № 208 від 13 грудня 2018 року) 
 

«14» лютого 2019 року            с. Плав’є, Львівська область  

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Ради адвокатів 

Тернопільської області Будза Т.В. та розглянувши його листи (вих. № 04 від 

03 січня 2019 року та № 20 від 04 лютого 2019 року) щодо внесення змін до 

рішення Ради адвокатів України № 27 від 30 березня 2018 року в новій 

редакції «Про затвердження Порядку висування та обрання делегатів 

конференції адвокатів Тернопільської області, Регламенту конференції 

адвокатів Тернопільської області та встановлення квоти представництва», а 

саме зміни квоти представництва на 1делегат від 3 адвокатів для проведення 

конференції адвокатів Тернопільської області, враховуючи рішення Ради 

адвокатів України «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  (у новій редакції на підставі 

рішення Ради адвокатів України № 208 від 13 грудня 2018 року), керуючись 

статтею 47, пунктами 2, 5 частини четвертої статті 55 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, а також відповідно до рішення Ради адвокатів Тернопільської 

області від 2 лютого 2018 року про скликання конференції адвокатів 

Тернопільської області, вирішила:    

1. Внести зміни щодо встановлення квоти  представництва делегатів на 

Конференцію 1 делегат від 3 адвокатів та затвердити у новій редакції 

рішення Ради адвокатів України № 27 від 30 березня 2018 року «Про 

затвердження Порядку висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів Тернопільської області, Регламенту конференції адвокатів 

Тернопільської області та встановлення квоти представництва» (у новій 

редакції на підставі рішення Ради адвокатів України № 208 від 13 грудня 



2018 року), а також Порядок висування та обрання делегатів конференції 

адвокатів Тернопільської області, що додаються. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

Раду адвокатів Тернопільської області та довести його до відома 

адвокатів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України.   
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