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Шановні колеги!
Раді представити вашій увазі звіт
про діяльність Національної асоціації
адвокатів України за 2016 рік.
Четвертий рік роботи адвокатського
самоврядування
відзначився
як
важливими
досягненнями,
так
і
серйозними
викликами
для
незалежного статусу професії та
можливостей надавати громадянам
ефективну правову допомогу.
Визначальним для 2016 року стало
реальне
впровадження
судової
реформи. Конституційними змінами
передбачено
поетапне
надання
адвокатам виключного права на
представництво в судах. Такі зміни в
українському законодавстві прийняті у
повній відповідності до європейських
стандартів. В результаті громадяни
зможуть отримувати більш професійну
допомогу захисників у судах та
матимуть упевненість у їхньому рівні
компетентності, відповідальності та
етичності. Адвокатська спільнота значно
зросте, проте, кількісне зростання
не має вплинути на високий рівень
професійних вимог до адвоката.
Подальша реформа адвокатури, яка стосуватиметься фундаментальних принципів
організації професії, має також бути націленою на адаптацію кращих міжнародних
практик. У всьому розвиненому світі адвокатура є незалежною самоврядною
професією, і разом з високою суспільною повагою та престижем це дає можливість
адвокатам безперешкодно виконувати свою місію захисника законних прав та
інтересів громадян.
В Україні адвокатура має гарантований Конституцією незалежний статус, а
самоврядування дає можливість розбудувати інституційну основу для практичної
реалізації цих гарантій. За чотири роки роботи НААУ вдалося вибудувати
збалансовану стабільну систему адвокатського самоврядування. Вивчаючи кращі
європейські практики, співпрацюючи з ключовими міжнародними партнерами,
будучи членами найбільш авторитетних професійних організацій — Міжнародної
асоціації адвокатів (з 2015), Ради адвокатських та правничих товариств Європи
(з 2016) та НААУ консолідує адвокатську спільноту на основі спільних цінностей та
стандартів професії, активно бере участь у формуванні законодавчих основ для
створення в Україні сучасної фахової незалежної адвокатури.
НААУ об’єднує понад 35 тисяч українських адвокатів і створена для забезпечення
належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської
діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного
рівня адвокатів.
Професія адвоката вимагає високого рівня компетентності, освіченості,
достатнього юридичного досвіду, дотримання етичних стандартів. Фаховість,
принциповість у відстоюванні законних прав та інтересів громадян, готовність
працювати у складних умовах, що часом пов’язані з певними ризиками або тиском,
відданість своїй роботі, від якої часто залежать долі людей, — це ті складові, з яких
побудовано фундамент поваги та авторитету захисників.
Із розумінням покладеної на нас відповідальності, увагою до запитів суспільства,
безкомпромісністю у питаннях професійних прав та цінностей, НААУ докладатиме
всіх зусиль для зміцнення статусу адвокатури в Україні та повної реалізації
конституційної ролі захисту прав громадян.
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З повагою,
Голова Національної асоціації
адвокатів України,
Ради адвокатів України
Лідія Ізовітова
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Місія та бачення

НААУ створена 17 листопада 2012 року для
допомоги кожному адвокату України

Візія НААУ стати національним лідером
адвокатського самоврядування з міжнародним
визнанням

НААУ єдина офіційна всеукраїнська недержавна
некомерційна неприбуткова професійна організація
в сфері адвокатури

Мета НААУ зробити все можливе для захисту
професійних прав адвокатів та забезпечення гарантій
адвокатської діяльності

Місія НААУ об’єднати всіх адвокатів України для
реалізації завдань адвокатського самоврядування,
зростання професійної незалежності та професійної
свободи й гідності

Кількість членів НААУ станом на
грудень 2016 року 35 142 особи.
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Структура
Як влаштована НААУ?
Національна асоціація адвокатів України (далі — НААУ) є юридичною особою та діє через організаційні форми
адвокатського самоврядування, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Установчим
документом Національної асоціації адвокатів України є Статут, затверджений установчим З’їздом адвокатів України
(частини 3, 5 статті 45 Закону).
Вищі органи

Регіональні органи

• З’їзд адвокатів України

• Конференції адвокатів

• Рада адвокатів України

• 27 Рад адвокатів

• Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури

• 27 Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури

• Вища ревізійна комісія адвокатури

• 27 Ревізійних комісій адвокатів

• З’їзд адвокатів України – вищий орган адвокатського самоврядування, до складу якого входять делегати, які
обираються конференціями адвокатів регіонів відносною більшістю голосів делегатів, що беруть участь у конференції.
• Рада адвокатів України – у період між З’їздами адвокатів України виконує функції адвокатського самоврядування.
Склад Ради адвокатів України – 30 членів: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією
адвокатів регіону, та голова і два заступника голови, які обираються шляхом голосування на З’їзді адвокатів України.
• Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – колегіальний орган, завданням якого є розгляд скарг
на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. ВКДКА підконтрольна і підзвітна
З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України. Склад ВКДКА – 30 членів: по одному представнику від кожного
регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступника голови, які обираються шляхом
голосування на З’їзді адвокатів України.
• Вища ревізійна комісія адвокатури – орган, який утворюється і діє для здійснення контролю за фінансовогосподарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів
України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів. ВРКА підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України. Склад: голова
та члени ВРКА обираються З’їздом адвокатів України строком на 5 років. Кількість членів ВРКА визначається на З’їзді
адвокатів України.
• Конференція адвокатів – вищий орган адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі. Конференцію складаються адвокати, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно
в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі та відомості про яких внесено до Єдиного реєстру
адвокатів України.
• Рада адвокатів регіону – орган, який у період між конференціями адвокатів регіону виконує функції самоврядування
у регіоні. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна Конференції адвокатів регіону. Голова та члени Ради
адвокатів регіону обираються на конференції адвокатів регіону.
• Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – орган, який утворюється з метою визначення рівня фахової
підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань
щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. КДКА підконтрольна і підзвітна Конференції адвокатів регіону.
Голова та члени КДКА обираються конференцією адвокатів регіону.
• Ревізійна комісія адвокатів регіону – орган, який утворюється і діє для здійснення контролю за фінансовогосподарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. РКА
підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. Голова та члени РКА обираються Конференцією адвокатів
регіону.
2016
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Структура секретаріату
РАУ, НААУ
Затверджено рішенням РАУ
№ 141 від «11» червня 2016 року

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент забезпечення
діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Департамент
самоврядування

Фінансовий відділ
• Бухгалтерія
• Бюджетування
• Фінансова звітність
• Нарахування зарплати
• Інше

Відділ з питань адвокатського
самоврядування
• Забезпечення діяльності РАУ
• Підготовка до З’їздів адвокатів України
• Координація роботи та комунікація з
Вищими та регіональними ОАС
• Питання доступу до професії (кваліфікаційні
процедури, стажування)
• Питання дисциплінарних процедур
• Інше

Юридичне управління:
· Юридичний відділ
• Робота з актами НААУ, РАУ
(систематизація та комунікація з ЛЗ)
• Розробка та контроль спільних
міжвідомчих актів
• Інше
Відділ представництва в судах
• Представництво в судах
• Інше
Адміністративний відділ
• Підтримка офісу
• Закупки
• Автопарк
• Інше
Відділ документообігу та діловодства
• Вхідна та вихідна кореспонденція
• Архів
• Інше
Відділ ІТ
• Підтримка веб-ресурсів
• Обслуговування серверів та мереж
• Інше
Відділ персоналу
• HR
• Інше
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ГОЛОВА НААУ, РАУ

Відділ ЄРАУ
• Єдиний реєстр адвокатів України
• Щорічні внески
• Статистика
• Інше
Відділ підтримки роботи структурних
одиниць НААУ
• Підтримка діяльності структурних одиниць
НААУ, РАУ
• Супровід діяльності Благодійного Фонду
НААУ, РАУ
• Координація та контроль за діяльністю Вищої
школи адвокатури
• Забезпечення діяльності науково-консультативної ради
• Забезпечення діяльності Центру досліджень
адвокатури і права
• Забезпечення діяльності UNBA Next Gen
• Представництва НААУ, РАУ за кордоном
• Забезпечення діяльності експертної ради
• Забезпечення діяльності номінаційного
комітету
• Інше

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ
Звіт Національної Асоціації Адвокатів України
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Заступник керівника Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент
комунікацій

Департамент
професії

Відділ зв’язків з громадськістю
• Відносини зі ЗМІ
• Соціальні медіа
• Спіч/ньюзрайтинг
• Копірайтинг
• Анкетування, обробка та аналіз результатів
• Інше

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю
• Посвідчення адвоката
• Форми здійснення адвокатської діяльності
• Оподаткування адвокатської діяльності
• Ордер адвоката
• Центр кар’єри
• Питання ЄРАУ (подання інформації, витяги тощо)
• Менеджмент веб-кабінету адвоката
• Соціальні ініціативи для адвокатів
• Інше

Відділ креативних сервісів
• Дизайн
• Макетування
• Веб-дизайн
• Інше
Відділ веб-ресурсів
• Розробка та підтримка веб-контенту
• Розсилки
• Інше
Видавничий відділ
• Підготовка та друк методичних рекомендацій
• Підготовка промо- та інформматеріалів
• Підготовка та випуск вісника НААУ
• Інформаційний бюлетень комітетів, секцій,
робочих груп
• Новини судової практики
• Інше
Партнерська програма
• Координація та підтримка партнерських
програм
• Інше
Інше
• Переклад
• Підтримка заходів НААУ
• Фотограф
• Інше
2016
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Відділ супроводження секцій НААУ, РАУ
• З кримінального права та процесу
• З цивільного права та процесу
• З господарського права та процесу
• З адміністративного права та процесу
• З сімейного права
• З трудового права
• З земельного права
• З аграрного права
• З корпоративного права
• З податкового та митного права
• З міжнародного права
• Практика ЄСПЛ
• Практичні аспекти адвокатської діяльності
• З медіації
• З банківського, фінансового та страхового права
• З конституційного права
• З ІТ права
• З права інтелектуальної власності
• Інше
Відділ організації заходів
• Заходи НААУ, РАУ
• Підвищення кваліфікації
• Засідання РАУ (логістика)
• З'їзди адвокатів України (логістика)
• Інше
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Діяльність Секретаріату НААУ, РАУ у 2016 році
1. Про Секретаріат Ради адвокатів України
(Секретаріат Національної асоціації адвокатів
України).
Рада адвокатів України, відповідно до приписів
Положення про Раду адвокатів України, затвердженого
Установчим З’їздом адвокатів України 17 листопада
2012 року (за наступними змінами), для забезпечення
покладених на неї функцій і діловодства, рішенням
№ 32 від 17 грудня 2012 року створила Секретаріат
Ради адвокатів України, який одночасно є Секретаріатом
Національної асоціації адвокатів України.
Секретаріат є постійно діючим органом, що забезпечує
статутну діяльність Національної асоціації адвокатів
України та функції, покладені на Раду адвокатів України.
Основними завданнями Секретаріату є організаційне,
експертно-аналітичне,
правове,
інформаційне
та
матеріально-технічне
забезпечення
діяльності
Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів
України, Голови Національної асоціації адвокатів України,
Голови Ради адвокатів України, заступників Голови, а
також підготовки та проведення З’їздів адвокатів України.
Секретаріат у своїй діяльності для виконання
поставлених завдань взаємодіє з органами адвокатського
самоврядування,
місцевими,
всеукраїнськими
і
міжнародними об’єднаннями адвокатів, адвокатськими
об’єднаннями, адвокатськими бюро та адвокатами,
державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування та їх посадовими особами, об’єднаннями
громадян, підприємствами, установами, організаціями та
фізичними особами.
11 червня 2016 року Рада адвокатів України з
метою підвищення рівня організаційного, експертноаналітичного, правового, інформаційного та матеріальнотехнічного забезпечення діяльності Національної асоціації
адвокатів України та Ради адвокатів України змінила його
структуру відповідно до кращих міжнародних практик.
До складу Секретаріату входять керівник Секретаріату
НААУ, РАУ, заступник керівника Секретаріату НААУ, РАУ та
4 департаменти, кожен з яких включає відповідні відділи:
1) Департамент забезпечення діяльності секретаріату
НААУ, РАУ (фінансовий відділ, юридичне управління,
адміністративний відділ, відділ документообігу та
діловодства, відділ ІТ, відділ персоналу); 2) Департамент
самоврядування (відділ з питань адвокатського
самоврядування, відділ ЄРАУ, відділ підтримки роботи
структурних одиниць НААУ); 3) Департамент комунікацій
(відділ зв’язків з громадськістю, відділ креативних
сервісів, відділ веб-ресурсів, видавничий відділ,
партнерська програма, інше); 4) Департамент професії
(відділ забезпечення адвокатської діяльності, відділ
супроводження секцій НААУ, РАУ, відділ організації
заходів).

Про діяльність Секретаріату Ради адвокатів
України (Секретаріату Національної асоціації
адвокатів України) у 2016 році.
I. Секретаріатом РАУ, НААУ у 2016 році здійснено
організаційно-технічне забезпечення підготовки
та проведення 9 (дев’яти) засідань Ради адвокатів
України, за результатами яких прийнято близько
300 рішень та складено 9 протоколів: 26 лютого
2016 року, 23 квітня 2016 року, 20 травня 2016
року (позачергове), 10-11, 13 червня 2016 року,
14 липня 2016 року (позачергове, електронне
голосування), 22 липня 2016 року (позачергове),
13 вересня 2016 року, 17 листопада 2016 року,
15-16 грудня 2016 року. Зокрема, здійснено ряд
заходів по забезпеченню членам Ради адвокатів
України належних умов роботи: підготовка та
скерування
попередніх
матеріалів
засідання
Ради адвокатів України; збір та укомплектування
роздаткових матеріалів засідання Ради; пошук та
облаштування приміщення для роботи, організація
проживання та перебування членів Ради адвокатів
України на період роботи тощо; технічний супровід
роботи Ради; юридичний супровід роботи Ради
(підготовка проектів рішень Ради адвокатів України,
протоколу, документів, необхідних для забезпечення
належної роботи); оформлення рішень Ради за
результатами їх прийняття та публікація на офіційному
веб-сайті Ради адвокатів України; скерування
рішень Ради до регіональних органів адвокатського
самоврядування.
II. Секретаріатом РАУ, НААУ у 2016 році забезпечено
ведення єдиної бази даних про чисельний і
персональний склад адвокатів України, адвокатів
іноземних держав, які відповідно до Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набули
право на заняття адвокатською діяльністю в Україні,
а також про обрані адвокатами організаційні форми
адвокатської діяльності, – Єдиного реєстру адвокатів
України, що підтверджується наступними показниками:
кількість нових адвокатів, внесених до бази даних
ЄРАУ – 2630 осіб; кількість адвокатів, які поновили
адвокатську діяльність – 432 особи; кількість
адвокатів, які припинили адвокатську діяльність –
1161 особа; кількість виданих трансферних витягів –
243.
III. Секретаріатом РАУ, НААУ у 2016 році здійснено
організаційно-технічне забезпечення проведення:
– 21 семінарів та тренінгів для адвокатів, організованих
Національною асоціацією адвокатів України;
– 20 семінарів та тренінгів для адвокатів, організованих
Національною асоціацією адвокатів України спільно з
іншими національними та міжнародними організаціями;
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–

24

конференцій,

круглих

столів,

форумів.

Секретаріатом НААУ, РАУ у 2016 році здійснено
представництво інтересів організації в судах у
35 справах у розрізі судочинства: в адміністративному
суді – 22 справи; в господарському суді – 2 справи;
в судах загальної юрисдикції – 11 справ. 6 справ
подані безпосередньо НААУ, РАУ, 29 справ – іншими
суб’єктами. Кількість судових справ, по яких прийняті
рішення, що набрали законної сили – 26. Рішень на
користь НААУ, РАУ – 25, на користь інших суб’єктів – 8.
Д справи перенесено на 2017 рік, жодного рішення не
прийнято.
IV. Секретаріатом РАУ, НААУ забезпечувався в межах
своїх повноважень захист професійних прав
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності,
зокрема: до правоохоронних органів скеровано
94 звернення щодо порушень прав адвокатів та
гарантій адвокатської діяльності; до Комітету захисту
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності
скеровано 99 звернень щодо порушень прав
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
V. Секретаріатом РАУ, НААУ у 2016 році забезпечено:
розгляд по суті 1752 звернень, що надійшли на
адресу НААУ; скерування 173 звернень на розгляд
до інших органів державної влади, органів місцевого
самоврядування.
VI. Секретаріатом РАУ, НААУ протягом 2016 року
здійснювалося адміністрування та наповнення
офіційного
веб-сайту
Національної
асоціації
адвокатів України головними новинами, пов’язаними
з організацією інституту адвокатури України та
адвокатською діяльністю, рішеннями Ради адвокатів
України, обов’язковими для виконання усіма
адвокатами України, документами інформативного
характеру, публікаціями адвокатів з практичних
питань діяльності, новинами про заходи з підвищення
кваліфікації адвокатів, круглі столи, форуми,
конференції тощо, прес-релізами досягнень НААУ,
у тому числі на міжнародній арені, електронними
методичними посібниками та офіційним друкованим
виданням НААУ «Вісник НААУ» у електронному
форматі, корисною інформацією щодо змін у
законодавстві України та матеріалами судової та
міжнародної практики, інтерв’ю адвокатів, керівників
органів адвокатського самоврядування з питань
адвокатури України тощо. Також, Секретаріатом РАУ,
НААУ протягом 2016 року здійснювалося регулярне
наповнення інформацією офіційного друкованого
органу НААУ «Вісник НААУ», яких у 2016 році вийшло
13 номерів (11 тиражів).

VIII. Секретаріатом РАУ, НААУ у 2016 році організовано
та забезпечено ведення діловодства НААУ, що
підтверджується наступними показниками: загальна
кількість обробленої вхідної кореспонденції –
2537 документів; оброблено 1131 звернення фізичних
та юридичних осіб, адвокатів; оброблено 564
документи – листування з центральними та місцевими
органами державної влади, органами місцевого
самоврядування з основних (профільних) питань
діяльності; оброблено 820 документів – листування з
органами адвокатського самоврядування з основних
(профільних) питань діяльності.
IX. Секретаріатом РАУ, НААУ протягом 2016 року
забезпечувалося ведення бухгалтерського обліку та
звітності Національної асоціації адвокатів України
– збір, зведення та аналіз інформації про діяльність
органів адвокатського самоврядування, а також
забезпечення доступу до неї через розміщення на
офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів
України.
X. Секретаріатом
РАУ,
НААУ
протягом
2016 року відбувалася комунікація з іноземними
та міжнародними організаціями, а також їх
представництвами в Україні з питань їх взаємодії з
НААУ, а також інших питань, що належать до його
компетенції.

2630

432

кількість нових адвокатів,
внесених до бази даних ЄРАУ

кількість адвокатів,
які поновили
адвокатську діяльність

1161

243

кількість адвокатів, які
припинили
адвокатську діяльність

кількість виданих
трансферних витягів

Керівник Секретаріату Ради адвокатів України
(Секретаріату Національної асоціації адвокатів України)

Красник Вадим Володимирович
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua

VII. Секретаріатом РАУ, НААУ протягом 2016 року
здійснювалося організаційне-технічне забезпечення
роботи комітетів, рад, центрів та інших органів
і структур НААУ (РАУ). Зокрема: забезпечення
приміщеннями для проведення засідань, а також
необхідними матеріалами; технічний та юридичний
супровід роботи комітетів.
2016
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Працівники секретаріату
Керівник Секретаріату Ради адвокатів України
(Секретаріату Національної асоціації адвокатів України)

Красник Вадим Володимирович
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua
тел. (044) 392-73-71
– організація роботи секретаріату;
– забезпечення контролю за виконанням рішень З’їздів
адвокатів України і РАУ, актів і доручень Голови.

Заступник Керівника Секретаріату Ради адвокатів
України (Секретаріату Національної асоціації адвокатів
України)

Чапко Олександр Петрович
e-mail: a.chapko@unba.org.ua

Начальник відділу ЄРАУ департаменту
самоврядування

Федірко Ганна Миколаївна
Начальник юридичного управління департаменту
забезпечення діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Нікітченко Тетяна Олександрівна
e-mail: t.nikitchenko@unba.org.ua

e-mail: a.fedirko@unba.org.ua

Адміністратор бази даних відділу ЄРАУ департаменту
самоврядування

Зеленецька Анна Олександрівна
Начальник юридичного відділу юридичного управління
департаменту забезпечення діяльності секретаріату
НААУ, РАУ

e-mail: a.zelenetska@unba.org.ua

Гуменюк Анжела Володимирівна

Адміністратор бази даних відділу ЄРАУ департаменту
самоврядування

e-mail: a.gumenyuk@unba.org.ua

Крапівнер Валерія Ростиславівна
Юрист юридичного відділу юридичного управління
департаменту забезпечення діяльності секретаріату
НААУ, РАУ

e-mail: v.krapivner@unba.org.ua

Синицька Вікторія Олександрівна

Начальник відділу підтримки роботи структурних
одиниць НААУ департаменту самоврядування

e-mail: v.synytska@unba.org.ua

Калмикова Світлана Сергіївна
Юрисконсульт юридичного відділу юридичного
управління департаменту забезпечення діяльності
секретаріату НААУ, РАУ

e-mail: s.kalmykova@unba.org.ua

Дроздова Олена Валеріївна

Консультант відділу підтримки роботи структурних
одиниць НААУ департаменту самоврядування

e-mail: o.drozdova@unba.org.ua

Богун Василь Миколайович
Начальник відділу представництва в судах юридичного
управління департаменту забезпечення діяльності
секретаріату НААУ, РАУ

e-mail: v.bogun@unba.org.ua

Романенко Ярослав Михайлович

Консультант відділу підтримки роботи структурних
одиниць НААУ департаменту самоврядування

e-mail: y.romanenko@unba.org.ua

Перевертайло Владислав Володимирович
Секретар адміністративного відділу департаменту
забезпечення діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Жарій Іванна Михайлівна
e-mail: secretary@unba.org.ua

e-mail: v.perevertailo@unba.org.ua

Керівник департаменту комунікацій

Глущенко Дар’я Анатоліївна
e-mail: d.glushenko@unba.org.ua
Водії автотранспортних засобів адміністративного
відділу департаменту забезпечення діяльності
секретаріату НААУ, РАУ

Токовий Сергій Миколайович
Купченко Руслан Леонідович

Начальник відділу документообігу та діловодства
департаменту забезпечення діяльності секретаріату
НААУ, РАУ

Качан Євген Миколайович
e-mail: e.kachan@unba.org.ua

Начальник відділу персоналу департаменту
забезпечення діяльності секретаріату НААУ, РАУ

Постернак Олександра Віталіївна
e-mail: o.posternak@unba.org.ua

Начальник відділу зв’язків з громадськістю
департаменту комунікацій

Резник Олена Миколаївна
e-mail: o.reznyk@unba.org.ua

Начальник видавничого відділу департаменту
комунікацій

Василик Ірина Богданівна
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua

Редактор видавничого відділу департаменту
комунікацій

Сербіна Анастасія Валеріївна

Начальник відділу з питань адвокатського
самоврядування департаменту самоврядування

Начальник відділу забезпечення адвокатської
діяльності департаменту професії

Скалозуб Наталія Олександрівна

Караман Ігор Вікторович

e-mail: n.skalozub@unba.org.ua

e-mail: i.karaman@unba.org.ua

Помічник заступника Голови Ради адвокатів України
відділу з питань адвокатського самоврядування
департаменту самоврядування

Начальник відділу організації заходів департаменту
професії

Темпер Альона Вадимівна
e-mail: a.temper@unba.org.ua

Нахалов Андрій Федорович
e-mail: a.nahalov@unba.org.ua

Помічник заступника Голови Ради адвокатів України
відділу з питань адвокатського самоврядування
департаменту самоврядування

Кривосар Ігор Олександрович
e-mail: i.krivosar@unba.org.ua
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Єдиний реєстр адвокатів України
Одним із пріоритетних завдань НААУ є забезпечення доступу та відкритості
інформації стосовно адвокатів України. Відтак, на Раду адвокатів України згідно
профільного закону покладено функцію ведення Єдиного реєстру адвокатів
України (ЄРАУ). ЄРАУ – електронна база даних, яка містить достовірні відомості
про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних
держав, які відповідно до профільного Закону набули право на заняття
адвокатською діяльністю, та про обрані адвокатами організаційні форми
адвокатської діяльності.
Також, чітко спостерігається тренд збільшення адвокатів в Україні. Відтак,
кількість адвокатів зросла майже на 5,5 тисяч осіб порівняно з 2015 роком.
Крім того, наразі прийняті зміни до Конституції України, які передбачають
запровадження виключного права адвокатів на представництво у судді.
Очікується, що в результаті нововведень відбудеться кількісне зростання
адвокатського корпусу.

Динаміка кількісного складу адвокатів станом на 14.12.2016:
Кількість адвокатів:
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1234

Загальна кількість
адвокатів у ЄРАУ, станом
на 31.12.2016 р.

Кількість адвокатів у ЄРАУ
(без зупинених/припинених/анульованих), станом на
31.12.2016 р.
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— Показники за 2016-й рік
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— Показники за 2015-й рік
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В 2016 році відбувся перехід до нової адміністративної панелі бази даних ЄРАУ, що, наразі, функціонує в
новому інтерфейсі, з розширеними можливостями та подальшим вдосконаленням та розвитком.
В оновленій адміністративній панелі з’явилась можливість використовувати фільтри для уточнення
різноманітних даних, наприклад:

1
1200

Кількість адвокатів, які зупинили,
припинили чи поновили своє право
на заняття адвокатською діяльністю
(зупинені/припинені за 2016 рік 1161 особа, поновили за 2016 рік 432 особа)

2

За статевою приналежністю:
жінок - 12617 (35%),
чоловіків - 23538 (65%)

35%

12 617

1161

1000
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432

400

65%

200

23 538

0

3

За формами здійснення адвокатської
діяльності (Індивідуально - 91,1%,
Адвокатські об’єднання - 7,2%,
Адвокатські бюро - 1,7%)

4

Кількість виданих трансферних
витягів для адвокатів:

за 2016 рік —

7,2%

1,7%

243 трансфери

91,1%
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Ключові судові справи за участю Національної асоціації
адвокатів України, Ради адвокатів України в 2016 році
Протягом 2016 року за участю Недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація
адвокатів України» в судах різних юрисдикцій було розглянуто більше 30 справ.
Більше ніж по половині з них вже винесені судові рішення, які набрали законної сили.

1. Справа № 800/141/16 щодо дотримання членом
Вищої ради юстиції Павлом Гречківським вимог відносно
сумісності посад.
Позивачі звертались до ВАСУ з вимогою визнати
неправомірною бездіяльність ВРЮ через не проведення
перевірки дотримання вимог про несумісність стосовно
члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського, який
одночасно бере також участь в органах адвокатського
самоврядування, зокрема виконує функції Секретаря Ради
адвокатів України.

2.Справа № 826/27268/15 щодо запровадження

законодавчої заборони на використання власних назв
органів адвокатського самоврядування.
У позовній заяві НААУ вказувала на те, що відсутність такої
заборони дозволяє юридичним особам, які не створені
відповідно до профільного Закону, привласнювати назви
органів адвокатського самоврядування та користуватися
ними в порушення цього закону.

3. Справа № 686/16001/15-ц про скасування рішення

Ради адвокатів України щодо скликання та проведення
конференції адвокатів Хмельницької області у 2013 року.

Рішенням суду, яке набрало законної сили, відмовлено у
позовних вимогах позивачів у повному обсязі та зазначені
правові висновки, які підтверджують правомірність
скликання Радою адвокатів України конференцій адвокатів
регіону.

4.Справа № 826/19572/14 про відмову НААУ

включити до складу III З’їду адвокатів України обраних
конференцією адвокатів міста Києва.

№ 800/141/16

Верховний суд України залишив в силі
постанову Вищого адміністративного
суду України, якою було відмовлено у
задоволенні позову адвокатів до Вищої ради
юстиції. Також суд вказав на те, що відповідно
до законодавства України такі два поняття як
адвокатська діяльність та участь в роботі органів
адвокатського самоврядування не є тотожними.

№ 826/27268/15

На підставі рішення суду, яке набрало
законної сили,
Міністерство юстиції
України зобов’язане привести нормативну
базу, яка стосується державної реєстрації
юридичних та фізичних осіб, у відповідність
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», оскільки він має вищу юридичну
силу. Суди посилаються на те, що законодавство
чітко визначає власні найменування для всіх
органів адвокатського самоврядування, при цьому
використання їхніх власних назв іншими суб’єктами
суспільних відносин є недопустимим.

№ 686/16001/15-ц

Судом встановлено, що Рада адвокатів
України уповноважена на скликання
конференції
адвокатів
регіону;
адвокат про якого відсутні відомості у ЄРАУ не
може брати участь у конференціях адвокатів
регіону, у формуванні органів адвокатського
самоврядування, не є та не може бути членом
сформованих адвокатським самоврядуванням
органів.

№ 826/19572/14

Постановою Київського апеляційного
адміністративного суду у задоволені
позову Ради адвокатів міста Києва
відмовлено, Вищий адміністративний суд залишив
означену постанову без змін.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням суду касаційної інстанції, 3-я особа у справі (Особа 7) звернулась до
Верховного Суду України із заявою про перегляд з підстав неоднакового застосування касаційною інстанцією статей
2, 17 КАС України.
Постановою Верховного Суду України від 06.09.2016 року скасовано рішення трьох інстанцій, закрито провадження
в справі та визначено, що на такі спірні правовідносини юрисдикція адміністративних судів не поширюється.
Також ВСУ встановлено, що спори про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю,
оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення, інші подібні дії підпадають під ознаки публічноправового характеру, на який поширюється юрисдикція адміністративних суддів; правовідносини, які виникають між
адвокатами та/або органами адвокатського самоврядування, що діють за законом і статутом віднесені до повноважень
цієї самоврядної організації адвокатів і є питаннями їхньої внутрішньої (статутної) діяльності.
2016
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Досягнення НААУ на міжнародній арені за 2016 рік
Національна асоціація адвокатів України (НААУ) –
це професійна незалежна організація, заснована
відповідно до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», об’єднує більше 35 тисяч
адвокатів України, є офіційною професійною організацією,
уповноваженою державою на виконання ряду функцій,
і яка на сьогоднішній день має свої представництва у
14 державах світу, у тому числі США, Франції, Угорщині
та проводить кожного року велику кількість заходів як
національного, так і міжнародного рівня.
Всього за кілька років своєї діяльності з моменту
заснування у 2012 році, НААУ спромоглася розгорнути
широку мережу міжнародних зв’язків з ключовими
суб’єктами, що формують порядок денний юридичної
професії як такої.
Міжнародна
діяльність
української
адвокатури
відбувається за трьома основними напрямками.
Перший – співпраця з національними регуляторами
адвокатської професії.
Другий – співпраця з міжнародними організаціями,
що об’єднують представників юридичної професії.
Третій – посадовими особами та органами інших
держав.
2016 рік видався дуже плідним з точки зору
міжнародної діяльності НААУ.
1. Заступник голови НААУ Валентин Гвоздій та Голова
комітету з міжнародних зв’язків Іван Гречківський взяли
участь у 44-й Конференції президентів адвокатських
асоціацій Європи, яку традиційно організовує
Австрійська асоціація адвокатів у Відні. Для участі в
конференції НААУ вперше представила національний
звіт про стан та основні реформи адвокатури в Україні,
де викладено позицію НААУ та огляд основних подій і
заходів Асоціації. Відповідно до програми конференції,
презентація окремих національних звітів країн Європи,
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доповідей ССВЕ, міжнародних адвокатських асоціацій
відбулася у день виступів голови Ради адвокатських
та правничих товариств Європи (ССВЕ), голови Суду
Європейського Союзу. Окрім того, учасників було
запрошено на заходи від імені федерального канцлера
Австрії та мера Відня. Також учасники конференції
мали візит до Міністерства юстиції Австрії. Конференція
президентів адвокатських асоціацій Європи є великим
майданчиком для розширення професійних контактів,
фахових дискусій, запозичення досвіду з розвитку
професійних адвокатських організацій.
2. 14 квітня 2016 року у Києві Федеральна палата адвокатів
Німеччини та Національна асоціація адвокатів України
провели спільний інформаційно-дискусійний захід –
Українсько-Німецький форум адвокатів. Захід відбувся
за підтримки Німецького Фонду міжнародного
правового співробітництва. Дискусія була побудована
з двох блоків питань, серед яких регулювання ринку
юридичних консультацій в Німеччині та в Україні;
виключне право адвокатів на представництво у судах;
страхування професійної відповідальності.
3. НААУ на міжнародному рівні відстоює права та гарантії
адвокатської діяльності, наполягає на усуненні як
конкретних випадків таких порушень, так системної
практики звуження прав адвокатів та перешкоджання
адвокатській діяльності. Ця тема стала провідною під
час зустрічей Голови Національної асоціації адвокатів
України, Ради адвокатів України Лідії Ізовітової та Голови
комітету з міжнародних зв’язків Івана Гречківського з
президентом Ради адвокатських та правових товариств
Європи CCBE та іншими європейськими колегами.
У ході переговорів голова НААУ надала звіт про
порушення прав адвокатів в Україні. Зокрема, у звіті
йдеться про кричущі факти порушення професійних
прав адвокатів, які загрожують забезпеченню
права на захист та права на справедливий суд в
Україні, дотриманню прав людини та ефективному
здійсненню адвокатами професійної діяльності. Звіт
також містить основні висновки та пропозиції НААУ
для якнайшвидшого усунення порушень професійних
прав та гарантій адвокатів та, як результат, посилення
захисту прав людини та принципу верховенства права
в Україні.
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Постійного комітету ССВЕ, вона акцентувала їхню
увагу зростаючій кількості порушень прав та гарантій
адвокатської діяльності. Ідеться про ототожнення
адвокатів з клієнтами, погрози адвокатам, в тому числі
безпосередньо під час судових засідань. Викликають
стурбованість випадки фізичного насильства проти
адвокатів, вбивств та зникнень. До НААУ надходять
звернення адвокатів з приводу відмови судів про
забезпечення їхньої безпеки, що також викликає
тривогу.

4. 17 березня 2016 року відбулося засідання Керівного
комітету у рамках реалізації проекту Ради Європи
Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції
в Україні. Учасники заходу обговорили перспективні
напрямки подальшого впровадження ініціатив
у рамках проекту, зокрема щодо реформування
правоохоронних органів, прокуратури, системи
правосуддя й адвокатури, а також системи надання
безоплатної правової допомоги. НААУ на засіданні
представляли Голова Комітету захисту прав адвокатів
та гарантій адвокатської діяльності Ганна Колесник та
Координатор НААУ з питань підвищення кваліфікації та
Координатор програми «HELP» в Україні від адвокатури
Ігор Караман.
5. 17 березня 2016 року відбулася офіційна зустріч
заступника Голови Національної асоціації адвокатів
України Валентина Гвоздія та президента Національної
асоціації адвокатів Литви Ігнас Вегеле, який перебував
з візитом в Україні. Під час розмови були обговорені
різні аспекти функціонування адвокатури в Україні та
Литві. Валентин Гвоздій розповів про поточні проблеми
адвокатів. Заступник Голови НААУ наголосив на потребі
негайного реформування системи безоплатної правової
допомоги, яка наразі є неефективною. Про це свідчать
висновки оновленого звіту НААУ про систему БПД,
який був переданий у ході зустрічі литовській стороні. У
цьому контексті був обговорений досвід роботи такої
системи у Литві. Спеціальну увагу Валентин Гвоздій та
Ігнас Вегеле приділили темі порушень прав та гарантій
адвокатської діяльності в Україні. Детальний опис
цієї проблеми з прикладами конкретних порушень та
рекомендаціями по їхньому виправленню викладений
у Звіті НААУ, який був переданий в ході зустрічі
президенту Національної асоціації адвокатів Литви. За
підсумками зустрічі досягнуто домовленість розробити
та підписати двосторонній Меморандум про дружбу та
співпрацю між Національними асоціаціями адвокатів
України та Литви.
6. Голова Національної асоціації адвокатів України, голова
РАУ Лідія Ізовітова, перебуваючи з візитом у Брюсселі,
представила оцінку стану адвокатури в Україні членам
Постійного комітету ССВЕ. У своєму виступі голова
НААУ представила принципи роботи асоціації як
єдиної професійної організації, до якої входять вже
35 тисяч адвокатів, а також регіональну структуру та
інформаційні інструменти НААУ. Звертаючись до членів
2016
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7. В рамках розширення міжнародних зв’язків із
адвокатськими організаціями за кордоном відбулася
зустріч Голови НААУ Лідії Ізовітової із представником
Варшавської адвокатури, випускаючим редактором
провідного польського журналу для адвокатів
«Палестра», адвокатом Адамом Редзіком. Метою
зустрічі стало обговорення проведення польськоукраїнського форуму та особливостей адвокатури
в Польщі і в Україні. Лідія Ізовітова розповіла про
створення НААУ і перші кроки формування українського
самоврядування, яке відбулося майже за польським
зразком. Також Голова НААУ навела факти порушень
прав та гарантій адвокатської діяльності, кількість яких
в Україні зростає. Зі свого боку, представник польського
самоврядування розповів про функціонування
адвокатури в Польщі, основні положення профільного
законодавства і правил адвокатської етики, а також
поділився досвідом у побудові європейської, відкритої
та прозорої організації адвокатського самоврядування.
Адам Редзік розповів про польський досвід щодо
захисту прав адвокатів, а також представив роботу
систему безоплатної правової допомоги, страхування
адвокатів в Польщі.

8. Делегація НААУ здійснила візит до Комісії з юридичних
послуг Квебеку. У зустрічі з українського боку також
взяли участь член РАУ Павло Гречківський та голова
комітету НААУ з міжнародних зв’язків Іван Гречківський.
Представники НААУ пояснили особливості роботи БПД
в Україні та наголосили на необхідності впроваджувати
в цій системі реальні реформи. Канадській стороні було
передано звіти НААУ про порушення прав та гарантій
адвокатської діяльності та про систему БПД. У ході
зустрічі канадські посадовці представили особливості
управління системою безоплатної допомоги Квебеку,
яка працює з 1970 року.
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9. Секретар Ради адвокатів України Павло Гречківський,
заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій та
голова Комітету НААУ з міжнародних зв’язків Іван
Гречківський в ході візиту до Канади провели зустріч
з представниками Канадського бюро міжнародної
освіти. Канадське бюро міжнародної освіти (КБМО)
є канадською виконавчою організацією в Україні, яка
реалізує проект «Доступна та якісна правова допомога
в Україні», що фінансується Урядом Канади. З жовтня
2014 року цей офіс почав реалізовувати 5-річний
проект в Україні вартістю орієнтовно 7.6 млн дол. США.
Відтак, основною темою зустрічі стала робота системи
безоплатної правової допомоги в Україні та необхідність
негайно виправити основні зловживання і порушення
прав адвокатів та прав людини. З канадського боку у
зустрічі взяли Директор Проекту «Доступна та якісна
правова допомога в Україні» КМБО Ларисса Бізо,
Директор департаменту стратегічного розвитку КМБО
Карен Долкі та Менеджер Проекту «Доступна та якісна
правова допомога в Україні» КМБО Татьяна Войтан.

делегації Національної асоціації адвокатів України
з Генеральним директором секції міжнародних
юридичних програм Деборою Фрідман, Директором
директорату Мін’юсту з БПД Ганною Грушкою та
посадовцем департаменту міжнародних відносин
Мін’юсту. Секретар ради адвокатів України Павло
Гречківський, заступник Голови НААУ Валентин
Гвоздій, Голова комітету НААУ з міжнародних зв’язків
Іван Гречківський представили роботу органів
адвокатського самоврядування в Україні, історію
створення та ключові успіхи, досягнуті за три роки
роботи НААУ. Зокрема, було наголошено на необхідності
подальшого інституційного розвитку та зміцнення
професійної незалежної корпорації адвокатів України.
У ході обговорення основних проблем української
адвокатури йшлося про порушення професійних
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та
плачевний стан БПД в Україні й шляхи проведення
невідкладних дієвих реформ системи безоплатної
правової допомоги.

10. Національна асоціація адвокатів України спільно зі
Школою державного управління (Civil and Political
School – CAPS) 27 квітня 2016 року у Києві провели для
адвокатів лекцію на тему «Імплементація принципу
верховенства права в регіоні». Спікером виступив
Президент Конституційного Суду Грузії Георгій
Папуашвілі. У заході взяли участь адвокати з Київської,
Тернопільської, Донецької, Чернігівської, Чернівецької
та Волинської областей, які активно ставили питання та
цікавилися грузинським досвідом щодо реформування
судової системи та форм регулювання адвокатської
професії. Головними темами, які обговорювалися стали:

13. Збірна НААУ повернулася до України з Чемпіонату
світу з футболу серед адвокатів MundiAdvocat
2016 з перемогою. 18-й Чемпіонат, який проходить
з 1983 року, відбувся в Іспанії. Збірна НААУ вперше
представила Україну на цих змаганнях. За Україну
на світовому чемпіонаті грали Михайло Буджерак,
Гліб Сидоров, Ігор Байда, Антон Мізін, Володимир

– напрямки реформи судової системи в Грузії;
– процедура обрання суддів;
– земельне законодавство;
– порівняння конституційного правосуддя в Грузії,
Україні та інших країнах;
– питання зміни конституції під час конфліктів;
– рівність сторін захисту та обвинувачення на суді;
– судова практика у Грузії та виправдувальні вироки.
11. У рамках візиту до Канади делегації НААУ в Оттаві
відбулася зустріч з Президентом Федерації правничих
товариств Канади Джеффом Хьоршем, генеральним
директором Федерації Джонатаном Херманом
та Директором департаменту регуляторних та
громадських зв’язків Фредерікою Вілсон. Федерація є
регулятором адвокатської професії на національному
рівні в Канаді. Секретар Ради адвокатів України
Павло Гречківський, заступник Голови НААУ Валентин
Гвоздій та голова Комітету з міжнародних зв’язків
Іван Гречківський представили основні результати
роботи НААУ та цілі розвитку міжнародних контактів.
Канадській стороні був переданий Звіт про діяльність
НААУ в 2015 році, який отримав високу оцінку в ході
зустрічі. Зокрема, було обговорено найближчі кроки
для інформування адвокатів обох країн про можливості,
які надає законодавство стосовно включення іноземних
адвокатів в реєстри.
12. У Міністерстві юстиції Канади відбулася зустріч
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Михайлов, Олег Король, Антон Уздемир, Сергій
Осика та Юрій Козін. Команда була відібрана з 10
гравців команди Донецька, яка виграла Всеукраїнські
змагання з футболу, та гравців регіональних збірних
Рівненської та Черкаської областей, які увійшли
до півфіналу. В аеропорту «Бориспіль» команду
урочисто зустріли члени Оргкомітету заступник Голови
НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, секретар РАУ Павло
Гречківський, голова комітету НААУ з міжнародних
зв’язків Іван Гречківський, керівник Секретаріату НААУ
Вадим Красник, друзі та родичі. На рахунку команди на
світовомуЧемпіонаті 7 ігор, з яких — 6 перемог у матчах
з командами адвокатів Белізу, Китаю, два виграші
у команди з Росії, перемоги над збірними Литви та
Румунії. У першій грі в півфіналі українська збірна
поступилася команді Браазилії з рахунком 1:3. Окрім
того, Михайло Буджерак став кращим голкіпером за
Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

отримувати інформацію від органів державної влади,
місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб,
підприємств, установ, організацій. Організація вказує
на неприпустимість таких фактів, як перешкоджання
роботі адвоката з конкретним клієнтом, що суперечить
як конституційним нормам, так і Міжнародній конвенції
громадянських та політичних прав, яка надає право
вільного вибору захисника.

підсумками чемпіонату, Юрій Козін був номінований
на кращого гравця, капітан команди, член РАУ Сергій
Осика увійшов до трійки кращих менеджерів команди.
14. Представники НААУ взяли участь в 11-й Щорічній
конференції керівників адвокатур ІВА (IBA Annual Bar
Leaders Conference) та Mid-year meetings, в рамках яких
спільно працюють керівники комітетів, секцій і в цілому
керівництво ІВА, а саме Рада правління ІВА. НААУ,
як член ІВА була запрошена до участі в конференції,
а також приймала участь в засіданні правління (IBA
Council). Також делегацією була проведена низка
результативних зустрічей в кулуарах заходу, зокрема з
керівництвом
ІВА,
Керівниками
адвокатур
Великобританії, Австралії, Канади, Ірландії, Північної
Ірландії, Литви, Малайзії, Німеччини, Боснії та
Герцеговини, Зімбабве, Багамських островів, Казахстану,
Таджикистану, а також з представниками Міжнародного
кримінального суду. Міжнародна асоціація адвокатів
звернулася до вищого керівництва України з приводу
порушень прав адвокатів. Порушення прав адвокатів
в Україні викликали серйозну міжнародну реакцію.
Міжнародна асоціація правників (ІВА) звернулася до
Президента України та керівників правоохоронних
органів через порушення прав адвокатів в Україні,
інформацію про які надала Національна асоціація
адвокатів України, як член ІВА. Міжнародна асоціація
правників також направила таке звернення до міністра
юстиції Павла Петренка, міністра внутрішніх справ
Арсена Авакова, генерального прокурора України.
Копії листів направлені до посольства України у Великій
Британії, посольства Великої Британії в Україні та штабквартири ССВЕ. Посилаючись на викладені факти, у
тексті «intervention letter» до Глави Української держави
та керівництва правоохоронних органів, профільних
міністерств ІВА звертає увагу на неприпустимість
порушення прав адвокатів з боку державних
органів,
насамперед
порушення
адвокатської
таємниці. ІВА вказує українській офіційній стороні на
необхідність дотримуватися положень Конституції,
закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
а також міжнародних стандартів. Так, ІВА вказує на
Основні принципи ООН, що стосуються ролі юристів
(принципи 16 і 22), де ідеться про визнання урядами
конфіденційності відносин адвокатів з клієнтами та праві
адвокатів на безперешкодне здійснення професійної
діяльності. ІВА також наголошує на праві адвокатів
2016
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15. 14 червня 2016 року в місті Одеса Федеральна палата
адвокатів Німеччини та Національна асоціація адвокатів
України вдруге провели спільний інформаційнодискусійний захід – Українсько-Німецький форум
адвокатів. Захід відбувся за підтримки Німецького
Фонду міжнародного правового співробітництва
(IRZ). Тематика форуму охопила найбільш гострі
проблеми діяльності української адвокатури. Дискусію
відкрили Голова Національної асоціації адвокатів
України Лідія Ізовітова та віце-президент Федеральної
палати адвокатів Німеччини Ульріх Вессельс і
керівник проектів Фонду міжнародного правового
співробітництва Анастасія Модерау. Учасники заходу
обговорили особливості доступу до правосуддя в
Німеччині та Україні та надання безоплатної правової
допомоги. Окрема увага була приділена процесу
призначення безоплатного захисника в кримінальному
провадженні. Німецький досвід у цих питаннях
представив голова Комітету з питань оплати адвокатів,
віце-президент палати адвокатів м.Целлє Дагмар БекБевер.

16. Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та член РАУ Оксана
Каденко на запрошення Асоціації адвокатів Грузії
беруть участь у робочій зустрічі (конференції) асоціацій
адвокатів з питань професійної незалежності та інших
питань професії адвоката. Делегація НААУ під час
візиту до Грузії представила ситуацію в українській
адвокатурі та поінформувала іноземних колег про
результати діяльності НААУ з розбудови адвокатського
самоврядування. Захід відбувався у Тбілісі (Грузія) за
участю представників 10-и національних асоціацій
адвокатів різних держав, більше 20 представників
Асоціації адвокатів Грузії, експертів міжнародних
організацій.
17. 23 червня 2016 року в приміщенні Секретаріату
Національної асоціації адвокатів України відбулась
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спільна робоча зустріч представників НААУ та
Посольства Королівства Норвегії в Україні. В ході зустрічі
представники Посольства Норвегії, а саме Тоньє Мейнік
– Голова проекту «Місія з утвердження верховенства
права» (NORLAU), співробітник Посольства Норвегії в
Україні на посаді Радника з питань Юстиції; Даг Братолє
– суддя та Дмитро Лоза – Координатор проекту
«Місія з утвердження верховенства права» (NORLAU),
співробітник Посольства Норвегії в Україні, цікавилися
становищем української адвокатури та устроєм
органів адвокатського самоврядування. Учасниками
були обговорені проблемні питання порушень прав
адвокатів в Україні, які, нажаль мали місце, зловживання
своїми повноваженнями у кримінальному процесі
органами досудового розслідування, а також окремо
було акцентовано увагу на відсутності реальної
відповідальності посадових осіб правоохоронних
органів за порушення норм Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність».
18. ССВЕ поінформувала ключові міжнародні інституції
про ситуацію з порушеннями прав адвокатів в
Україні. Так, ССВЕ поінформувала єврокомісара
з питань розширення та європейської політики
Йоханнеса Гана, єврокомісара з питань юстиції,
прав споживачів та гендерної рівності Віру Юрову,
директора генерального директорату з прав людини
та верховенства права Ради Європи, колишнього
спеціального радника з питань України Крістоса
Джакомопулоса, голову Делегації Європарламенту до
Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна Андрія
Пленковича. ССВЕ також надала інформацію експерту
проекту Євросоюзу «Підтримка реформ сектора
правосуддя» Марку Сігалу.

міжнародна неприбуткова організація, заснована у
1960 році, «голос правничої професії», який говорить
від імені понад 1 мільйона адвокатів Європи, асоціацій
адвокатів 45 країн. Україна стала 11 членом ССВЕ із
статусом спостерігача. ССВЕ є визнаним представником
адвокатури у відносинах з інституціями ЄС та Радою
Європи, міжнародними організаціями по всьому світу.
Через співпрацю з Європарламентом та Єврокомісією
організація має вплив на розробку законодавства
про адвокатуру та кримінальне і корпоративне
законодавство, надає інформацію про зміни процедур
у Європейському суді та ЄСПЛ.
22. Національна асоціація адвокатів України звернулася
до Голови Постійної делегації України в ПАРЄ з
проханням підтримати процес розробки Конвенції,
яка б регулювала діяльність адвокатів та правників.
З ініціативою про розробку такої конвенції до ПАРЄ
звернулася Рада адвокатських та правничих товариств
Європи (ССВЕ). Наразі такий юридично обов’язковий
інструмент по відношенню до юридичної професії
відсутній. У разі позитивного результату голосування
створюється робоча група, якій надається дворічний
мандат для напрацювання тексту. НААУ як член ССВЕ
просить українську делегацію долучитися до роботи
над такою конвенцією та готова надати необхідну
експертну допомогу в разі потреби.

19. Від імені європейської адвокатури інформацію про
становище колег в Україні отримала Спеціальний
доповідач ООН з питання про незалежність суддів та
адвокатів Моніка Пінто.
20. У четвер, 22 вересня 2016 року в Національній
асоціації адвокатів відбулася зустріч Голови НААУ,
РАУ Лідії Ізовітової та Спеціального представника
Генерального секретаря Ради Європи по Україні Режі
Брійа. Центральною темою розмови стало порушення
прав адвокатів в Україні, про які НААУ інформувала
генерального
секретаря
РЄ.
Лідія
Ізовітова
констатувала, що попри жорсткі норми законодавства,
які захищають адвокатів від втручання та тиску, випадки
порушення їхніх прав трапляються все частіше. Серед
таких порушень вона назвала ототожнення адвоката
з клієнтом, яке практикують правоохоронці, а також
обшуки. Кожен адвокат має не одну справу, деякі
адвокати працюють по кілька осіб в одному офісі. При
таких обшуках копіюються і вилучаються досьє всіх
адвокатів, вилучаються адвокатські провадження всіх
людей, що захищає той чи інший адвокат, і сенс захисту,
тактика захисту, стратегія захисту втрачається.
21. 2 грудня 2016 року Національна асоціація адвокатів
України стала спостережним членом Ради адвокатських
та правничних товариств Європи (ССВЕ). CCBE —
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23. НААУ проводить перемовини з Департаментом
консульської служби МЗС України щодо підписання
меморандуму, що покликаний, зокрема, 
сприяти
практичній реалізації консульського захисту прав і
законних інтересів громадян України, д
 ослідженням,
розробці та поширенню інформації, що спрямована
на підвищення рівня знань про законодавство
конкретної іноземної держави, забезпечити н
 адання
сприяння,
консультативної
та
методологічної
допомоги в одержанні інформації щодо особливостей
законодавства іншої країни, у реалізації права наших
співвітчизників на звернення до компетентних органів
країни перебування та ін.
24. У 2016 році, розпочали свою роботу представництва
НААУ на о. Кіпр, у Франції, Угорщині, Російській
Федерації, Польщі, Туреччині, Іспанії, Італії, Мексиці,
Австралії, еміраті Дубай (ОАЕ).
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Заходи з підвищення кваліфікації проведені НААУ
№

Дата проведення
заходу

Місце
проведення

Тип заходу

Кількість
учасників

1

23 січня, 30 січня
2016 року

м. Київ

Курс адвокатської майстерності Ярослава
Зейкана

25

2

06 лютого 2016 року

м. Харків

Семінар НААУ для адвокатів Харківської
області

580

3

27 лютого 2016 року

м. Хмельницький

Семінар НААУ для адвокатів Хмельницької та
Тернопільської областей

350

4

12 березня 2016 року

м. Запоріжжя

Семінар НААУ для адвокатів Запорізької
області

950

5

26 березня 2016 року

м. Краматорськ

Семінар НААУ для адвокатів Донецької
області

150

6

09 квітня 2016 року

м. Кіровоград

Семінар НААУ для адвокатів
Кіровогорадської таЧеркаської областей

500

7

23 квітня 2016 року

м. Івано-Франківськ

Семінар НААУ для адвокатів ІваноФранківської таЧернівецької областей

300

8

13 травня 2016 року

м. Київ

Відео-конференція з практики ЄСПЛ

9

04 червня 2016 року

м. Луцьк

Семінар НААУ для адвокатів Волинської та
Рівненської областей

10

25 червня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Семінар НААУ для адвокатів Луганської
області

11

02 липня 2016 року

м. Одеса

Семінар НААУ для адвокатів Одеської області

500

12

09 липня 2016 року

м. Мукачеве

Семінар НААУ для адвокатів Закарпатської
області

200

13

23 липня 2016 року

м. Херсон

Семінар НААУ для адвокатів Херсонської та
Миколаївської областей

200

14

17 вересня 2016 року

м. Дніпро

Семінар НААУ для адвокатів
Дніпропетровської області

950

15

01 жовтня 2016 року

м. Маріуполь

Семінар НААУ для адвокатів Донецької
області

210

16

04 жовтня 2016 року

м. Київ

Семінар «Медіація як інструмент для
адвоката»

17

13 жовтня 2016 року

м. Київ

Тренінг американського адвоката Юрася
Зянкевича

18

29 жовтня 2016 року

м. Львів

Семінар НААУ для адвокатів Львівської
області

19

12 листопада
2016 року

м. Полтава

Семінар НААУ для адвокатів Полтавської та
Сумської областей

550

20

26 листопада 2016
року

м. Вінниця

Семінар НААУ для адвокатів Вінницької та
Житомирської областей

250

21

10 грудня 2016 року

м.Чернігів

Семінар НААУ для адвокатівЧернігівської
області

350

30
300
80

70
100
1100

7745
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Заходи з підвищення кваліфікації проведені НААУ
спільно з іншими організаціями
№

Дата проведення
заходу

Місце
проведення

Тип заходу

Кількість
учасників

1

29-30 січня 2016 року

м. Київ

Спільний тренінг НААУ і спільного проекту Ради
Європи та Європейського Союзу «Консолідація
розробки реформ у сфері юстиції в Україні» для
голів КДКА регіонів та членів ВКДКА

25

2

12-13 лютого
2016 року

м. Київ

Спільний тренінг НААУ іспільного проекту Ради
Європи та Європейського Союзу «Консолідація
розробки реформ у сфері юстиції в Україні» для
голів КДКА регіонів та членів ВКДКА

25

3

27-28 лютого
2016 року

м. Житомир

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

65

4

26-27 березня 2016
року

м. Полтава

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

240

5

02 квітня 2016 року

м. Дніпро

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

500

6

09 квітня 2016 року

м. Одеса

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

400

7

14 квітня 2016 року

м. Київ

Українсько – Німецький форум адвокатів
організований спільно Федеральною палатою
адвокатів Німеччини та НААУ

110

8

16 квітня 2016 року

м. Кривий Ріг

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

250

9

22-23 квітня 2016 року

м. Київ

Конференція «Оподаткування і бухгалтерський
облік органів адвокатського самоврядування»
організована НААУ спільно з Вищою ревізійною
комісією адвокатури

100

10

23 квітня 2016 року

м. Хмельницький

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

80

11

27 квітня 2016 року

м. Київ

Лекція Президента Конституційного суду Грузії
організована спільно НААУ та Школою державного
управління (Civil and Political School – CAPS)

20

12

21 травня 2016 року

м. Львів

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

800

13

11 червня 2016 року

м. Ужгород

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

180

14

14 червня 2016 року

м. Одеса

Українсько – Німецький форум адвокатів
організований спільно Федеральною палатою
адвокатів Німеччини та НААУ

100

15

25-26 червня
2016 року

м. Харків

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

230

16

11 липня 2016 року

м. Мукачеве

Спільний семінар НААУ та САУ

17

23 липня 2016 року

м. Миколаїв

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

170

18

03 вересня 2016 року

м.Чернігів

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

240

19

08 жовтня 2016 року

м. Запоріжжя

Курс адвокатської майстерності Ярослава Зейкана

950

50

4535

22

сертифіковано доповідачів

рішень про акредитацію та
сертифікацію

520

141
Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

Ключові досягнення та події 2016 року
Українсько-німецький форум (14 квітня 2016) — для української адвокатури співпраця з німецькою адвокатурою
є надзвичайно важливою. Віце-президент Федеральної палати адвокатів Німеччини д-р Ульріх Вессельс у квітні 2016
року вже втретє здійснив візит до України, щоб ознайомити адвокатську спільноту з особливостями адвокатської
практики та самоврядування в Німеччині. Темами форуму стали виключне право на представництво в судах, яке мають
німецькі адвокати і на той момент ще не було запроваджено в Україні; особливості роботи адвокатів у Німеччині в
аспектах освіти, доступу до професії, обов’язкової участі у професійних об’єднаннях та надання правової допомоги
на безоплатній основі (оплата адвокату компенсується державою при підтвердженій неспроможності громадянина
оплатити самостійно; громадянин сам обирає будь-якого адвоката з загального реєстру). Під час форуму також була
презентована система професійного страхування для адвокатів у
Німеччині.
Збірна НААУ стала бронзовим призером чемпіонату світу
з футболу серед адвокатів «MundiAdvocat 2016». 18-й
Чемпіонат проходив в Іспанії з 13 по 22 травня 2016 року. Збірна
НААУ вперше представила Україну на цих змаганнях. У лютому
2016 року НААУ започаткувала Національний футбольний турнір
серед адвокатів «Кубок UNBA 2016». Турнір відбувся 5 березня
між 13 регіональними командами. За результатами змагання
було сформовано команду адвокатів для участі у Світовому
чемпіонаті. До збірної увійшли 10 гравців з команд Донецької,
Київської, Рівненської та Черкаської областей.
14 липня 2016 року в Одесі Федеральна палата
адвокатів Німеччини та Національна асоціація
адвокатів України провели другий спільний
Українсько-Німецький форум адвокатів.
Захід відбувся за підтримки Німецького Фонду
міжнародного правового співробітництва (IRZ).
Тематика форуму включила найбільш гострі проблеми
діяльності української адвокатури. Дискусію відкрили
Голова Національної асоціації адвокатів України Лідія
Ізовітова та віце-президент Федеральної палати
адвокатів Німеччини Ульріх Вессельс і керівник проектів
Фонду міжнародного правового співробітництва
Анастасія Модерау.
Учасники заходу обговорили особливості доступу до
правосуддя в Німеччині та Україні порядок надання
безоплатної правової допомоги, зокрема, призначення безоплатного захисника в кримінальному провадженні.
Німецький досвід у цих питаннях представила голова Комітету з питань оплати адвокатів, Віце-президент палати
адвокатів м. Целлє Дагмар Бек-Бевер.
Українська адвокатура добилася запровадження виключного права на представництво в судах — з 30
вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя. В результаті судової реформи
запроваджено виключне право адвокатів на представництво в судах. Реформа проводиться поетапно. З 1 січня 2017
року виключно адвокати будуть представниками в Верховному суді, з 2018 – у спеціалізованих і апеляційних судах, з
2019 практика пошириться на суди першої інстанції, з 2020 року інтереси державних органів в судах представлятимуть
виключно адвокати.
Новація для адвокатури введена конституційними змінами насамперед в інтересах ефективного захисту прав
громадян. В результаті такої реформи всі будуть поставлені в рівні умови в суді і будуть звертатися до професійних
захисників.
Виняткове право адвокатів на представництво в судах — принцип, який діє в США і переважній більшості європейських
країн. Багато в чому його адаптація — заслуга й української адвокатури, яка просувала і підтримувала цю реформу,
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а також отримувала консультації іноземних партнерів
щодо її практичної реалізації.
Національна асоціація адвокатів України надавала свій
позитивний експертний висновок до Конституційного
Суду з приводу цієї реформи саме як впровадження
європейської практики. Виключне право адвокатів на
представництво в судах надає українській адвокатурі
рівний статус в системі правосуддя з адвокатурами старих
європейських країн. При цьому Україна випередила з цією
реформою багато країн Східної Європи і СНД.
Європейські партнери НААУ, насамперед Рада
адвокатських і правових співтовариств Європи —
організація, яка представляє більш як 1 млн адвокатів,
схвально оцінили цю реформу в Україні. Цей успіх
української адвокатури вселяє віру в нас з боку
міжнародних партнерів. Саме такі результативні зусилля
зміцнюють у Європі нашу репутацію як молодої амбітної
та ефективної професійної організації, а також мотивують
європейців на подальшу практичну підтримку наших
реформаторських кроків.
«Зміни до Конституції в частині правосуддя
заслуговують на схвалення з боку адвокатської
спільноти. Ми отримали інструменти для професійного
захисту інтересів інших осіб у судах, що відповідає
європейській практиці. Проте, якість конституційного
процесу визначатиметься не тільки професійно
розробленими змінами до Основного закону, але і тим,
як вони впроваджуються в життя. Конституція
повинна працювати, безумовно і з повагою
виконуватися і громадянами, і державними органами, і
судами, відігравати надану їй роль документу найвищої
юридичної сили», – голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова.
«ССВЕ схвалює зміни до Конституції України та Закону
України «Про судоустрій та статус суддів», що були
прийняті Верховною Радою 2 червня 2016 року. ССВЕ
вважає, що запроваджені зміни, а саме – обов’язкове
представництво адвокатом в усіх судах, є позитивним
зрушенням», – лист ССВЕ до НААУ.
«Адвокатура як інститут повністю зацікавлена в
швидкому проведенні реформ в сфері правосуддя. Якщо
позбутися корупції в судовій системі, то на перший
план вийде професіоналізм адвоката. А професіоналізм
коштує дорого. Тому адвокати підтримують чесні і
прозорі реформи в сфері правосуддя. При успішному
проведенні судової реформи в Україні на перший план
вийде професіоналізм адвокатів», — Валентин Гвоздій,
«Публичные люди»

«Нововведення вступає в дію поетапно і попереду
фактично три роки поступового запровадження
реформи. З 2017 року виключно адвокати будуть
представниками в Верховному суді, з 2018 – у
спеціалізованих і апеляційних судах, з 2019 практика
пошириться на суди першої інстанції. Треба не оминути
той факт, що не тільки бізнес, а й державні органи –
з 2020 року – будуть звертатися до адвокатів для
участі в судових спорах» — Валентин Гвоздій, «5 міфів
про «монополію адвокатури», або Чому бізнесу не треба
боятися», «Форбс»
«Ближчим часом очікується прийняття закону
«Про вищу раду правосуддя», нового закону
«Про Конституційний суд», внесення змін до всіх
процесуальних кодексів, також ми очікуємо на початку
або в середині наступного року змін до закону «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», – Павло
Гречківський в інтерв’ю 7-му каналу.
«Адвокати з 10-річним стажем зможуть брати участь
у конкурсі на заміщення посад суддів Верховного суду.
Це, безумовно, дозволить сформувати склад нового
Верховного суду з професіоналів найвищого рівня» –
Павло Гречківський, «Судова реформа: краще потрібно
зберегти, а від гіршого потрібно позбавлятися і йти
вперед», Юр. Ліга
Відновлено
адвокатське
самоврядування
в
м. Києві – 8 жовтня 2016 року у відповідності до закону
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» створено
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію м. Києва, якої не
було створено до цього часу як форму адвокатського
самоврядування. Головою КДКА м. Києва обрано
адвоката Ігоря Орлова.
Рейтинговим голосуванням конференція обрала склад
КДКА м. Києва.
Також делегати конференції адвокатів м. Києва обрали
головою Ради адвокатів столиці Петра Рябенка та
оновили склад Ради адвокатів регіону.
Переобрано представників київських адвокатів у Раді
адвокатів України та Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній
комісії адвокатури України. Ці посади довірено Ігорю
Черезову та Валерію Кострюкову.

«В результаті конституційних змін адвокатура
отримала виключне право на представництво в судах.
Це посилює її статус в системі правосуддя та покладає
на неї більше професійної відповідальності», — секретар
РАУ Павло Гречківський
«Не може далі існувати хаотичний ринок юридичних
послуг. Адвокат — це жорстко регульована професія.
За порушення прав клієнта наступає дисциплінарна
відповідальність» – Валентин Гвоздій в ефірі телеканалу
«Репортер».
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Конференція адвокатів м. Києва проходила на підставі рішення РАУ №153 «Про затвердження Висновку спеціальної
тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва»
2 грудня 2016 року НААУ стала спостерігачем у ССВЕ – Україна стала 11 членом ССВЕ із статусом спостерігача в
організації європейських адвокатур. Рада адвокатських і правничних товариств Європи — міжнародна неприбуткова
організація, заснована 1960 року. «Голос правничої професії», який говорить від імені понад 1 мільйона адвокатів
Європи, асоціацій адвокатів 45 країн (32 повноправні члени, три асоційовані члени та 10 спостерігачів). ССВЕ є визнаним
представником адвокатури у відносинах з інституціями ЄС та Радою Європи, міжнародними
організаціями по всьому світу.Через співпрацю з Європарламентом та Єврокомісією організація
має вплив на розробку законодавства про адвокатуру та кримінальне і корпоративне
законодавство, надає інформацію про зміни процедур у Європейському суді та ЄСПЛ. Місія ССВЕ
— регулювання професії, утвердження принципів верховенства права, захист прав людини та
демократичних цінностей. Особливий фокус діяльності — правосуддя, розвиток верховенства
права та захист клієнтів через підтримку ключових цінностей адвокатської професії. PECO комітет
представлений адвокатурами країн Центральної та Східної Європи, Білорусі та Азербайджану.
Комітет націлений на просування реформ у регіоні.
«Одне із завдань НААУ – надавати адвокатам сервіси, які допомагали б їх професійному зростанню в сучасних
умовах. У якийсь момент стало очевидно, що без інтеграції в світову адвокатську спільноту, без доступу до
інформації та інструментів міжнародних професійних організацій виконання функцій НААУ не буде максимально
ефективним», – вважає голова Комітету НААУ з міжнародних зв’язків Іван Гречківський.
Серед переваг членства у Раді адвокатських
і правничних товариств Європи для
української адвокатури найбільш вагомим є
інструментарій на захист прав адвокатів.
«Консолідований голос на захист прав
професії важливий, але ефективний діалог
з українською владою не був би можливий
без міжнародної підтримки. Нам потрібен
робочий, дієвий інструментарій у відповідь
на порушення прав захисників, і ми його
нарешті отримали в повному обсязі», –
вважає голова міжнародного комітету.
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Legal Alarm
21 вересня НААУ та адвокатське об”єднання Juscutum підписали Угоду про використання програмного
забезпечення “Legal Alarm”.
Мобільний додаток є інструментом оперативної
адвокатської допомоги при проблемах з правоохоронними
органами і працює для передачі екстрених повідомлень
про порушення прав адвокатів до Рад адвокатів регіонів.
Програмне забезпечення дає технічну можливість зробити
дистанційний виклик для повідомлення про вчинення
протиправних дій стосовно адвоката та отримати правову
допомогу в такій ситуації. Додаток також передає дані
геолокації, з яких можна дізнатися про місце перебування
адвоката, що потребує допомоги.
Запровадження такого проекту є відповіддю на зростання
кількості порушень прав адвокатів в Україні та ігнорування
правоохоронними
органами
гарантій
адвокатської
діяльності та особливостей процесуального статусу
адвокатів.
Мобільний додаток Legal Alarm доступний для членів НААУ
на безоплатній основі.
Чергові працівники НААУ також будуть отримувати
повідомлення з “тривожної кнопки” цілодобово.
Мобільний додаток Legal Alarm розроблений для
операційних систем IОS та Android.
Згодом на сайті НААУ з”явиться детальна інструкція щодо
порядку налаштування програми.

https://goo.gl/73WoIn
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НААУ | Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

2016 рік

Надходження за рахунок перерахування від РАР 30% щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1 770 955

896 251

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних завдань органів
адвокатського самоврядування

6 615 611

9 033 451

567 555

350 112

-32%

Ордерні книжки

—

1 911

100%

Благодійна допомога

—

48 000

100%

Фінансова допомога

—

1 000 000

100%

Інші, в т.ч. пасивні доходи*

* Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів,
дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті
(Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI)

Всього:

8 954 121

Недоотримання коштів за несплату внесків за 2016 рік:

37%

11 329 726 +26%
Сплатили внески

63%

Всього зарестрованих адвокатів: 100%

-49%

Витрати

37%

2015 рік

Не спалатили внески

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:

1 867 650

2 473 123

32%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

1 490 317

1 657 988

11%

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень, охорона, господарські
потреби, інтернет, зв’язок, канцтовари, утримання та оренда автомобіля,
кур’єрські та поштові послуги, осблуговування*

1 989 567

2 084 983

5%

Організаційно-технічне забезпечення проведення З’їздів адвокатів, засідань
Ради адвокатів України, конференцій, нарад, круглих столів тощо

1 584 995

2 113 465

33%

408 103

772 431

89%

52 723

240 690

357%

Утримання офіційного Веб-сайту; друк вісника НААУ

817 441

1 369 299

68%

Витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та нотаріальних послуг

350 149

530 619

52%

Придбання основних засобів та нематеріальних активів

204 389

245 502

20%

—

190 540

100%

449 982

—

-100%

9 215 316

11 678 640

+27%

Організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України
Витрати на виготовлення службових посвідчень керівникам органів
адвокатського самоврядування; посвідчень адвокатів, дипломів тощо

Фінансова допомога
Розподіл щорічних внесків на забезпечення потреб ВКДКА
*До складу витрат на утримання офісу увійшли витрати на канцтовари, які
використовувались на організацію заходів та семінарів по підвищенню кваліфікації
адвокатів, та витрати на паливо-мастильні матеріали, які використовувались на
організацію заходів та семінарів по підвищенню кваліфікації адвокатів
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Засідання Ради адвокатів України – 2016 рік
26 лютого 2016 року

10-11, 13 червня 2016 року

13 вересня 2016 року

23 квітня 2016 року

14 липня 2016 року (позачергове,

17 листопада 2016 року

20 травня 2016 року
(позачергове)

електронне голосування)

22 липня 2016 року (позачергове)

15-16 грудня 2016 року

26 лютого 2016 року
Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від
5 лютого 2016 року № 7 на виконання частини 5 статті
55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність». Датою проведення засідання визначено
26 лютого 2016 року, місцем проведення – приміщення
конференц-зали «Асамблея» готелю «Україна», за
адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4.
За результатами роботи 26 лютого 2016 року Рада
адвокатів України (у повноважному для прийняття рішень
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні
ключові рішення:
• Про затвердження звіту Національної асоціації
адвокатів України про порушення прав адвокатів та
гарантій адвокатської діяльності в Україні;
•

Про затвердження роз’яснення щодо можливості
одночасного представництва інтересів двох або
більше позивачів чи відповідачів одним адвокатом
одному цивільному процесі;

• Про затвердження роз’яснення щодо права
Голови ВКДКА на скерування заяви (скарги) про
дисциплінарний проступок адвоката до КДКА іншого
регіону;
• Про затвердження роз’яснення щодо обрахування
стажу роботи помічником адвоката для звільнення від
проходження стажування;
• Про затвердження роз’яснення з питання отримання
особою свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю без проходження стажування, з урахуванням
стажу роботи на посаді помічника адвоката та на
підставі диплому спеціаліста про перепідготовку;

періоду оцінювання) та не отримали свідоцтво про
підвищення кваліфікації, виконують у встановленому
порядку свій обов’язок щодо підвищення кваліфікації
та подають відповідні картки облікових балів у термін
до 01 червня поточного року);
• Про затвердження у новій редакції Програми
складення кваліфікаційного іспиту (введення в дію з
01.06.2016);
• Про затвердження у новій редакції Положення про
представництво Національної асоціації адвокатів
України за кордоном;
• Про затвердження у новій редакції Положення про
Комітет з міжнародних зв’язків;
• Про
затвердження
Положення
про
Комітет
законотворчих ініціатив з питань адвокатської
діяльності;
• Про доповнення складу Науково-консультативної ради
Національної асоціації адвокатів України;

• Про затвердження нових редакцій положень рад
адвокатів та КДКА регіонів (зміни у податковому
законодавстві);

• Про затвердження кандидатур на посади проректорів
Вищої школи адвокатури Національної асоціації
адвокатів України;

• Про внесення та затвердження змін до Порядку
ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

• Про затвердження роз’яснення щодо гарантій
адвокатської
діяльності
та
окремих
умов
дисциплінарної відповідальності;

• Питання підвищення кваліфікації адвокатів України
(внесено та затверджено зміни до Порядку підвищення
кваліфікації адвокатів України; встановлено, що
адвокати, які протягом звітного трирічного періоду
не набрали встановленої кількості залікових балів (30
балів, з яких не менше 10 балів за кожен рік трирічного
2016
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• Про створення представництва Національної асоціації
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• Про відтермінування строку сплати щорічного
внеску на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування за 2016 рік;
•

Про періодичні видання Вищої школи адвокатури
НААУ;

• Про внесення та затвердження змін до Регламенту
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
регіону;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Київської області,
Регламенту конференції адвокатів Київської області та
встановлення квоти представництва. 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;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Львівської області,
Регламенту конференції адвокатів Львівської області
та встановлення квоти представництва;
• Про скликання конференції адвокатів Луганської
області, затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Луганської області,
Регламенту конференції адвокатів Луганської області
та встановлення квоти представництва.

23 квітня 2016 року
Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України
від 28 березня 2016 року № 25 на виконання частини
5 статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність». Датою проведення засідання визначено
23 квітня 2016 року, місцем проведення – приміщення
зали «Гляссе» Конгрес-готелю «Пуща», за адресою: м. Київ,
вул. М. Юнкерова, 20.
За результатами роботи 23 квітня 2016 року Рада
адвокатів України (у повноважному для прийняття рішень
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні
ключові рішення:
• Про затвердження Стратегії розвитку Національної
асоціації адвокатів України на 2016 рік;
• Про утворення спеціальної тимчасової комісії
з перевірки діяльності органів адвокатського
самоврядування міста Києва;
• Про затвердження роз’яснення щодо окремих умов
застосування положень Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» і Правил адвокатської етики;
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України в Угорщині;
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України у Російській Федерації;
• Про внесення та затвердження змін до Положення
про Комітет з міжнародних зв’язків та Положення
про представництво Національної асоціації адвокатів
України за кордоном;
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• Про термін дії свідоцтва
кваліфікаційного іспиту;

про

складення

• Про внесення та затвердження змін до Регламенту
ради адвокатів регіону;
• Про затвердження Положення про Комітет з питань
координації надання правової допомоги учасникам
антитерористичної операції, членам їх сімей та
переселенцям;
• Про затвердження Висновку щодо порушення прав
та гарантій здійснення адвокатської діяльності,
корупційної складової при створенні та функціонуванні
системи безоплатної правової допомоги в Україні;
• Про організаційні питання участі збірної команди
Національної асоціації адвокатів України у Чемпіонаті
Світу з футболу серед адвокатів – MUNDIADVOCAT
2016;
• Про внесення зміни до Порядку ведення Єдиного
реєстру адвокатів України;
• Про затвердження роз’яснення щодо можливості
надання адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським
об’єднанням) правової допомоги безоплатно (Pro
bono);
• Про затвердження Положення про зразки бланків
та технічних описів посвідчення адвоката України,
службового посвідчення адвоката України – члена
органу адвокатського самоврядування України, члена
Комітету, утвореного при Національній асоціації
адвокатів України, посвідчення адвоката іноземної
держави, помічника адвоката України.

20 травня 2016 року (позачергове)
Позачергове засідання Ради адвокатів України скликано
відповідно до Розпорядження Голови Ради адвокатів
України від 13 травня 2016 року № 47 відповідно до
частини 5 статті 55 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», Розділу 10 Регламенту Ради
адвокатів України, затвердженого рішенням Ради
адвокатів України № 115 від 30 серпня 2014 року,
у зв’язку з ситуацією, яка склалася довкола процесу
розробки та обговорення проекту Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність», неврахування офіційно
поданих Національною асоціацією адвокатів України,
Радою адвокатів України пропозицій до законопроекту,
ігнорування критичних зауважень та несприйняття
професійною спільнотою багатьох запропонованих
до нього новел, з метою розгляду проміжного звіту
Тимчасової спеціальної комісії з перевірки діяльності
органів адвокатського самоврядування міста Києва,
створеної рішенням Ради адвокатів України від 23 квітня
2016 року № 101, а також обговорення питання стандартів
якості надання правової допомоги.
Датою проведення засідання визначено 20 травня 2016
року, місцем проведення – приміщення Конференц-залу
готелю «Президент», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,
12.
За результатами роботи 20 травня 2016 року Рада
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адвокатів України (у повноважному для прийняття рішень
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні
ключові рішення:
• Про продовження роботи спеціальної тимчасової
комісії з перевірки діяльності органів адвокатського
самоврядування міста Києва;
• Про звернення до національних та міжнародних
інституцій щодо законопроекту «Про внесення змін
до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».

10-11, 13 червня 2016 року
Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від
20 травня 2016 року № 51 на виконання частини 5 статті
55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність». Датою проведення засідання визначено
10-11, 13 червня 2016 року, місцем проведення –
приміщення готелю «GAGARINN», за адресою: м. Одеса,
вул. Гагарінське Плато, 5Б.
За результатами роботи 10-11, 13 червня 2016 року
Рада адвокатів України (у повноважному для прийняття
рішень складі – більше половини її членів) ухвалила
наступні ключові рішення:
• Про затвердження роз’яснення щодо можливості
притягнення
адвоката
до
дисциплінарної
відповідальності під час зупинення його права на
заняття адвокатською діяльністю;
• Про затвердження роз’яснення деяких питань внесення
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
змін до відомостей про юридичну особу – КДКА;
• Про затвердження роз’яснення щодо порядку
оформлення та зовнішнього вигляду дозволу Керівника
стажування на вчинення стажистом певних дій;
• Про затвердження орієнтовного переліку освітніх,
наукових та інших послуг, що можуть надаватися
Вищою школою адвокатури Національної асоціації
адвокатів України;
• Про результати розгляду листа Державної фіскальної
служби України щодо розгляду та опрацювання
проектуПротоколу про порядок обміну інформацією,
терміни, структуру та формат файлів між Державною
фіскальною службою України та Радою адвокатів
України;

Національної асоціації адвокатів України);
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України в РеспубліціПольща;
• Про порядок здійснення
кваліфікаційного іспиту;

плати

за

складення

• Про внесення змін до Порядку допуску до складення
кваліфікаційного
іспиту,
порядку
складення
кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання
результатів складення кваліфікаційного іспиту для
набуття права на заняття адвокатською діяльністю в
Україні;
• Про внесення змін до Положення про порядок
прийняття та розгляду скарг щодо неналежної
поведінки адвоката, яка може мати наслідком його
дисциплінарну відповідальність;
• Про роз’яснення змісту пункту 6 Порядку підвищення
кваліфікації адвокатів у редакції рішення Ради
адвокатів України від 27 вересня 2013 року № 219;
• Про результати розгляду листа Міністерства юстиції
України з пропозицією довести до відома адвокатів
та адвокатських об’єднань інформацію з приводу
порядку доступу до Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно;
• Про затвердження Програми партнерства
Національною асоціацією адвокатів України;

з

• Про звернення до Конституційного Суду України щодо
офіційного тлумачення норм чинного законодавства та
Конституції України;

• Питання забезпечення реалізації адвокатами з
обмеженими фізичними можливостями (інвалідами)
права на професійну діяльність;
• Про результати розгляду листів Глави Адміністрації
Президента України Ложкіна Б.Є. та Прем’єр-міністра
України Гройсмана В.Б. про стан виконання у 2015
роціПлану дій щодо реалізації положень Стратегії
реформування судоустрою, судочинства та суміжних
правових інститутів на 2015-2020 роки;
• Про затвердження структури та штатного розпису
Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату
2016
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• Про облік на офіційному веб-сайті Національної
асоціації адвокатів України інформації про складення/
не складення особами кваліфікаційного іспиту;

обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва,
Регламенту конференції адвокатів міста Києва та
встановлення квоти представництва;

• Про затвердження роз’яснення щодо деяких питань
реалізації права адвоката на відпочинок;

• Про деякі питання реалізації Висновків спеціальної
тимчасової комісії з перевірки діяльності органів
адвокатського самоврядування міста Києва;

• Про затвердження роз’яснення з питань направлення

• Про продовження роботи з дослідження питань,
пов’язаних із функціонуванням органів адвокатського
самоврядування міста Києва.

14 липня 2016 року (позачергове,
електронне голосування)

на стажування та видачі за результатами його
проходження свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю особам, стосовно яких
існують обставини несумісності;
• Про внесення змін до Положення про помічника
адвоката таПорядку підвищення кваліфікації адвокатів
України в частині підвищення помічниками адвокатів
своєї кваліфікації;
• Про затвердження роз’яснення з питань складання/
відмови у складанні протоколів про адміністративні
правопорушення за статтею 212-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення;
• Про деякі питання організації процесу досліджень
адвокатури і права;
• Про затвердження Висновку спеціальної тимчасової
комісії з перевірки діяльності органів адвокатського
самоврядування міста Києва;
• Про затвердження Положення про Кваліфікаційнодисциплінарну комісію адвокатури міста Києва;
• Про скликання позачергової конференції адвокатів
міста Києва, затвердження Порядку висування та

Позачергове засідання Ради адвокатів України скликано
відповідно до Розпорядження Голови Ради адвокатів
України від 13 липня 2016 року № 61 (відповідно до
частини 5 статті 55 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність», Розділу 10 Регламенту
Ради адвокатів України, частини четвертої Розділу V та
пункту 1.17. частини першої Розділу ІІІ Положення про
Раду адвокатів України) з огляду на масові порушення
прав адвокатів з боку працівників правоохоронних
органів та зважаючи на масштаби і системний характер
таких дій, у зв’язку з проведенням у адвокатів обшуків,
що однозначно оцінюються адвокатурою як тиск та
незаконне перешкоджання адвокатській діяльності та
відсутністю конкретних дій і ознак готовності розслідувати
ці випадки і встановити відповідальних за численні
порушення законодавства, а також враховуючи публічні
заяви відповідних представників державних органів про
підготовку нових масових обшуків адвокатів у рамках
розслідування резонансних кримінальних справ.
Засідання проводилося у режимі електронного
голосування, шляхом скерування відповідних матеріалів
засідання на офіційно визначені електронні адреси членів
Ради адвокатів України.
Датою
проведення
засідання
визначено
14 липня 2016 року.
Рада адвокатів України (у повноважному для прийняття
рішень складі – більше половини її членів, які приймали
участь у голосуванні за допомогою електронних засобів
комунікації) 14 липня 2016 року ухвалила рішення «Про
схвалення Відкритого звернення щодо неприпустимості
порушення прав адвокатів та наступу на конституційний
статус інституту адвокатури в Україні».

22 липня 2016 року (позачергове)
Позачергове засідання Ради адвокатів України скликано
відповідно до Розпорядження Голови Ради адвокатів
України від 18 липня 2016 року № 62 відповідно до
частини 5 статті 55 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», Розділу 10 Регламенту Ради
адвокатів України, Розділу V та пункту 1.17. частини
першої Розділу ІІІ Положення про Раду адвокатів України,
у зв’язку із продовженням вчинення неприпустимого
безпрецедентного наступу на незалежний інститут
адвокатури, тиску та незаконного перешкоджання
адвокатській діяльності, з огляду на загострення та
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збільшення порушень прав адвокатів з боку працівників
правоохоронних органів і не припинення проведення
обшуків, а також відсутність конкретних дій з розслідування
цих випадків і встановлення відповідальних за численні
порушення законодавства.
Датою проведення засідання визначено 22 липня 2016
року, місцем проведення – приміщення конференц-зали
готелю «Президент», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,
12.
За результатами роботи 22 липня 2016 року Рада
адвокатів України (у повноважному для прийняття рішень
складі – більше половини її членів) ухвалила рішення
«Про затвердження резолюції щодо порушення прав
та гарантій здійснення адвокатської діяльності, а також
плану заходів реагування».

13 вересня 2016 року
Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від 16
серпня 2016 року № 65 відповідно до статті 55 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Датою проведення засідання визначено 13 вересня 2016
року, місцем проведення – приміщення конференц-зали
готелю «Президент», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,
12.
За результатами роботи 13 вересня 2016 року Рада
адвокатів України (у повноважному для прийняття рішень
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні
ключові рішення:
• Про затвердження роз’яснення з питань, пов’язаних з
дисциплінарною відповідальністю;
• Про затвердження роз’яснення з питання поновлення
права на заняття адвокатською діяльністю;
•

Щодо неможливості делегування законодавчо
визначених повноважень органів адвокатського
самоврядування іншим органам (робочим групам,
комісіям тощо);

• Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням
Конференції адвокатів Київської області 10.09.2016;
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України в Турецькій Республіці;
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України в Королівстві Іспанія;
• Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням
Конференції адвокатів міста Києва 06.08.2016;
• Про
затвердження
Національної
програми
«Увіковічення пам’яті про адвокатів України»;
• Про створення філії Вищої школи адвокатури
Національної асоціації адвокатів України «Регіональна
школа адвокатської майстерності у Харківській
області»;
• Про внесення змін до Порядку допуску до складення
кваліфікаційного
іспиту,
порядку
складення
кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання
результатів складення кваліфікаційного іспиту для
набуття права на заняття адвокатською діяльністю в
Україні;
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• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Волинської області,
Регламенту конференції адвокатів Волинської області
та встановлення квоти представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Закарпатської області,
Регламенту конференції адвокатів Закарпатської
області та встановлення квоти представництва;
• Про скликання конференції адвокатів Кіровоградської
області, затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Кіровоградської
області,
Регламенту
конференції
адвокатів
Кіровоградської області та встановлення квоти
представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Полтавської області,
Регламенту конференції адвокатів Полтавської області
та встановлення квоти представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Сумської області,
Регламенту конференції адвокатів Сумської області та
встановлення квоти представництва;
• Про скликання конференції адвокатів Тернопільської
області, затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Тернопільської області,
Регламенту конференції адвокатів Тернопільської
області та встановлення квоти представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Хмельницької області,
Регламенту конференції адвокатів Хмельницької
області та встановлення квоти представництва.

17 листопада 2016 року
Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від
1 листопада 2016 року № 89 на виконання частини 5
статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».
Датою проведення засідання визначено 17 листопада
2016 року, місцем проведення – конференц-зал
«Предслава» готелю «Президент», за адресою:
м. Київ, вул. Госпітальна, 12.
За результатами роботи 17 листопада 2016 року Рада
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адвокатів України (у повноважному для прийняття рішень
складі – більше половини її членів) ухвалила наступні
ключові рішення:
• Про затвердження Стратегії розвитку Національної
асоціації адвокатів України до 2020 року;
• Про результати розгляду проекту Закону Про внесення
змін до статті 10 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» щодо малозначних спорів у судах (№ 5221 від
04.10.2016);
• Про видачу дублікату/заміну свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю;
• Про затвердження у новій редакціїПоложення про
представництво Національної асоціації адвокатів
України за кордоном;
• Про затвердження Положення про секції Національної
асоціації адвокатів України;
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України у Французькій Республіці;
•

Щодо питань, які виникли у зв’язку з проведенням
«Конференції адвокатів міста Києва 05.11.2016 року»;

• Про розгляд інформації і звернень щодо відновлення
адвокатського самоврядування в місті Києві і набуття
статусу адвоката окремими особами;

делегатів конференції адвокатів Дніпропетровської
області,
Регламенту
конференції
адвокатів
Дніпропетровської області та встановлення квоти
представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Харківської області,
Регламенту конференції адвокатів Харківської області
та встановлення квоти представництва;
• Про висування та обрання делегатів конференції
адвокатів
Миколаївської
області,
Регламенту
конференції адвокатів Миколаївської області та
встановлення квоти представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Херсонської області,
Регламенту конференції адвокатів Херсонської області
та встановлення квоти представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Чернігівської області,
Регламенту конференції адвокатівЧернігівської області
та встановлення квоти представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Чернівецької області,
Регламенту конференції адвокатівЧернівецької області
та встановлення квоти представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Рівненської області,
Регламенту конференції адвокатів Рівненської області
та встановлення квоти представництва;
• Про скликання конференції адвокатів Тернопільської
області, затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Тернопільської області,
Регламенту конференції адвокатів Тернопільської
області та встановлення квоти представництва;
• Про скликання конференції адвокатів ІваноФранківської
області,
затвердження
Порядку
висування та обрання делегатів конференції адвокатів
Івано-Франківської області, Регламенту конференції
адвокатів Івано-Франківської області та встановлення
квоти представництва;

• Про затвердження зразка та опису свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю (англійською
мовою);
• Про затвердження у новій редакції положення про
КДКА регіонів, у зв’язку із необхідністю приведення
статті 12.2.Положення у відповідність зі статтею
133.4.1.Податкового кодексу України;
• Про затвердження у новій редакції положення про
ради адвокатів регіонів, у зв’язку із необхідністю
приведення статті 11.1.Положення у відповідність зі
статтею 133.4.1.Податкового кодексу України;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Донецької області,
Регламенту конференції адвокатів Донецької області
та встановлення квоти представництва;
• Про затвердження Порядку висування та обрання
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• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів
позачергової
конференції
адвокатів
Київської області, Регламенту позачергової конференції
адвокатів Київської області та встановлення квоти
представництва.

15-16 грудня 2016 року
Засідання Ради адвокатів України скликано відповідно
до Розпорядження Голови Ради адвокатів України від
30 листопада 2016 року № 102 на виконання частини 5
статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».
Датою проведення засідання визначено 15-16 грудня
2016 року, місцем проведення – приміщення комплексу
«Козацький стан», за адресою: Бориспільське шосе, 18 км.
За результатами роботи 15-16 грудня 2016 року Рада
адвокатів України (у повноважному для прийняття рішень
Звіт Національної Асоціації Адвокатів України
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складі – більше половини її членів) ухвалила наступні
ключові рішення:
• Про затвердження Програми партнерства з
Національною асоціацією адвокатів України на 2017
рік;
• Про ініціювання питання щодо внесення змін до
Закону України «Про судовий збір» у частині зменшення
розміру ставок судового збору;
• Про результати розгляду листа Державної фіскальної
служби України з питання удосконалення інформаційної
взаємодії між ДФС та РАУ;
• Про результати розгляду листа Міністерства юстиції
України щодо надання інформації про адвокатів
України та адвокатів іноземних держав, які набули
права на заняття адвокатською діяльністю в Україні;
• Про скасування рішення Ради адвокатів Київської
області щодо проведення Комітетом захисту
професійних прав адвокатів та реалізації гарантій
адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської
області співбесіди із стажерами;
• Про звернення з приводу блокування роботи
органів адвокатського самоврядування м. Києва та
неприпустиме незаконне втручання у їх діяльність;
• Про затвердження роз’яснення щодо правомірності
включення адвоката до Реєстру керівників стажування
та здійснення ним керівництва стажуванням у випадку
розбіжності між фактичним місцем проведення
стажування та робочим місцем адвоката;
• Про внесення та затвердження змін до Положення про
організацію та порядок проходження стажування для
отримання особою свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю;

реалізації адвокатського самоврядування у 2017 році;
• Питання
забезпечення
проходження стажування;

організаційних

заходів

• Про звернення з приводу захисту порушених
професійних прав та гарантій адвокатської діяльності;
• Про розгляд заяви адвоката Коваль К.П. щодо умов
примирення сторін у справі № 826/14693/15;
• Про затвердження змін до Порядку допуску до
складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення
кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання
результатів складення кваліфікаційного іспиту для
набуття права на заняття адвокатською діяльністю в
Україні;
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України в Об’єднаних Арабських Еміратах
(м. Дубай);
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України в Австралії (штат Вікторія);
• Про створення представництва Національної асоціації
адвокатів України в Мексиканських Сполучених Штатах
(м. Мехіко);
• Про
створення
представництва
Національної
асоціації адвокатів України в Італійській Республіці
(м. Генуя);
• Про затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Запорізької області,
Регламенту конференції адвокатів Запорізької області
та встановлення квоти представництва;
• Про скликання конференції адвокатів Черкаської
області, затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Черкаської області,
Регламенту конференції адвокатів Черкаської області
та встановлення квоти представництва;
• Про скликання конференції адвокатів Вінницької
області, затвердження Порядку висування та обрання
делегатів конференції адвокатів Вінницької області,
Регламенту конференції адвокатів Вінницької області
та встановлення квоти представництва.

• Про звернення з приводу внесення на розгляд робочої
групи Ради з питань судової реформи приПрезидентові
України змін до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»;
• Про затвердження роз’яснення щодо можливості
представництва адвокатом клієнта в суді за наявності
окремих обставин;
• Питання сплати щорічного внеску на забезпечення
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Члени РАУ
Голова Ради адвокатів України

Заступник Голови Ради адвокатів України

Ізовітова Лідія Павлівна

Гвоздій Валентин Анатолійович

l.izovitova@unba.org.ua

v.gvozdiy@unba.org.ua

Заступник Голови Ради адвокатів України

Секретар Ради адвокатів України
(Член Ради адвокатів України від Київської області)

Кухар Олексій Іванович
o.kuhar@unba.org.ua

Гречківський Павло Миколайович
p.grechkivsky@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від АР Крим

Член Ради адвокатів України від Вінницької області

Шевченко Ольга Григорівна

Зажирко Юрій Дмитрович

o.shevchenko@unba.org.u

y.zazhyrko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Волинської області

Член Ради адвокатів України від Луганської області

Комарницька Оксана Омелянівна

Терещенко Тамара Володимирівна

o.komarnytska@unba.org.ua

t.tereshchenko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від
Дніпропетровської області

Большаков Євген Володимирович
y.bolshakov@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Донецької області

Осика Сергій Валентинович
s.osyka@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Житомирської області

Член Ради адвокатів України від Закарпатської області

Слівінській Олексій Валентинович

Кошеля Василь Васильович

o.slivinckii@unba.org.ua

v.koshelya@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Запорізької області

Член Ради адвокатів України від
Івано-Франківської області

Смола Ігор Вікторович
i.smola@unba.org.ua

Мнишенко Ірина Євгенівна
i.mnishenko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від міста Києва

Член Ради адвокатів України від Кіровоградської області

Черезов Ігор Юрійович

Сумська Наталія Дмитрівна

i.cherezov@unba.org.ua

n.sumska@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Львівської області

Член Ради адвокатів України від Миколаївської області

Маланюк Микола Михайлович

Репешко Павло Іванович

m.malanyuk@unba.org.ua

p.repeshko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Одеської області

Член Ради адвокатів України від Полтавської області

Полонський Юрій Мойсейович

Плескач Анатолій Борисович

y.polonskiy@unba.org.ua

a.pleskach@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Рівненської області

Член Ради адвокатів України від Сумської області

Бляшин Микола Степанович

Афанасієв Роман Володимирович

m.bliashyn@unba.org.ua

r.afanasiev@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Тернопільської області

Член Ради адвокатів України від Харківської області

Будз Тарас Васильович

Величко Лариса Юріївна

t.budz@unba.org.ua

l.velychko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Херсонської області

Член Ради адвокатів України від Хмельницької області

Горощенко Любов Володимирівна

Каденко Оксана Олегівна

l.goroshchenko@unba.org.ua

o.kadenko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України відЧеркаської області

Член Ради адвокатів України відЧернігівської області

Хомік Сергій Григорович

Гринь Людмила Василівна

s.khomik@unba.org.ua

l.gryn@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України відЧернівецької області

Божик Валерій Іванович
v.bozhyk@unba.org.ua
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Статистична звітність РАУ за 2016 рік

I

II

III

IV

Рада адвокатів України

Підвищення
кваліфікації

Заходи

Єдиний реєстр
адвокатів
України

2015 р.

2015 р.

2015 р.

2015 р.

2016 р.

кількість
проведених
засідань

5

9

кількість
прийнятих
рішень РАУ

170

302

0

0

кількість
складених
протоколів
засідань РАУ

5

9

2016 р.

кількість
проведених
конференцій,
круглих столів
та форумів

кількість
виданих
трансферних
витягів

20

21

317

21

кількість
проведених
спільних
семінарів та
тренінгів для
адвокатів

20

кількість
виданих
сертифікатів
про підвищення
кваліфікації

6915

12270

кількість
адвокатів, які
прийняли участь
у семнарах і
тренінгах

7215

12270

кількість
виданих
методичних
матеріалів

3

2016

2016 р.

кількість
проведених
семінарів та
тренінгів для
адвокатів

21

кількість
скасованих
рішень РАУ

2016 р.
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24

243

кількість
відміток про
припинення/
зупинення
права на
заняття
адвокатською
діяльністю

1026

1161

кількість
адвокатів, які
поновили
адвокатську
діяльність

217

432

кількість нових
адвокатів,
внесених до
бази даних
ЄРАУ

1878

2630

4

37

Юридичний
департамент

кількість судових справ по яких
прийняті рішення, які не набрали
законної сили

15

12

з них на
користь інших
суб'єктів

5

7

кількість судових справ по яких
прийняті рішення та які набрали
законної сили
з них на користь
НААУ, РАУ

34

30

з них на користь
інших суб'єктів

2

6

78

4

5

14

44

кількість звернень щодо
порушення прав адвокатів
з них
направлено до
правоохоронних
органів

54
38

49

з них
направлено до
Комітету

38

2016 р.

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна кількість вхідної
кореспонденції

1748

2537

66

95 54 53 38 78

977

1131

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

246

564

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

538

820

кількість депутатських
запитів, звернень та
документи з їх виконання

4
з них в судах
загальної
юрисдикції

з них в
господарськом
у суді

з них в
адміністративному
суді

кількість справ по юрисдикції

надійшло

з них на користь
НААУ, РАУ

2015 р.

звернення фізичних та
юридичних осіб, адвокатів

75 112

направлено до Комітету захисту прав
адвокатів

15

звернення щодо
порушення прав адвокатів

направлено до правоохоронних
органів

8

подані іншими
суб'єктами

2015 р.

загальна кількість судових справ,
які знаходяться в судах всіх рівнів
подані безпосередньо НААУ,
РАУ

Діловодство

Захист прав
адвокатів

2015 р. 2016 р. 2015 р. 2016 р.

64

VII

VI

V

22

кількість розглянутих по суті
звернень

1281

1752

кількість звернень скерованих до інших структур на
розгляд

117

173

78
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III
Вища
КваліфікаційноДисплінарна
Комісія
Адвокатури
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Діяльність Вищої Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії
Адвокатури за 2016 рік
27-28 січня 2016 року

26 травня 2016 року

27-28 вересня 2016 року

25-26 лютого 2016 року

10-11 червня 2016 року

28 жовтня 2016 року

23-24 березня 2016 року

21-22 липня 2016 року

30 листопада 2016 року

21 квітня 2016 року

25-26 серпня 2016 року

16 грудня 2016 року

кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури
ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» та склад робочої групи з питань узагальнення
дисциплінарної практики щодо систематичного або
грубого одноразового порушення правил адвокатської
етики, що підриває авторитет адвокатури України.
Протягом зазначеного року функції секретаря ВКДКА
виконувала Дроботущенко Т.О. Станом на сьогодні
зазначені функції виконує Котелевська К.В., представник
від Запорізької області у складі ВКДКА.
Наразі забезпеченням організації поточної діяльності
комісії займається Секретаріат ВКДКА, який очолює
адвокат В.І. Вовнюк.

Організаційна діяльність ВКДКА
Упродовж
2016
року
Вища
кваліфікаційнодисциплінарна комісія адвокатури (далі – ВКДКА або
комісія) спрямовувала зусилля на виконання завдань,
покладених на неї статтею 52 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» і з метою реалізації
своїх повноважень провела 12 засідань, тобто, на одне
засідання більше, ніж у 2015 році. Переважна їх кількість
були дводенними та проходили у місті Києві. Три засідання
проводилися в інших містах – Одесі (10-11.06.2016),
Дніпрі (21-22.06.2016) та в Херсоні (25-26.08.2016).
У кожному з засідань, які відбулися впродовж 2016 року,
був наявний кворум ВКДКА, що підтверджувалося явкою
переважної більшості її членів.

Рішення
За дванадцять засідань, що відбулися протягом
минулого року, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією адвокатури прийнято 266 рішень, що
є показником високопродуктивної роботи її членів.
При цьому правом на особисту участь та надання
пояснень під час засідань Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури скористалися сторони
дисциплінарного провадження за 96 скаргами, серед
яких були як самі скаржники та адвокати, дії яких
оскаржувалися, так і їх представники. Наведене свідчить
про транспарентність роботи Комісії.
У засіданні, яке відбулося 27-28.01.2016 року, крім
розгляду скарг на рішення регіональних КДКА,
членами комісії був затверджений план узагальнення
дисциплінарної практики ВКДКА з питань застосування
40

Важливим здобутком ВКДКА у звітному році стало
прийняття Рішення Верховним Судом України від 02
лютого 2016 року, яким було задоволено скаргу ВКДКА
та визначено саме адміністративну юрисдикцію справ у
спорах, які виникають між адвокатами та кваліфікаційнодисциплінарними комісіями адвокатури регіонів та
ВКДКА.
У 2016 році також була проведена перевірка фінансової
діяльності комісії Вищою ревізійною комісією адвокатури
відповідно завдань, визначених статтею 53 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
За результатами перевірки порушень фінансового
характеру виявлено не було. Разом з тим, ВРКА були
надані рекомендації щодо покращення роботи ВКДКА.
Також у складі ВКДКА у звітному році почали працювати
нові представники адвокатів від міста Києва – Кострюков
В.І. та Київської області – Кітесов А.Я. При цьому, в 2017
році новим членом ВКДКА, який є представником від
Київської області, стала Чорнобай Н.Б., а від Херсонської
області – Дімчогло М.І.

Зовнішня діяльність
У звітному році ВКДКА з метою об’єднання та зміцнення
адвокатської спільноти та забезпечення гарантій
професійної діяльності стала плідно співпраціювати з
НААУ (РАУ) з питань вдосконалення нормативної бази у
сфері діяльності органів адвокатського самоврядування
й адвокатури вцілому.
Робочою групою, що створена Головою НААУ (РАУ)
Ізовітовою Л.П. та до складу якої увійшли представника
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ВКДКА, зокрема – О.М. Дроздов, В.В. Волчо,
Л.В. Крупнова, А.П. Місяць та А.М. Тарасова, у звітному
році була розроблена нова Програма складання
кваліфікаційного іспиту для бажаючих отримати право на
заняття адвокатською діяльністю.
За співавторством Голови ВКДКА Олександра Дроздова,
як першого проректора Вищої школи адвокатури НААУ,
було створено видання «Кваліфікаційний (адвокатський)
іспит» у 17-ти книгах, що є комплексним навчальним
посібником та довідковим виданням, присвяченим
питанням складення кваліфікаційного (адвокатського)
іспиту.
У звітному році започатковано практику взаємодії комісії
з регіональними КДКА, зокрема – з метою підвищення
рівня здійснення дисциплінарних проваджень та
прийняття правомірних і обґрунтованих рішень
регіональними КДКА, у зв’язку з чим представники
регіональних КДКА запрошувалися в засідання ВКДКА
в якості присутніх та слухачів, за організацією НААУ (РАУ)
проводилися заходи з підвищення кваліфікації для членів
дисциплінарних органів адвокатського самоврядування.
Відповідно до пункту 2 частини 4 статті 52 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» були
затверджені узагальнення з приводу застосування строків
притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності
при здійсненні дисциплінарного провадження.

Міжнародний досвід
ВКДКА за сприянням Національної асоціації адвокатів
України активно вивчає та переймає кращий досвід та
практику асоціацій адвокатів розвинених європейських
країн.
Так, 14 квітня 2016 року більшість членів ВКДКА взяла
участь у спільному інформаційно-дискусійному заході —
українсько-німецькому форумі адвокатів, який провели
Федеральна палата адвокатів Німеччини та Національна
асоціація адвокатів України. Голова ВКДКА Олександр
Дроздов виступив на заході з доповіддю «Наміри щодо
запровадження адвокатської монополії в Україні».
Також 26.10.2016 року Голова ВКДКА Олександр
Дроздов представив Національну асоціацію адвокатів
України на міжнародній конференції в Казахстані, що
була організована Міністерством юстиції Республіки
Казахстан та Міжнародною асоціацією адвокатів спільно з
Республіканською колегією адвокатів. Під час конференції,
в якій взяли участь представники адвокатської та
юридичної спільноти Білорусі, Росії, Туреччини,
Азербайджану, Грузії, Вірменії, Латвії, Литви та Естонії,
Голова ВКДКА виступив з промовою щодо особливостей
роботи адвокатури в Україні, значення адвокатури для
формування громадянського суспільства держави,
гарантій адвокатської діяльності в контексті практики
ЄСПЛ, співпраці органів адвокатського самоврядування
та адвокатських об’єднань на міжнародному рівні.
У звітному році були внесені доповнення до Регламенту
ВКДКА, згідно з якими розгляд скарг на рішення, дії чи
бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури здійснюється у відповідності з правовими
основами діяльності адвокатури України та рішеннями
органів адвокатського самоврядування, а також згідно з
вимогами положень Конвенції про захист прав людини
2016
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та основоположних свобод з урахуванням відповідної
практики Європейського суду з прав людини.

Законодавча діяльність
З метою сприяння реформуванню українського
законодавства Головою ВКДКА Олександром Дроздовим
у звітному році, починаючи з 2015 року, був проведений
великий обсяг роботи з напрацювання та вдосконалення
проекту змін до Конституції України в частині правосуддя,
зокрема – щодо виключного права адвокатів захищати та
представляти своїх клієнтів у судах.
Визначною подією для України стало прийняття
Верховною Радою України та схвалення Президентом
України зазначеного закону за № 3524, яким затверджена
адвокатська «монополія» в Україні.
Свого часу науковий висновок щодо відповідності
статті 131-2 вимогам Конституції України був наданий
саме Головою ВКДКА Олександром Дроздовим, як
членом Науково-консультативної ради НААУ та першим
проректором ВША.
Представники комісії взяли активну участь у конференції
з обговорення проекту змін до Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», яка відбулася
25 березня 2016 року за організацією Національної
асоціації адвокатів України та складалася з трьох сесій.
Голова ВКДКА Олександр Дроздов був модератором
третьої сесії заходу, що присвячувалася питанням
доступу до професії та дисциплінарної відповідальності,
доповідачами – Любов Крупнова та Андрій Місяць.
Головою ВКДКА у співавторстві з колегами протягом
звітного року було підготовано та опубліковано у фахових
виданнях для адвокатів (Вісник НААУ) низку статей
науково-практичного характеру, серед яких – переклади
рішень ЄСПЛ та особливості застосування практики
Європейського Суду з окремих питань.

Підвищення кваліфікації
Разом з цим, протягом 2016 року Голова ВКДКА з
метою сприяння професійному розвиткові адвокатів
а також заради представництва адвокатури України
в інших державних відомствах, взяв активну участь у
тридцяти чотирьох заходах з підвищення кваліфікації
(семінарах, тренінгах, конференціях, круглих столах
тощо), організованіх НААУ, в тому числі, й за підтримки
Спільного проекту РЄ та ЄС «Консолідація розробки
реформ у сфері юстиції в Україні».
Серед таких за участю Голови ВКДКА, як доповідача
та модератора, 08 липня 2016 року відбувся щорічний
форум «Захист прав людини в кримінальному
провадженні: докази і доказування», 27 серпня 2016
року – захід з підвищення кваліфікації адвокатів України в
рамках Третього регіонального Форуму «Таврійські зорі»,
20.10.2016 року – VII Всеукраїнська науково-практична
конференція «Протидія злочинності: теорія та практика».
У січні – лютому 2016 року пройшов тренінг для
членів ВКДКА та голів КДКА регіонів, що складався з
двох дводенних сесій тривалістю у чотири дні. Захід
був присвячений питанням тлумачення та застосування
Європейської конвенції з прав людини, а також
практиці ЄСПЛ, відповідно до Програми складання
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кваліфікаційного. Голова ВКДКА виступав у якості
доповідача на на всхі чотирьох його сесіях.
Заходи з підвищення кваліфікації за участю Голови
ВКДКА у зазначений період також були проведені у
Києві, Харкові, Кропивницькому, Мукачевому, Херсоні
та Донецькій області.

Завдання 2017 року
Керівніцтвом ВКДКА запланована участь в
якості доповідачів у низці семінарів та тренінгів
з підвищення кваліфікації для адвокатів та членів
органів адвокатського самоврядування, план яких був
затверджений Національною асоціацією адвокатів
України, в тому числі, буде продовжено написання ряду
публікацій науково-практичного спрямування у Вісник
НААУ.
З метою виконання приписів пункту 2 частини 4 статті
52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» заплановано вдосконалювати та розвивати
розпочату роботу щодо узагальнень дисциплінарної
практики
кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій
адвокатури.

Одночасно планується проведення низки заходів
з підвищення кваліфікації адвокатів за участі членів
ВКДКА для адвокатів та членів органів адвокатського
самоврядування регіонів з урахуванням практики
роботи ВКДКА.
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Рішення Вищої Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії
Адвокатури за 2016 рік
Протягом січня – грудня 2016 року Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (далі – ВКДКА) було
проведено 12 засідань ВКДКА, на яких, враховуючи положення ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», було прийнято 268 рішень за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційнодисциплінарних комісій регіонів (далі – КДКА регіонів).
Так, у переважній більшості випадків (171 рішення) ВКДКА прийнято рішення про залишення скарги без задоволення,
а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – без змін.
Майже кожне десяте рішення КДКА регіону скасовується рішенням ВКДКА і ухвалюється нове рішення (всього – 28
рішення ВКДКА).
34 рішення ВКДКА було прийнято щодо направлення справи для нового розгляду до відповідної КДКА регіону та
зобов’язання КДКА вчинити певні дії.
Лише 4 рішення регіональних КДКА змінено Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та
ухвалено нові рішення.
Крім того, упродовж січня-грудня 2016 року на засіданнях ВКДКА було прийнято 10 постанов.
Також, протягом 2016 року на засіданнях ВКДКА було прийнято 21 рішення за скаргами на дії чи бездіяльність КДКА
регіону, які у кількісному співвідношенні розподілились наступним чином:

21

рішення

рішення

1

КДКА Вінницької області;

рішення

1

КДКА Одеської області;

рішення

1

КДКА Дніпропетровської області;

2

рішення

КДКА Полтавської області;

2

рішення

КДКА Донецької області;

4

рішення

КДКА Харківської області;

рішення

2

КДКА Закарпатської області;

2

рішення

КДКА Хмельницької області;

1

рішення

КДКА Запорізької області;

рішення

1

КДКАЧернівецької області;

рішення

1

КДКА м. Києва;

2

КДКАЧернігівської області.

1

КДКА Львівської області;

рішення

рішення

З числа 28-ми прийнятих рішень ВКДКА щодо скасування рішення КДКА регіону та ухвалення нового рішення, у
кількісному співвідношенні вони розподілились наступним чином:

28

рішень

рішення

1

КДКА Вінницької області;

3

рішення

КДКА Львівської області;

1

рішення

КДКА Волинської області;

рішення

1

КДКА Миколаївської області;

3

рішення

КДКА Дніпропетровської області;

3

рішення

КДКА Одеської області;

2

рішення

КДКА Донецької області;

2

рішення

КДКА Полтавської області;

2

рішення

КДКА Івано-Франківської області;

рішення

1

КДКА Рівненської області;

1

рішення

КДКА Кіровоградської області;

2

рішення

КДКА Харківської області;

2

рішення

КДКА Київської області;

2

КДКА Хмельницької області.

2

КДКА м. Києва;

рішення
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З числа 34-х прийнятих рішень ВКДКА стосовно направлення справи для нового розгляду до відповідної КДКА та
зобов’язання КДКА вчинити певні дії, у кількісному співвідношенні вони розподілились наступним чином:

34

рішення

1

рішення

КДКА Волинської області;

1

рішення

КДКА Львівської області;

2

рішення

КДКА Дніпропетровської області;

4

рішення

КДКА Одеської області;

2

рішення

КДКА Донецької області;

1

рішення

КДКА Полтавської області;

3

рішення

КДКА Запорізької області;

рішення

1

КДКА Рівненської області;

2

рішення

КДКА Івано-Франківської області;

1

рішення

КДКА Сумської області;

1

рішення

КДКА Кіровоградської області;

1

рішення

КДКА Херсонської області;

5

рішення

КДКА Київської області;

3

КДКА Хмельницької області.

6

КДКА м. Києва;

рішення

рішення

Слід відмітити, що серед скарг, розглянутих ВКДКА, було розглянуто 10 (десять) скарг на рішення ДП КДКА
регіонів про притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською
діяльністю, 1 (одна) скарга на рішення КДКА про припинення права на заняття адвокатською діяльністю на підставі
обвинувального вироку суду, що набрав законної сили.
Так, за результатами розгляду зазначених скарг було прийнято:
– 5 рішень ВКДКА, якими скарги залишено без задоволення, а рішення ДП КДКА регіону – без змін;
– 2 рішення ВКДКА, якими скаргу задоволено частково, рішення ДП КДКА регіону змінено, та застосовано
дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один
рік;
– 3 рішення ВКДКА, яким скаргу задоволено частково, рішення ДП КДКА регіону про притягнення до
дисциплінарної відповідальності та застосування до дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення
права на заняття адвокатською діяльністю – скасовано, прийнято нове рішення, яким дисциплінарну справу
відносно адвоката закрито;
– 1 рішення ВКДКА, яким скаргу задоволено частково, рішення ДП КДКА регіону про притягнення до
дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права
на заняття адвокатською діяльністю – скасовано, прийнято нове рішення, яким адвоката притягнуто до
дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на
заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.
З усіх справ, що розглядаються ВКДКА, переважна більшість стосувалась рішень регіональних КДКА, що виносились
у зв’язку з: неналежним, на думку скаржників, виконанням адвокатами прийнятих на себе зобов’язань; скарги, пов’язані
із незадоволенням діями у процесі адвокатів протилежної сторони (опонента у справі); з питань щодо неетичної
поведінки адвокатів; з питань щодо повернення сплаченого гонорару; скарги на бездіяльність регіональної КДКА;
скарги щодо накладення стягнення за несплату адвокатом щорічного внеску; скарги стосовно надання адвокатами
безоплатної вторинної правової допомоги, тощо.
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Члени ВКДКА
Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

Дроздов Олександр Михайлович

Бєляєв Олег Анатолійович

a.drozdov@vkdka.org

o.belyaev@vkdka.org

Член ВКДКА від АР Крим

Член ВКДКА від Вінницької області

Яценко Олександр Анатолійович

Вишаровська Вікторія Карлівна

o.yatsenko@vkdka.org

v.vysharovska@vkdka.org

Член ВКДКА від Волинської області

Член ВКДКА від Дніпропетровської області

Таргоній Валерій Олександрович

Жуков Сергій Вікторович

v.targoniy@vkdka.org

s.zhukov@vkdka.org

Член ВКДКА від Донецької області

Член ВКДКА від Житомирської області

Мельченко Віталій Іванович

Левчук Тетяна Василівна

v.melchenko@vkdka.org

t.levchuk@vkdka.org

Член ВКДКА від Закарпатської області

Член ВКДКА від Запорізької області

Масяк Нінель Степанівна

Котелевська Катерина Володимирівна

n.masiak@vkdka.org

k.kotelevska@vkdka.org

Член ВКДКА від Івано-Франківської області

Член ВКДКА від міста Києва

Соботник Володимир Йосипович

Кострюков Валерій Іванович

v.sobotnyk@vkdka.org

v.kostriukov@vkdka.org

Член ВКДКА від Київської області

Член ВКДКА від Кіровоградської області

Кітесов Аркадій Якович

Мягкий Андрій Вікторович

a.kitesov@vkdka.org

am@vkdka.org

Член ВКДКА від Луганської області

Одновол Володимир Костянтинович

2016

Член ВКДКА від Львівської області

Борсук Петро Йосифович
p.borsuk@vkdka.org

Член ВКДКА від Миколаївської області

Член ВКДКА від Одеської області

Волчо Віталій Вікторович

Подольна Тетяна Альбертівна

v.volcho@vkdka.org

t.podolna@vkdka.org

Член ВКДКА від Полтавської області

Член ВКДКА від Рівненської області

Пшеничний Олександр Леонідович

Удовиченко Сергій Володимирович

o.pshenychnyy@vkdka.org

s.udovychenko@vkdka.org

Член ВКДКА від Сумської області

Член ВКДКА від Тернопільської області

Кравченко Павло Андрійович

Стройванс Валерій Людвігович

p.kravchenko@vkdka.org

v.stroyvans@vkdka.org

Член ВКДКА від Харківської області

Член ВКДКА від Херсонської області

Тарасова Ася Миколаївна

Дімчогло Марина Іванівна

a.tarasova@vkdka.org

m.dimchoglo@vkdka.org

Член ВКДКА від Хмельницької області

Член ВКДКА відЧеркаської області

Місяць Андрій Петрович

Петренко Володимир Миколайович

a.misyats@vkdka.org

v.petrenko@vkdka.org

Член ВКДКА відЧернігівської області

Член ВКДКА відЧернівецької області

Дроботущенко Тетяна Олександрівна

Ноцький Олександр Вікторович

t.drobotushchenko@vkdka.org

a.notskiy@vkdka.org

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

45

ВКДКА | Фінансові показники статей балансу за 2016 рік

Надходження

2016 рік

2015 рік

Надходженняза рахунок перерахування від КДКА 20% щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Україні

980 898

3 902 026

Пасивні доходи*

—

—

Дотації та субсидії

—

—

573 014

—

1 553 912

3 902 026

Інші надходження; кошти отримані від НААУ (розподіл щорічних внесків на
потреби ВКДКА)
* Пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових
виплат і відшкодувань, а також роялті (Податковий Кодекс України від
02.12.2010 р. №2755-VI)
**Інші надходження – надходження, визначені ст.58 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом Національної асоціації
адвокатів України (добровільні внески адвокатів, адвокатських бюро,
адвокатських об«єднань, добровільні внески фізичних і юридичних осіб інші
незаборонені законом джерела).

Всього:

Витрати

2015 рік

298%

+151%

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників:

599 177

677 793

13%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

455 881

366 769

-20%

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень, охорона, господарські потреби,
інтернет, зв’язок, канцтовари, утримання та оренда автомобіля, кур’єрські та
поштові послуги, осблуговування*

196 979

135 372

-31%

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань ВКДКА

153 669

275 388

79%

Інші витрати: в тому числі:

147 275

226 860

54%

– Бухгалтерські, банківські та нотаріальні послуги

96 200

88 472

– Поштові витрати та доставка

34 387

39 010

– Інші організаційні витрати (відрядження, виготовлення посвідчень,
проживання, харчування, сканування та інше)

16 688

99 378

—

1 090 000

1 552 981

2 772 181,56

Фінансова допомога:

*Інші витрати - витрати, за напрямками визначеними Радою адвокатів України,
або спеціальними проектами/програмами НААУ, що не суперечать Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
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Статистична звітність ВКДКА за 2016 рік

I

Кількість
проведених
засідань

2015 р.

2016 р.

кількість
засідань
ВКДКА

11

II

Кількість
розглянутих скарг
на рішення, дії чи
бездіяльність
КДКА

2015 р.

2016 р.

кількість скарг
залишених без
задоволення, а
рішень КДКА без змін

12

221

171

III

Кількість
проведених
заходів з
підвищення
кваліфікації
адвокатів

IV

Кількість
розроблених
методичних
рекомендацій
або наданих
роз'яснень щодо
діяльності
ВКДКА

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

0

34

1

3

кількість
змінених рішень
КДКА

2

4

кількість
скасованих
рішень КДКА та
ухвалених нових
рішень

38

28

кількість
скасованих рішень
КДКА та
направлених справ
для нового
розгляду до
відповідної КДКА
із зобов'язанням
вчинити певні дії

—

34

кількість
постанов

—
2016
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VI

V

Діловодство
2015 рік

Судова діяльність

2016 рік

кількість
судових справ,
які знах-ся в
провадженні
ВКДКА у судах
усіх рівнів, з них
ВКДКА:

загальна кількість вхідної
кореспонденції

1361

1990

кількість
судових справ
по яких прийняли рішення та
які набрали
законної сили:

загальна к-ть
справ по
юрисдикції:

звернення фізичних та
юридичних осіб, адвокатів

779

1279

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

48

з них в судах загальної юрисдикції

188
0
6

з них на користь ВКДКА

третя особа

127
0
3

334

5

238

4

кількість звернень скерованих до іншої структури на
розгляд

30

1389

19

914

0
173
21

кількість розглянутих по
суті звернень

2016 рік

11

2015 рік

7

позивач

депутатські запити, звернення та документи з їх
виконання

відповідач

430

0
120
10

361

з них на користь інших суб'єктів

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

з них в господарському суді

3

з них в адміністративному суді

5
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IV
Вища
Ревізійна
Комісія
Адвокатури

2016
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Звіт Вищої Ревізійної Комісії Адвокатури за 2016 рік
Вища ревізійна комісія адвокатури рада повідомити,
що в 2016 році членами ВРКА була виконана наступна
робота:
I. Загальні підсумки.
Вищою ревізійною комісією адвокатури було
розпочато 22 перевірки, в результаті яких
затверджено 11 висновків:
– Національна асоціація адвокатів України;
– Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури;
– Рада адвокатів Волинської області;
– Рада адвокатів Київської області;
– Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Київської області;
– Рада адвокатів Львівської області;
– Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Львівської області;
– Рада адвокатів Сумської області;
– Рада адвокатів Тернопільської області;
– Рада адвокатівЧернігівської області;
– Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Чернігівської області;
Вищою ревізійною комісією адвокатури було надано
51 рекомендацію. За 2016 рік було проведено
11 засідань Вищої ревізійної комісії адвокатури.
II. Загальні рекомендації для органів адвокатського
самоврядування регіонів.
Під час перевірок Вища ревізійна комісія
адвокатури рекомендує всім органам адвокатського
самоврядування оптимізувати витрати згідно
статутній діяльності, оптимізувати штатний розпис,
раціонально використовувати адвокатські кошти,
привести статути у відповідність до чинного
законодавства, перереєструвати вид і код діяльності
(КВЕД), розділити адвокатські кошти по різних
банках та утримуватись від розміщення грошей
на депозитах комерційних банківських установ, де
Держава Україна не є власником істотної участі.
Крім загальних рекомендацій також є конкретні
зауваження, які відображені в додатках.
III. Проведення конференції для органів
адвокатського самоврядування з питань
оподаткування і бухгалтерського обліку
22 і 23 квітня 2016 року.
Вища ревізійна комісія адвокатури ініціювала
проведення Національною асоціацією адвокатів
України конференції для органів адвокатського
самоврядування України на тему: «Оподаткування
і бухгалтерський облік органів адвокатського
самоврядування» 22 і 23 квітня 2016 року.

різних регіонів України: адвокатів, бухгалтерів,
юристів, суддів, експертів, представників Державної
фіскальної служби України, представників провідних
аудиторських компаній.
На цій Конференції були розглянуті такі питання:
– оподаткування та бухгалтерський облік самозайнятих
осіб;
– оподаткування та бухгалтерський облік
неприбуткових організацій;
– проведення перевірок;
– виявлення порушень;
– виконання рекомендацій ревізійних комісій;
– виявлення порушень, за якими були звернення до
правоохоронних органів;
– побажання і рекомендації для роботи ревізійних
комісій;
– коментарі по роботі ВРКА та ревізійних комісій;
– виконання рекомендацій ВРКА;
– ефективність роботи ВРКА, коментарі, рекомендації.
– досвід і практика притягнення до відповідальності
за результатами проведених перевірок ревізійних
комісій.
IV. Проблеми, які виникли під час проведення
перевірок.
Під час перевірок органів адвокатського
самоврядування ВРКА зіткнулась з такою проблемою
як ненадання членам ВРКА запитуваних документів.
В результаті чого членами ВРКА були складені
наступні документи:
– акти щодо Ради адвокатів м. Києва про ненадання
запитуваних документів;
– акти щодо Ради адвокатів Донецької області про
ненадання запитуваних документів;
– акти щодо органів адвокатського самоврядування
Львівської області про ненадання запитуваних
документів;
– акти щодо Ради адвокатів Луганської області про
ненадання запитуваних документів;
– акти щодо органів адвокатського самоврядування
Харківської області про ненадання запитуваних
документів;
– рішення щодо Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури м. Києва про припинення перевірки;
Стосовно Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури м. Києва членами ВРКА було складено
два акти про ненадання запитуваних документів від
11 лютого 2016 року і 5 квітня 2016 року. Також було
прийнято рішення № 23.3 від 13 червня 2016 року
про призупинення перевірки КДКА м. Києва.

Даний захід зібрав велику кількість учасників з
50

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

Звітність ВРКА.
З інформацією щодо роботи ВРКА можна ознайомитись
на сайті НААУ (Самоврядування > ВРКА). На цій сторінці
кожен може ознайомитись з Положенням про Вищу
ревізійну комісію адвокатури, Стандартами проведення
перевірок ВРКА, Регламентом проведення засідань
ВРКА, оголошеннями, загальними рекомендаціями і
порядком денним на засідання ВРКА.
Починаючи з 2017 року ВРКА буде розміщувати
інформацію щодо роботи ВРКА після кожного засідання
на сторінці НААУ в Facebook.
V. Затвердження звітів З’їздом адвокатів України.
Тільки висновки за результатами перевірки НААУ і
ВКДКА за період до квітня 2014 року виносились
на розгляд З’їзду адвокатів України. На подальших
З’їздах після квітня 2014 року жодного висновку за
результатами перевірок ВРКА на затвердження не
виносилось.
До Голови НААУ (РАУ) Ізовітової Л.П. був
направлений лист з проханням включити у порядок
денний наступного З’їзду адвокатів України питання
щодо затвердження висновків З’їздом адвокатів
України.

– м. Севастополь;
–Черкаська область.
VIII. Активність членів ВРКА.
В 2016 році ВРКА почала роботу в складі 15 членів:
– Башук О.Г.;
– Болдін М.Я.;
– Василенко Т.В.;
– Дмитрієва О.Л.;
– Криворучко С.М.;
– Меркулова Л.А.;
– Мокін І.С.;
– Надьон Р.А.;
– Петренко Ю.М.;
– Пастирчак І.М.;
– Райко В.В.;
– Сачаєва І.О.;
– Селіванов В.І.;
– Стельмащук А.В.;
– Цувин А.І.
16 березня 2016 року Криворучко С.М. надала заяву
про складання з себе повноважень як члена ВРКА у
зв’язку з призупиненням дії адвокатського свідоцтва.

VI. Контроль за виконанням рекомендацій ВРКА.
В ході перевірок органів адвокатського
самоврядування ВРКА надає рекомендації щодо
усунення виявлених недоліків і порушень. Контроль
за виконанням, рекомендацій ведеться шляхом
направлення запиту про надання пояснень щодо
виконання виданих раніше рекомендації. Аналіз
наданих пояснень ВРКА відображає в наступних
висновках.
VII. Взаємодія з регіональними ревізійними
комісіями адвокатури.
Згідно п. 7.1. ст. 7 Положення про ВРКА Вища
ревізійна комісія адвокатури направила запит на
надання висновків за результатами перевірки регіону
до ревізійних комісій всіх регіонів.
Список регіонів, які не надали висновки станом на
кінець 2016 року:
– АР Крим;
– Винницька область;
– Дніпропетровська область;
– Донецька область;
– Закарпатська область;
– м. Київ;
– Кіровоградська область;
– Луганська область;
– Миколаївська область;
– Одеська область;
– Полтавська область;
2016
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Члени ВРКА
Голова ВРКА

Секретар ВРКА

Дмитрієва Ольга Леонідівна

Болдін Максим Якович

e-mail: o.dmitrieva@unba.org.ua

e-mail: m.boldin@unba.org.ua

Член ВРКА

Член ВРКА

Цувін Андрій Іванович

Петренко Юрій Миколайович

e-mail: a.tsuvin@unba.org.ua

e-mail: y.petrenko@unba.org.ua

Член ВРКА

Член ВРКА

Башук Олександер Григорович

Василенко Таміла Володимирівна

e-mail: o.bashuk@unba.org.ua

e-mail: t.vasylenko@unba.org.ua

Член ВРКА

Член ВРКА

Пастирчак Ігор Миколайович

Меркулова Лариса Анатоліївна

e-mail: i.pastyrchak@unba.org.ua

e-mail: l.merkulova@unba.org.ua

Член ВРКА

Член ВРКА

Стельмащук Андрій Васильович

Мокін Ігор Сергійович

e-mail: a.stelmashchuk@unba.org.ua

e-mail: i.mokin@unba.org.ua

Член ВРКА

Член ВРКА

Сачаєва Ірина Олександрівна

Райко Василь Васильович

e-mail: i.sachaeva@unba.org.ua

e-mail: v.raiko@unba.org.ua

Член ВРКА

Член ВРКА

Надьон Руслан Анатолійович

Криворучко Світлана Миколаївна

e-mail: r.nadjun@unba.org.ua

e-mail: s.kruvorychko@unba.org.ua

Член ВРКА

Селіванов Володимир Іванович
e-mail: v.selivanov@unba.org.ua
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V
Діяльність
Комітетів
НААУ
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Звіт Комітету Захисту прав
адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності при Національній
асоціації адвокатів України за
2016 рік
Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності є структурним підрозділом Національної
асоціації адвокатів України, утворений згідно з рішенням
Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 74. та
діє у складі органів адвокатського самоврядування. Метою
діяльності Комітету є захист професійних, соціальних та
інших прав адвокатів, організація сприяння забезпечення
гарантій адвокатської діяльності, та забезпечення
необхідних умов для ефективного та якісного виконання
адвокатами своїх професійних обов’язків.
У продовж 2016 року, Комітетом розпочата роботу
до приведення діяльності Комітету у відповідність до
Положення одночасно за декількома напрямками:

Голова комітету

Колесник Ганна Миколаївна
e-mail: a.kolesnyk@unba.org.ua

установах, організаціях різних форм власності, судах,
громадських об’єднаннях.
• Вжиття відповідно до чинного законодавства
України, від імені Ради адвокатів України, заходів
щодо усунення державними органами та органами
місцевого самоврядування, іншими суб’єктами
порушень професійних прав та гарантій адвокатської
діяльності; внесення пропозиції щодо усунення
виявлених порушень і недоліків та притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у допущенних
порушеннях.

• Взаємодіяти
з
органами
державної
влади,
правоохоронними органами, прокуратурою та
судами, міжнародними установами, громадськими
об’єднаннями з метою належного реагування на
порушення професійних прав адвокатів та гарантій
адвокатської
діяльності,
попередження
таких
порушень, відновлення порушених прав зазначеними
органами, організаціями та установами у будь-яких
інших не заборонених законодавством формах.
• Збирання, аналіз та узагальнювання практики з захисту
професійних прав та захисту гарантій адвокатської
діяльності.
• Висвітлення роботи Комітету, а також актуальні питання
у сфері захисту професійних прав адвокатів у засобах
масової інформації.
• Участь у формуванні та забезпеченні реалізації
державної політики у галузі захисту прав та інтересів
адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської
діяльності.
• Виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків
порушення професійних прав та інтересів адвокатів, а
також порушення гарантій адвокатської діяльності, які
відбулись на території України.
• Здійснення профілактичної роботи, яка направлена на
попередження порушень прав та інтересів адвокатів, а
також порушення гарантій адвокатської діяльності.
• Створення і систематичне вдосконалення необхідних
заходів оперативного реагування при порушенні
законних прав та інтересів адвокатів, а також гарантій
адвокатської діяльності.
• Оперативне реагування на кожне звернення адвоката,
яке стосується діяльності Комітету.
• Представництво інтересів адвокатів у правоохоронних
органах, органах державної влади, підприємствах,
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• Проведення
роз’яснювальної
роботи
серед
адвокатської спільноти, щодо способів та практики
самостійного захисту своїх прав та гарантій адвокатської
діяльності.
• Інформування адвокатської спільноти та громадськості
щодо розгляду питань, які віднесені до компетенції
Комітету.
• Вивчення думки адвокатської спільноти щодо стану
дотримання прав адвокатів та забезпечення гарантій
адвокатської діяльності і прийняття її до уваги у своїй
роботі.
• Аналіз додержання законності правоохоронними
органами під час проведення слідчих дій відносно
адвоката.
• Контроль, аналіз та прогнозування стану справ щодо
порушення професійних прав адвокатів в Україні,
своєчасне інформування керівництва Ради адвокатів
України.
• Участь у розгляді та підготовці пропозицій Комітету
щодо вдосконалення організації захисту інформації,
яка становить державну, адвокатську, комерційну,
банківську або іншу таємницю, що охороняється
законом, а також конфіденційну інформацію.
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• Участь у розробці та реалізації системи заходів, які
проводяться у взаємодії з правоохоронними органами
щодо захисту життя, здоров’я, честі, гідності, майна
адвокатів і членів їх сімей від злочинних посягань,
інших протиправних дій.
• Організація роботи телефону «гарячої лінії» Ради
адвокатів України, забезпечення оперативного
опрацювання інформації, що надходить, а також вжиття
необхідних заходів реагування щодо порушення прав
адвокатів.
• Забезпечення розвитку міжнародного співробітництва
в галузі захисту прав адвокатів у частині запобігання та
протидії правопорушенням, пов’язаним із здійсненням
адвокатської діяльності, участь в укладанні у
встановленому законом порядку договорів з органами
адвокатського самоврядування інших держав.
2016
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Так, на початку 2016 року Комітетом вперше було
підготовлено Звіт про порушення прав адвокатів
та гарантій адвокатської діяльності, в якому було
проаналізовано та узагальнено статистику порушень
професійних прав починаючи з 2013 року з показниками
кількісті вбивств та посягань на життя адвоката,
кримінальних переслідувань, фізичних розправ, погроз,
знищення майна, обшуків, негласних слідчих дій та допитів
адвоката у справах де адвокат є захисником. Вказаний звіт
було видано двома мовами: української та англійською та
скеровано до всіх правоохоронних органів, Генерального
прокурора України, Президента України та європейських
правозахисних організацій та був розмішений
Проведено ряд робочих зустрічей з представниками
Державної
судової
адміністрації.
Зокрема,
15 січня 2016 року проведено спільний круглий
стіл з представниками ДСА та ДПтСУ, на якому
велась дискусія з приводу проблем виконання вимог
кримінального процесуального закону у контексті
технічного забезпечення механізму ознайомлення
обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи, що
повинен забезпечити суд за змістом ст. 317 КПК України,
забезпечення можливості захисту затриманих осіб та
надання ним правової допомоги. Ухвалено рішення
звернутися із відповідною заявою до Ради суддів
України з метою забезпечення судами України суворого
дотримання вимог ст. 317 КПК України, та їх невиконання
вважати істотним порушенням права на захист.
29 січня 2016 року, проведено робочу зустріч з
представниками ДСА, присвяченої проблематиці
забезпечення належних умов для здійснення захисту,
рівності сторін та доступу до правосуддя у кримінальному
процесі, для чого було поставлено питання про
необхідність відкриття в приміщеннях суду кімнат для
адвокатів.
Представники Комітету увійшли до складу робочої
групи Комітету Верховної Ради України з питань правової
політики та правосуддя щодо обговорення необхідних
змін до кримінально – процесуального законодавства
України та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».
Розпочато діалог з представниками Генеральної
прокуратури України, для чого було проведено зустріч
за участю заступника Голови Національної асоціації
адвокатів України Валентина Гвоздія та Голови Комітету
Ганни Колесник. На зустрічі з заступником Генерального
прокурора України обговорювались питання побудови
взаємодії між НААУ та органами прокуратури для
додержання гарантій захисника органами, що проводять
досудове слідство. Основним питанням зустрічі було
порядок проведення обшуку приміщення адвоката
та порушення встановлених гарантій захисника, які
мають місце під час його проведення з боку слідчого чи
прокурора.
Представники Комітету неодноразово приймали участь
у круглих столах, організованих за ініціативою ГПУ на яких
піднімали питання щодо порушень прав адвокатів, навіть
незважаючи на те, що держава фактично відмовляється
реагувати належним чином на такі порушення,
Комітет займає принципову позицію з цього питання
та намагається усіма законними способами вплинути
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на ситуацію. Позитивним результатом було повторний
перегляд Генеральною прокуратурою України звернень
НААУ в інтересах адвокатів.

Враховуючи актуальність проблеми, продовжено
розпочату в 2015 році роботу з Державною
Пенітенціарною службою України щодо проведення
реформування пенітенціарних установ та зміни правил
внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів шляхом
приведення їх до стандартів європейського правосуддя.
Особливу увагу в цьому питанню приділялось додержання
працівниками установ недоторканності адвокатської
таємниці на пропускному пункті СІЗО, незадовільним
санітарним умовам та відкриттю спеціальної кімнати
для побачень адвоката з клієнтом. Започаткована у
цьому напрямку робота мала позитивні наслідки у
вигляді надання Головою ДПтС України письмових
розпоряджень керівникам територіальних органів про
виконання зазначених вимог та вжиття заходів реагування
на наявні проблеми, пов’язані з реалізацією адвокатом
своїх повноважень. Для підвищення ефективності
роботи у реформуванні пенітенціарної системи, Ганна
Колесник взяла активну участь в роботі Координаційного
комітету проекту Ради Європи «Подальша підтримка
пенітенціарної реформи в Україні» та неодноразово брала
участь у його засіданнях. Надалі Проектом було видано
брошуру для засуджених з метою підвищення рівня їх
поінформованості щодо своїх прав та обов’язків, за основу
матеріалів були взяти напрацювання Комітету, а крім цього
за пропозицією Ганни Колесник брошуру доповнено
розділом про надання правової допомоги. Засуджений
повинен користуватися правом вирішення сімейних,
трудових та цивільних спорів, бути поінформованим з
питань кримінального провадження, де він є потерпілим
та користуватись правовою допомогою – наголосила
вона під час участі у круглому столі з питань розробки цієї
брошури, який відбувся 9 лютого 2016 року.
З огляду на необхідність налагодження належного
письмового реагування на звернення адвокатів, за
ініціативою Голови Комітету та Розпорядженням Голови
НААУ Лідії Ізовітової була утворена робоча група з
розгляду скарг. Членами робочої групи було
проаналізовано всі без виключення звернення адвокатів,
що надійшли на адресу НААУ стосовно порушень
професійних прав за весь період існування Комітету,
з 2013 по 2016 рік включно. Кожне звернення було
належним чином опрацьовано, з кожним заявником
було проведено телефонну розмову для з’ясування
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додаткових питань щодо усунення порушень про
які повідомлялось. По кожному зі звернень, членами
робочої групи було ухвалено відповідне рішення
на засіданнях, що відбулись 12.04.2016, 21.04.2016,
04.05.2016 року. За результатом проведеного аналізу
повідомлень адвокатів, що надійшли на адресу Комітету
було зафіксовано стрімке зростання таких звернень у
порівнянні з минулими роками. Наприклад, на адресу
Комітету у 2015 році надійшло всього лише 15 звернень
про порушення прав захисника. У 2016 році, ця цифра
склала – 99 звернень за рік. Тобто має місце більш ніж
значне зростання порушень і це лише офіційні цифри, які
не відображають справжньої картини, що склалась. По
кожному з звернень у 2016 році була письмова реакція
Комітету до компетентних органів або надана відповідь
заявнику. Станом на сьогодні, 7% звернень Комітету
до правоохоронних органів мали позитивні наслідки у
вигляді проведення службової перевірки або визнання
тих чи інших порушень, 30% звернень перебувають на
контролі або в стані подальшого опрацювання, 10 %
звернень не містять підстав для вжиття Комітетом заходів
реагування, 53 % звернень до правоохоронних органів
мали наслідком письмові відповіді про відсутність підстав
для вжиття заходів реагування.

ПОРУШУЮТЬ ТВОЇ ПРАВА?
КОМІТЕТ ЗАХИСТУ

ПРАВ А ДВОКАТІВ НААУ

телефонуй

(067) 692-44-43

*

*гаряча лінія працює цілодобово

Для активізації роботи Комітету, започаткована практика
проведення регулярних зсідань Ради Комітету, у складі
Голови та заступників. Зазначені засідання відбулись
9 разів та проводились: 08.04.2016, 21.04.2016, 04.05.2016,
20.05.2016, 27.05.2016, 07.06.2016, 22.08.2016, 30.09.2016,
14.11.2016. Основним їх завданням було планування та
розвиток діяльності Комітету відповідно до викликів з
якими почала зіштовхуватись адвокатура у 2016 році.
Мова, насамперед йде про стрімкий зріст порушень
правоохоронними органами гарантій правомірної
діяльності захисника, безпрецедентну кількість обшуків
приміщень адвоката, вилучення документів, що
становлять адвокатську таємницю, намагання тиснути
на сторону захисту за допомогою штучно створеного
кримінального переслідування. Так Голова Комітету Ганна
Колесник та заступники Голови Євген Солодко, Андрій
Грубський та Ігор Черезов регулярно виїжджали на
проведення обшуків приміщень адвоката з метою надання
дієвої правової допомоги. Особливо це питання гостро
повстало у липні 2016 року під час проведення масових
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обшуків у адвокатів Національним антикорупційним
бюро України у зв’язку з низкою гучних кримінальних
справ. Враховуючи цю ситуацію, 30.06.2016 р. Голова
Комітету Ганна Колесник провела особисту зустріч з
заступником Директора НАБУ під час якої висловила
позицію всієї адвокатської спільноти про неприпустимість
та протиправність таких дій, з огляду на пряму заборону
доступу до адвокатської таємниці, втручання в діяльність
захисника та ототожнення адвоката з клієнтом. З метою
вжиття подальших заходів реагування у відповідь на
протиправні дії НАБУ, 13.07.2016 було скликано Екстрене
засідання Комітету захисту прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності. Завдяки цьому, було розпочато
роботу з привернення уваги міжнародної спільноти та
європейських правозахисних організацій до фактичного
руйнування верховенства права в державі. Профільні
організації адвокатів ряду іноземних держав одразу
ж виступили на підтримку адвокатури України та різко
засудили дії НАБУ, звернувшись до Президента України.
02.09.2016 р. Комітетом було скликано відкрите
засідання під назвою «Наступ на адвокатуру як передмова
до знищення правової держави», присвячене питанню
мобілізації адвокатської спільноти для надання належної
реакції порушенням професійних прав та гарантій, що
набирають стрімких обертів. Рішення про проведення
відкритого засідання було обумовлено необхідністю
заслухати думку не тільки представників Комітету, а й
небайдужих адвокатів щодо наявних ризиків знищення
незалежності адвокатури та пошуків шляхів усунення
цих посягань на національному рівні. Крім цього,
одним з головних пунктів порядку денного,
було розгляд питання стосовно ініціативи
окремих представників органів адвокатського
самоврядування
стосовно
підписання
100
меморандуму між НААУ та НАБУ, а також
затвердження так званої інструкції про порядок
обшуку приміщення чи іншого володіння
адвоката.
Враховуючи,
неоднозначність
80
такої ініціативи, вказане питання було також
предметом розгляду на засіданні Ради адвокатів
України. Комітет виступив з різкою критикою
затвердження такої інструкції та підписання будь
яких меморандумів з НАБУ, оскільки на думку
60
його членів, це було б приниженням адвокатури,
позаяк
представники
правоохоронних
органів під час проведення процесуальних
дій стосовно адвоката мають знати норми
40
чинного кримінально – процесуального
законодавства та неухильно їх дотримуватись,
а у разі порушення цих норм, нести кримінальну
відповідальність, встановлену законом. Голова
20
Комітету законотворчих ініціатив з питань
адвокатської діяльності Ярослав Зейкан, під час
висловлювання своєї думки стосовно інструкції
про порядок проведення обшук у адвоката,
повністю
підтримав
позицію
Комітету,
0
зауваживши, що вказану інструкцію було б
доцільно доводити до відома саме адвокатів,
а не НАБУ.
На впровадження взаємодії з радами
адвокатів регіонів, 23 березня 2016 року,
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Голова Комітету взяла участь в організованому Радою
адвокатів Хмельницької області, круглому столі на
тему: «Розгляд окремих питань, що виникають під час
здійснення оцінювання якості надання правової допомоги
адвокатами бпд». Взяла участь у ряді спільних з Радою
адвокатів Вінницької області заходах. 13 квітня 2016
року, у круглому столі на тему: «Безпека адвокатської як
конституційна гарантія права на захист» та 03.09.2016 р.
у круглому столі під назвою: «Наступ на адвокатуру як
передмова до знищення правової держави», постійно
акцентуючи увагу на політику свідомого знищення
незалежності адвокатури в країні та прямий зв’язок
між утисками адвокатури та порушенням прав людини,
оскільки саме інститут адвокатури за своїм покликанням
є інститутом захисту прав людини без якого неможливо
собі уявити демократичну та правову державу, якою
прагне стати Україна.
Крім цього, Комітетом спільно з Комітетом захисту
прав людини були організовані круглі столи на тему:
«Право затриманих осіб на своєчасну та якісну правову
допомогу» від 26.04.2016, «Порядок проведення
обшуку» від 30.10.2016. Проведення вказаних заходів
викликало жваву зацікавленість не тільки представників
адвокатського середовища, а й правоохоронних
органів та суддів, які взяли активну участь в обговоренні
зазначених питань та дало можливість всім сторонам
кримінального провадження почути один одного.
У листопаді 2016 при Комітеті було створено цілодобове
функціонування номеру телефону «гарячої лінії» та «гарячу
кнопку» у вигляді додатку до мобільного пристрою для
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невідкладного повідомлення адвокатом про порушення адвокатської діяльності, організація та проведення яких
його професійних прав черговому Комітету. В результаті триває й досі. Проведено лекції у м. Кропивницькому
співпраці з Радами адвокатів регіонів, при кожній РАР на тему: «Захист прав адвокатів» 04.11.2016 р. та
було визначено відповідальну особу, який надходитиме у м. Луцьк за темою тему: «Діяльність адвоката за
інформація про вчинення стосовно адвоката тих чи інших захисту професійних прав» 25.11.2016. Під час лекцій,
протиправних дій за територіальною юрисдикцією у всіх представники Комітету поділились з адвокатами регіонів
містах України для подальшого вжиття заходів
реагування. Ведеться відповідна статистика
Дії проти адвокатів:
порушень.
За напрямком налагодження діалогу з
представниками судової гілки влади, Комітетом
незаконні негласні
спільно з Вищим спеціалізованим судом України
слідчі дії (прослухоз розгляду цивільних і кримінальних справ було
вування) |6|
затримання |6|
організовано та проведено щорічний форум
допит
у
якості
на тему: «Захист прав людини в кримінальному
свідка |6|
провадженні. Докази та доказування» 08.07.2016
обшук з порушенням
р. На форумі з доповіддю виступили представники
або/та порушення
адвокатської спільноти, правоохоронних органів
адвокатської таємнита судді. Ідея форуму полягала у обговоренні
ці (вилучення докуз представниками судової гілки влади,
ментів, тощо) |13|
прокуратури, поліції та адвокатури проблематики
застосування окремих норм КПК та формуванні
пошкодження
єдиного розуміння кримінального процесу
майна |5|
погрози
всіма його сторонами, спільному виявленні
захиснику |13|
кримінальне
причин порушень прав людини у кримінальному
переслідування |10|
провадженні, зокрема при зборі доказів та
замах
на
процесі доказування, знаходженні недоліків
насильство щодо
вбивство |2|
законодавства, які потребують змін, або зміни
адвоката |6|
практики застосування.
На продовження плідної співпраці, Голова
Комітету взяла участь у організованому ВССУ
круглому столі: «Надмірна тривалість цивільного
та кримінального проваджень в Україні у
Порушники прав адвокатів за зверненнями, що
контексті практики Європейського суду з прав
надійшли до Комітету, складають:
людини: можливі способи вирішення та засоби
ефективного захисту», який відбувся 27 жовтня
2017 року. Під час заходу, було наголошено про
Судді — 7%
необхідність узгодження дати та часу проведення
Національна
судового засідання зі стороною захисту та
поліція – 16%
ДФС — 6%
дотримання розумних строків судового розгляду
справи. За результатами роботи круглого столу
учасники сформували загальні рекомендації
СБУ — 8%
щодо способів вирішення проблеми надмірної
тривалості провадження та створення засобів
захисту на національному рівні від надмірної
тривалості провадження, а також висловили
пропозиції стосовно подальших напрямів
співпраці з Радою Європи.
Було розпочато діалог з представниками
НАБУ – 6%
Посольства Королівства Норвегії. Так, під час
Прокуратура
–
22%
робочої зустрічі з представниками Посольства
23.06.2016, Ганна Колесник довела до відома
учасників зустрічі найбільш актуальні проблеми,
які існують у української адвокатури сьогодні. У відповідь власним досвідом з усунення порушень прав адвокатів,
представники Посольства поділились станом справ щодо типовими випадками зловживання процесуальними
умов роботи адвокатів в Норвегії та власним досвідом правами з боку посадових осіб органу досудового
забезпечення незалежності адвокатури та дотримання слідства. Також розглядались окремі питання проведення
професійних прав сторони захисту в їх державі.
експертизи та її роль у діяльності адвоката. За вказаною
Також окрему увагу, було надано організації освітніх темою перед адвокатами регіону доповідала Голова
заходів для адвокатів регіонів України щодо порядку Комітету експертного забезпечення адвокатської
дій та методології реагування на порушення гарантій діяльності Віолетта Федчишина. Крім цього, у м. Луцьку
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Ганна Колесник та інші представники делегації від НААУ
у складі заступника Голови Комітету Ігоря Колесникова,
члена Комітету захисту прав людини Ганни Боряк,
адвоката Діани Назаренко, судді Перевальського
районного суду Луганської області Андрія Іванова та
Голови Комітету експертного забезпечення адвокатської
діяльності Віолети Федчишиної, відвідала з робочим
візитом Апеляційний суд Волинської області та зустрілась
з Головою суду Петром Філюком. Під час візиту делегація
оглянула залу судових засідань та кімнати утримання
підозрюваних/обвинувачених. Слід зауважити, що умови
та якість цих приміщень на достатньо високому рівні.
Було обговорено питання дотримання визначеного
часу початку судових засідань, питання узгодження дати
та часу призначення судового засідання з адвокатом,
що обумовлено необхідністю дотримання розумних
строків судового розгляду справи. Голова суду запевнив,
що вказані питання перебувають на його особистому
контролі, а отже судді Апеляційного суду Волинської
області завжди узгоджують дату та час судового
засідання з адвокатом, що до речі підтвердили й самі
адвокати Волині під час подальшої зустрічі з колегами.
Після проведеною зустрічі на прохання Ганни Колесник,
протягом місяця в приміщенні суду біло відкрито кімнату
для адвоката.
Було розпочато роботу більш тісної взаємодії з засобами
масової інформації. Для цього, заступником Голови
Комітету адвокатом Євгеном Солодком проведено
лекцію для представників ЗМІ з метою надання роз’яснень
з правових питань стосовно порушень, які останнім часом,
вчиняються правоохоронними органами по відношенню
до адвокатів та спростування односторонньої подачі
інформації з боку органів досудового слідства. Євгеном
Солодком були роз’яснені основні питання спеціального
порядку здійснення процесуальних дій щодо адвоката
та вказано на прямі порушення цього порядку, які
наразі допускаються правоохоронними органами. Захід
відбувся 17.10.2016 р.
Разом з тим Ганна Колесник приймала активну участь
в засіданнях проекту Ради Європи на яких представляла
НААУ та Комітет, зокрема в засіданнях по обговоренню
попереднього проекту методології з виміру прогресу
здійснення реформ у сфері юстиції в Україні, експертних
зустрічах з питань реформування адвокатури, обговоренню
оцінки системи БПД в України та інших. Під час своєї
участі у заходах спрямованих на обговорення стану речей
у системі безоплатної правової допомоги, Ганна Колесник
неодноразово наголошувала про її неефективність
та нагальну потребу в реформуванні. Якість роботи
системи БПД була визначена як незадовільна, оплата
праці низкою, а також зазначені численні зловживання,
які нажаль мають місце. За підсумками обговорень,
експертами Проекту Ради Європи «Подальша підтримка
реформи кримінальної юстиції в Україні», було видано
експертний звіт з заключеннями та рекомендаціями.
22.09.2016 р. Голова Комітету провела робочу зустріч
з спеціальним представником Генерального секретаря
Ради Європи під час якої ще раз акцентувала увагу
на проблемі порушень прав адвокатів, яка приймає
катастрофічні масштаби в державі.
Також, представники Комітету увійшли до складу робочої
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групи при Комітеті Верховної Ради України з прав людини
по обговоренню змін до Кримінального процесуального
Кодексу України. Комітетом була надана негативна оцінка
цього законопроекту, як такого, що обмежує права особи
на захист та має реальні загрози конституційним правам
та свободам громадян.
19 грудня 2016 року, на день професійного свята Дня
адвокатури, Комітетом було організовано пікетування
Генеральної прокуратури України з вимогою до
Генерального прокурора Юрія Луценка та Головного
військового прокурора Анатолія Матіоса принести публічні
вибачення за свої некоректні вислови на адресу адвокатів
у ряду резонансних судових справ. Захід підтримали
представники ВГО «Асоціація адвокатів України» та
адвокати м. Києва. Не зважаючи на цілком обґрунтовані
вимоги пікетувальників та особисте звернення Голови
НААУ Лідії Ізовітової до Генерального прокурора Юрія
Луценко з цього приводу, ГПУ письмово повідомило,
що не вбачає порушень прав адвоката у відвертих
образливих висловах та погрозах своїх високопосадовців.
Стосовно порівняння щодо кількості організованих
та проведених заходів, то у відповідності до звіту
про діяльність Комітету за 2015 рік, Комітетом було
організовано та проведено - 8 заходів. Продовж 2016
року, Комітетом було організовано та проведено –
32 заходи. Додатково, Голова Комітету взяла участь у
36 заходах (круглих столах, засіданнях, прес –
конференціях, тощо) на яких представляла НААУ та
Комітет.
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Звіт Комітету з міжнародних
зв’зків при Національній асоціації
адвокатів України
за 2016 рік
У 2016 році Комітет з міжнародних зв’язків НААУ, під
проводом Голови - адвоката Івана Гречківського, провів
шість засідань, в той час як у 2015 році відбулося лише
одне.

1

засідання

6

засідань*

2015 рік
2016 рік

*Засідання відбулися 9 лютого, 19 квітня, 8 червня,
31 серпня, 14 листопада, 8 грудня 2016 року
Кількість членів Комітету зросла до 15. До складу
Комітету у долучилися наступні адвокати:

Голова комітету

Гречківський Іван Павлович
e-mail: i.grechkivsky@unba.org.ua

В цьому ж році кількість іноземних представництв НААУ
зросла з трьох до чотирнадцяти.

Динаміка збільшення кількості іноземних
представництв НААУ
2015 рік

2016 рік

США

Кіпр

Словаччина

Франція

Латвія

Угорщина
РФ
Польща
Турція
Іспанія
Італія

8

Мексика

15
2015 рік

2016 рік

•Гречківський Іван

•Пронченко Андрій

•Бабич Анна

•Порохняк Ярослав

•Бузаров Андрій

•Власюк Віталій

•Клим'юк Олег

•Караман Ігор

•Колесник Ганна

•Дроздов Олександр

•Шевчук Олексій

•Павлов Микола

•Мнишенко Євгенія

•Васюренко Аліна

•Оберкович Сергій

У 2016 році, Положення про Комітет НААУ з міжнародних
зв’язків було затверджено у новій редакції, що дозволило
проводити засідання більш ефективно та забезпечити
належну та результативну роботу Комітету.
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Австралія
Дубай, ОАЕ

+366,67%
Заходи за участі членів Комітету
З 4 по 6 лютого 2016 року, заступник голови НААУ
Валентин Гвоздій та заступник Голови комітету з
міжнародних зв’язків Іван Гречківський взяли участь у
44-й Конференції президентів адвокатських асоціацій
Європи, яку традиційно організовує Австрійська
асоціація адвокатів у Відні. Для участі в конференції
НААУ вперше представила національний звіт про стан
та основні реформи адвокатури в Україні, де викладено
позицію НААУ та огляд основних подій і заходів Асоціації.
Відповідно до програми конференції, презентація
окремих національних звітів країн Європи, доповідей
ССВЕ, міжнародних адвокатських асоціацій відбулася у
день виступів голови Ради адвокатських та правничих
товариств Європи (ССВЕ), голови Суду Європейського
Союзу. Окрім того, учасників було запрошено на заходи
Звіт Національної Асоціації Адвокатів України
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від імені федерального канцлера Австрії та мера Відня.
Також учасники конференції мали візит до Міністерства
юстиції Австрії.
14 квітня у Києві Федеральна палата адвокатів
Німеччини та Національна асоціація адвокатів України
провели спільний інформаційно-дискусійний захід Українсько-Німецький форум адвокатів. Захід відбувся за
підтримки Німецького Фонду міжнародного правового
співробітництва. Дискусія була побудована з двох блоків
питань, серед яких регулювання ринку юридичних
консультацій в Німеччині та в Україні; виключне право
адвокатів на представництво у судах; страхування
професійної відповідальності.
Захист прав та гарантій адвокатської діяльності
– саме ця тема стала провідною під час зустрічей
Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради
адвокатів України Лідії Ізовітової та Голови комітету по
міжнародним зв’язкам Івана Гречківського з президентом
Ради адвокатських та правових товариств Європи CCBE
та іншими європейськими колегами. У ході переговорів
голова НААУ надала звіт НААУ про порушення прав
адвокатів в Україні. Зокрема, у звіті НААУ йдеться про
кричущі факти порушення професійних прав адвокатів,
які загрожують забезпеченню права на захист та права
на справедливий суд в Україні, дотриманню прав людини
та ефективному здійсненню адвокатами професійної
діяльності. Звіт також містить основні висновки та
пропозиції НААУ для якнайшвидшого усунення порушень
професійних прав та гарантій адвокатів та, як результат,
посилення захисту прав людини та принципу верховенства
права в Україні.
25 квітня 2016 року, делегація НААУ здійснила візит до
Комісії з юридичних послуг провінції Квебек (Канада).
У зустрічі з українського боку також взяли участь член
РАУ Павло Гречківський та голова комітету НААУ з
міжнародних зв’язків Іван Гречківський. Представники
НААУ пояснили особливості роботи БПД в Україні та
наголосили на необхідності впроваджувати в цій системі
реальні реформи. Канадській стороні було передано
звіти НААУ про порушення прав та гарантій адвокатської
діяльності та про систему БПД. У ході зустрічі канадські
посадовці представили особливості управління системою
безоплатної допомоги Квебеку, яка працює з 1970 року.
26 квітня 2016 року Секретар Ради адвокатів України
Павло Гречківський, заступник Голови НААУ Валентин
Гвоздій та голова Комітету НААУ з міжнародних зв’язків
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Іван Гречківський в ході візиту до Канади провели зустріч
з представниками Канадського бюро міжнародної освіти.
Канадське бюро міжнародної освіти (КБМО) є канадською
виконавчою організацією в Україні, яка реалізує проект
“Доступна та якісна правова допомога в Україні”, що
фінансується Урядом Канади. З жовтня 2014 року цей офіс
почав реалізовувати 5-річний проект в Україні вартістю
орієнтовно 7.6 млн дол. США. Відтак, основною темою
зустрічі стала робота системи безоплатної правової
допомоги в Україні та необхідність негайно виправити
основні зловживання і порушення прав адвокатів та прав
людини. З канадського боку у зустрічі взяли Директор

Проекту “Доступна та якісна правова допомога в
Україні” КМБО Ларисса Бізо, Директор департаменту
стратегічного розвитку КМБО Карен Долкі та Менеджер
Проекту “Доступна та якісна правова допомога в Україні”
КМБО Татьяна Войтан.
27 квітня 2016 року У рамках візиту до Канади делегації
НААУ в Оттаві відбулася зустріч з Президентом Федерації
правничих товариств Канади Джеффом Хьоршем,
генеральним директором Федерації Джонатаном
Херманом та Директором департаменту регуляторних
та громадських зв’язків Фредерікою Вілсон. Федерація
є регулятором адвокатської професії на національному
рівні в Канаді. Секретар Ради адвокатів України Павло
Гречківський, заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій та
голова Комітету з міжнародних зв’язків Іван Гречківський
представили основні результати роботи НААУ та цілі
розвитку міжнародних контактів. Канадській стороні був
переданий Звіт про діяльність НААУ в 2015 році, який
отримав високу оцінку в ході зустрічі. Зокрема, було
обговорено найближчі кроки для інформування адвокатів
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обох країн про можливості, які надає законодавство
стосовно включення іноземних адвокатів в реєстри.
25 квітня 2016 року у Міністерстві юстиції Канади
відбулася зустріч делегації Національної асоціації
адвокатів України з Генеральним директором секції
міжнародних юридичних програм Деборою Фрідман,
Директором директорату Мін’юсту з БПД Ганною
Грушкою та посадовцем департаменту міжнародних
відносин Мін’юсту. Секретар ради адвокатів України
Павло Гречківський, заступник Голови НААУ Валентин
Гвоздій, Голова комітету НААУ з міжнародних зв’язків Іван
Гречківський представили роботу органів адвокатського
самоврядування в Україні, історію створення та ключові
успіхи, досягнуті за три роки роботи НААУ. Зокрема, було
наголошено на необхідності подальшого інституційного
розвитку та зміцнення професійної незалежної корпорації
адвокатів України. У ході обговорення основних
проблем української адвокатури йшлося про порушення
професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності та плачевний стан БПД в Україні та шляхи
проведення невідкладних дієвих реформ системи
безоплатної правової допомоги.
Міжнародна асоціація адвокатів звернулася до вищого
керівництва України з приводу порушень прав адвокатів.
Порушення прав адвокатів в Україні викликали серйозну
міжнародну реакцію. Міжнародна асоціація правників
(ІВА) звернулася до Президента України та керівників
правоохоронних органів через порушення прав адвокатів
в Україні, інформацію про які надала Національна асоціація
адвокатів України, як член ІВА. Міжнародна асоціація
правників також направила таке звернення до міністра
юстиції Павла Петренка, міністра внутрішніх справ Арсена
Авакова, генерального прокурора України. Копії листів
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направлені до посольства України у Великій Британії,
посольства Великої Британії в Україні та штаб-квартири
ССВЕ. Посилаючись на викладені факти, у тексті ‘intervention letter’ до Глави Української держави та керівництва
правоохоронних органів, профільних міністерств ІВА
звертає увагу на неприпустимість порушення прав
адвокатів з боку державних органів, насамперед
порушення адвокатської таємниці. ІВА вказує українській
офіційній стороні на необхідність дотримуватися
положень Конституції, закону “Про адвокатуру та
адвокатську діяльність”, а також міжнародних стандартів.
Так, ІВА вказує на Основні принципи ООН, що стосуються
ролі юристів (принципи 16 і 22), де ідеться про визнання
урядами конфіденційності відносин адвокатів з клієнтами
та праві адвокатів на безперешкодне здійснення
професійної діяльності. ІВА також наголошує на праві
адвокатів отримувати інформацію від органів державної
влади, місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб,
підприємств, установ, організацій. Організація вказує
на неприпустимість таких фактів, як перешкоджання
роботі адвоката з конкретним клієнтом, що суперечить
як конституційним нормам, так і Міжнародній конвенції
громадянських та політичних прав, яка надає право
вільного вибору захисника.

14 червня 2016 року в місті Одеса Федеральна палата
адвокатів Німеччини та Національна асоціація адвокатів
України вдруге провели спільний інформаційнодискусійний захід - Українсько-Німецький форум
адвокатів. Захід відбувся за підтримки Німецького Фонду
міжнародного правового співробітництва (IRZ). Тематика
форуму охопила найбільш гострі проблеми діяльності
української адвокатури. Дискусію відкрили Голова
Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова
та віце-президент Федеральної палати адвокатів
Німеччини Ульріх Вессельс і керівник проектів Фонду
міжнародного правового співробітництва Анастасія
Модерау. Учасники заходу обговорили особливості
доступу до правосуддя в Німеччині та Україні та надання
безоплатної правової допомоги. Окрема увага була
приділена процесу призначення безоплатного захисника
в кримінальному провадженні. Німецький досвід у цих
питаннях представив голова Комітету з питань оплати
адвокатів, віце-президент палати адвокатів м. Целлє
Дагмар Бек-Бевер.
ССВЕ поінформувала ключові міжнародні інституції про
ситуацію з порушеннями прав адвокатів в Україні. Так,
ССВЕ поінформувала єврокомісара з питань розширення
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та європейської політики Йоханнеса Гана, єврокомісара
з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності
Віру Юрову, директора генерального директорату з прав
людини та верховенства права Ради Європи, колишнього
спеціального радника з питань України Крістоса
Джакомопулоса, голову Делегації Європарламенту до
Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна Андрія
Пленковича. ССВЕ також надала інформацію експерту
проекту Євросоюзу «Підтримка реформ сектора
правосуддя” Марку Сігалу. Від імені європейської
адвокатури інформацію про становище колег в Україні
отримала Спеціальний доповідач ООН з питання про
незалежність суддів та адвокатів Моніка Пінто. Все це
стало можливим завдяки злагодженій роботі членів
Комітету та керівництва НААУ з привернення уваги
світового співтовариства до проблеми дотримання прав
та гарантій адвокатської діяльності в Україні.
2 грудня Національна асоціація адвокатів України стала
спостережним членом Ради адвокатських та правничих
товариств Європи (ССВЕ). Члени КМЗ НААУ провели ряд
важливих зустрічей, забезпечили переклад статутних та
нормативних документів НААУ та ССВЕ, супроводжували
листування між організаціями та готували інформацію на
запит ССВЕ.
Довідково: CCBE — міжнародна неприбуткова
організація, заснована 1960 року, “голос правничої
професії”, який говорить від імені понад 1 мільйона
адвокатів Європи, асоціацій адвокатів 45 країн. Україна
стала 11 членом ССВЕ із статусом спостерігача. ССВЕ
є визнаним представником адвокатури у відносинах
з інституціями ЄС та Радою Європи, міжнародними
організаціями по всьому світу. Через співпрацю з
Європарламентом та Єврокомісією організація має
вплив на розробку законодавства про адвокатуру та
кримінальне і корпоративне законодавство, надає
інформацію про зміни процедур у Європейському суді та
ЄСПЛ.
Наразі, НААУ та Комітет з міжнародних зв’язків НААУ
проводить перемовини з Департаментом консульської
служби МЗС України щодо підписання меморандуму,
що покликаний, зокрема, сприяти практичній реалізації
консульського захисту прав і законних інтересів громадян
України, 
дослідженням, розробці та поширенню
інформації, що спрямована на підвищення рівня знань
про законодавство конкретної іноземної держави,
забезпечити 
надання сприяння, консультативної та
методологічної допомоги в одержанні інформації
щодо особливостей законодавства іншої країни, у
реалізації права наших співвітчизників на звернення
до компетентних органів країни перебування та ін. До
Робочої групи з розробки документу від НААУ увійшли
Член Ради адвокатів України Сергій Валентинович Осика,
Голова КМЗ НААУ Іван Павлович Гречківський, секретар
Комітету – Олег Юрійович Клим’юк.
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Звіт про діяльність Комітету з
питань адвокатської етики
при Національній асоціації
адвокатів України за 2016 рік
У 2016 році засідання Комітету проходили переважно
у формі електронного спілкування його членів шляхом
розсилки електронної пошти членам Комітету, з питань що
підіймалися Головою Комітету та у зв’язку зі зверненням до
Комітету керівництва та співробітників НААУ, адвокатів з
різних регіонів України. Окрему увагу Комітет приділяв
спілкуванню з адвокатами за їх письмовими та усними
зверненнями.
На думку Глови Комітету, членів Комітету, робота
Комітету у зв’язку зі специфічністю покладених на
нього завдань та спілкування з колегами має певну
конфіденційну складову, щодо реальних відповідей та
суті звернень до Комітету. Основний принцип роботи,
який бачить для себе Комітет – принцип медіації між
сторонами конфлікту, чи сторонами проблемної ситуації.
Основна робота – надання роз’яснень та привертання
уваги до проблематики адвокатської етики, певний
контроль додержання адвокатами Правил адвокатської
етики, консультування та корегування поведінки
адвокатів у спірних ситуаціях застосування Правил,
освітянська та виховна концепція презентування Правил
для адвокатської спільноти.
Протягом 2016 року Комітет продовжував працювати
у стандартному режимі електронного листування між
членами Комітету, без внесення будь-яких змін до його
складу, при активній співпраці з адвокатами Діаною
Назаренко, Романом Гришанковим.

Голова комітету

Циганков Андрій Ігорович
e-mail: a.tsygankov@unba.org.ua

до ЄРАУ можуть бути внесені відомості стосовно адреси
його сторінки в соціальних мережах, модель та серійний
номер комп’ютерної техніки, що використовує адвокат,
характеристики та відповідні серійні номери носіїв
інформації, які використовує адвокат в своїй діяльності,
відомості про транспорт, який використовує адвокат
тощо (Рішення Ради адвокатів України №66 від 26.02.2016
«Про внесення та затвердження змін до Порядку ведення
Єдиного реєстру адвокатів України).
Враховуючи певну конфіденційність роботи Комітету,
на думку Голови не має підстав для детального звіту
по діяльності Комітету оскільки такий перелік може
негативно вплинути на імідж та ділову репутацію Комітету.
Комітет підтримує співпрацю з іншими Комітетами при
НААУ, проводить зустрічі та консультації з адвокатами, які
звертаються до Комітету як з усними, так і письмовими
зверненнями, надає консультації з метою допомоги
адвокатам у вирішенні проблемних питань.
Щодо подальшої організації роботи Комітету, то така
робота і надалі буде проводитись шляхом проведення
спільних засідань в рамках спілкування і подальшого
погодження протоколів таких засідань в рамках обміну
протоколами електронною поштою.

Комітет продовжує брати участь в актуалізації питань
адвокатської етики в рамках семінарів з підвищення
кваліфікації адвокатів, що організуються НААУ. Таких
лекцій за 2016 рік рік було прочитано Головою Комітету
та адвокатом Діаною Назаренко – 10, в тому числі і тих,
які організовувались за ініціативою регіональних рад
адвокатів Розроблені нові лекційні програми в рамках
семінарів по навчанню та підвищенню кваліфікації
адвокатів, створені електронні презентації для більш
комфортного наочного сприйняття лекцій, що в більшості
презентовані на семінарах адвокатом Д.Назаренко.
Також у 2016 році започатковані виїздні зустрічі
представників комітетів з адвокатами регіонів Українита
проведення обговорень актуальних та проблемних
питань адвокатської діяльності. На таких зустрічах
(круглих столах) забезпечено представництво Комітету
з питань адвокатської етики поряд з представниками
інших комітетів, таких як Комітету захисту прав адвокатів
та гарантій адвокатської діяльності, Комітету захисту прав
людини, Комітету експертного забезпечення адвокатської
діяльності тощо.
За ініціативою Голови Комітету Радою адвокатів України
внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру
адвокатів України з приводу того, що за заявою адвоката
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Звіт роботи Комітету з питань
медіації Національної асоціації
адвокатів України за період
березень-грудень 2016 року
З моменту утворення Комітету з питань медіації при
НААУ його членами стали близько 20 адвокатів, що
свідчить про зацікавленість адвокатської спільноти
медіацією як альтернативною процедурою вирішення
спорів.
В період з березня по грудень 2016р. було повністю
сформовано склад Комітету з питань медіації НААУ,
проведено три засідання Комітету і заходи направлені на
підвищення кваліфікації адвокатів в галузі медіації.
Так, Комітетом було затверджено три головні напрямки
роботи, а саме:
•
-

Голова комітету

Ситюк Владислав Вадимович
e-mail: v.sytyuk@unba.org.ua

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які б
гарантували право адвокату здійснювати процедуру
медіації у своїй професійній діяльності.

поширення інституту мирного врегулювання спорів
медіації серед адвокатського співтовариства;

• розробка пропозицій до нормативно-правових
актів щодо поширення медіації серед адвокатів, в
тому числі до проекту Закону «Про медіацію» та до
проекту Закону щодо внесення змін до Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині
врегулювання діяльності адвокатів – медіаторів.
• проведення медіації безпосередньо серед адвокатів
для вирішення конфліктних і етичних ситуацій.
Від імені Комітету з питань медіації направлено листа
голові НААУ Ізовітовій Л.П. з пропозиціями щодо:
• ініціювання включення до законопроекту «Про
медіацію» положень в частині надання права
Національній асоціації адвокатів України здійснювати
професійне навчання адвокатів медіації.
• включення представників НААУ до робочої групи з
розробки законопроекту «Про медіацію».

26 вересня 2016р. Голова Комітету Владислав Ситюк
взяв участь у засіданні робочої групи з розробки
альтернативних механізмів вирішення спорів в
кримінальних і цивільних справах в Раді Європи, м.
Страсбург (Франція).
Учасники робочої групи з України, Грузії, Вірменії,
Айзербаджану, Молдови, Білорусії ділились досвідом
розвитку медіації в своїх країнах, що може в майбутньому
стати кращою альтернативою судовому процесу.
Також, 22 грудня 2016р. членами комітету було
обговорено прийнятий в першому читанні Верховною
Радою України законопроект «Про медіацію», зокрема
положення які стосуються прав адвокатів – медіаторів.
Від адвокатів які брали участь у обговоренні, під час
жвавих дискусій було почуто влучні пропозиції щодо змін
до деяких положень законопроекту в контексті зміцнення
гарантій діяльності адвоката – медіатора.

• висунення в робочу групу з розробки законопроекту
«Про медіацію» Голову Комітету з питань медіації
Ситюка Владислава Вадимовича, заступника Голови
Комітету Скрипника Станіслава Володимировича,
секретаря Комітету Стєбєлєва Антона Михайловича,
членів Комітету: Дроздова Олександра Михайловича,
Вовнюка Віктора Івановича, Кіяна Артура Васильовича,
Погорілу Софію Олександрівну, Матієву Яну Сергіївну,
Козленко Анастасію Юріївну, Кудінову Ольгу
Михайлівну, Крупнову Любов Василівну, Романадзе
Луїзу Джумберовну, Барабаш Тетяну Анатоліївну,
Гаро Ганну Олександрівну, Власюк Катерину Петрівну,
Гавриленко Романа Валентиновича, Дроздову Олену
Валеріївну, Прасолова Ігоря Вадимовича, Вольвак
Олександра Миколайовича, Гончарова Михайла
Сергійовича, Волощенко Ольгу Михайлівну
• внесення відповідних змін до статті 19 Закону України
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План роботи Комітету з питань медіації
Національної асоціації адвокатів України на 2017 рік
1. Організація заходу у вигляді «круглого столу» серед
адвокатів з приводу обговорення Законопроекту
«Про медіацію» та перспектив подальшого розвитку
адвокатури у разі його прийняття в цілому.
2. Налагодження співпраці з керівництвом Рад регіонів
з метою поширення практики мирного врегулювання
спорів як серед адвокатів, так і між адвокатами та їх
клієнтами.
3. З урахуванням прийняття в найближчому часі Закону
України «Про медіацію» та поступового поширення
медіації в адвокатському товаристві, підготовка і
подання керівництву НААУ проекту змін до правил
адвокатської етики.
4. Організація заходу за участю представників адвокатури,
судової гілки влади, Міністерства юстиції України
та інших зацікавлених суб’єктів щодо перспектив
застосування медіації в судовому процесі і процедурі
виконавчого провадження.
5. Проведення процедур медіації серед адвокатів
– членів НААУ, які не можуть між собою знайти
порозуміння.
6. З періодичністю раз в два місяці проведення серед
адвокатів семінарів з підвищення кваліфікації в
контексті альтернативного методу врегулювання
спорів, а саме шляхом застосування процедури медіації
або її навичків.
7. Організація і проведення міжнародного форум з
медіації за участю представників Грузії, Білорусії,
Молдови, Німеччини.
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Звіт Комітету законодавчих
ініціатив з питань адвокатської
діяльності за 2016 рік
Організаційна діяльність комітету
Склад комітету законотворчіх ініціатив з питань
адвокатської діяльності при НААУ (далі - Комітет)
здійснює Голова Комітету Зейкан Ярослав Павлович та
адвокати (24 осіб).
Основними напрямками роботи Комітету були аналіз і
розробка законодавчих ініціатив адвокатської діяльності,
розвитком законодавства та підготовка висновків щодо
доцільності прийняття тих чи інших законодавчих змін за
проектами законів українського парламенту, внесених на
розгляд Верховної Ради України Президентом України,
народними депутатами України і Кабінетом Міністрів
України.
Ініціативна розробка нормативних правових актів,
інформаційних листів в тому числі підготовка протягом
року аналізу правозастосовчої практики адвокатів,
підготовка пропозицій щодо усунення виявлених
порушень при виконанні законодавства України,
аналіз соціально-економічного становища, підготовка
роз’яснень і надання консультаційної допомоги з
питань застосування законодавства, а також пропозицій
щодо вдосконалення бюджетного та податкового
законодавства України.
У 2016 році Комітетом організовано та проведено
конкурс серед адвокатів України на посаду координаторів
по розробленню концептуальних засад проектів
законодавчих актів. Кандидатури було визначено в
ході відкритого конкурсу. Кваліфікаційними вимогами
конкурсу були наявність досвіду адвокатської діяльності
від 5 років та навички нормопроекувальної техніки.
В результаті конкурсу було включено 13 фахівців –
адвокатів.
Комітетом проведено 6 засідань, розглянуто 46 питань
та 28 законопроектів.
Протягом року Голова комітету брав участь у заходах,
які проводили Комітети Національної асоціації адвокатів
України, правозахисні організації та інші. Також, приймав
участь у підготовці і проведенні конференцій, круглих
столів, семінарів.
Голова комітету виступив в якості доповідача, як експерта
- адвоката по темі доповіді: «Кримінальне провадження
на підставі угод за Кримінальним процесуальним
кодексом України. Можливості для проведення медіації»
у Щорічному Форумі Української академії медіації
«Медіація і Право», який відбувся 3 червня 2016 року у
м. Одеса.
У травні Голова комітету Я.П.Зейкан виступив
доповідачем у позачерговому засіданні Ради адвокатів
України щодо ситуації, яка склалася довкола процесу
розробки та обговорення проекту Закону України про
внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».
У відкритому засіданні Комітету захисту прав адвокатів
та гарантій адвокатської діяльності при НААУ Голова
комітету взяв участь та виступив доповідачем за
2016
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Голова комітету

Зейкан Ярослав Павлович
e-mail: y.zeykan@unba.org.ua

темою: «Наступ на інститут адвокатури як передмова
знищення правової держави».
У квітні 2016 р. відбулася зустріч з Координатором
програм Харківської правозахисної групи – Діденко
А.А., з народним депутатом Оленою Сотник,
Головою Громадської організації
«Рух» Громадське
спонукання» Рафальською Т.М. Під час зустрічі були
обговорені проблеми та питання щодо дотримання
прав людини в пенітенціарній сфері, а також реалізації
права засуджених за свавільними судовими вироками (в
тому числі і до довічного позбавлення волі) на
справедливий суд. Внесення пропозицій щодо змін у
законодавстві та пошук механізмів перегляду судових
рішень у кримінальних справах. Зокрема, йдеться про
осіб, засуджених за злочини, яких вони не вчиняли: через
сфабриковані справи, катування, примушування до
зізнання, яке вважалося «царицею доказів» тощо.
11 жовтня 2016 року в офісі Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини відбулося проведення круглого столу
«Відсутність в Україні механізму виправлення судових
помилок» у якому Голова комітету взяв участь в якості
експерта – адвоката.
20 квітня 2016 р. член Комітету Царик Р.М. взяла участь на
комітетських слуханнях та виступила на тему: «Аліментні
зобов’язання на утримання дитини: проблеми і шляхи
вирішення.
У травні 2016 року Комітет отримав запрошення
направити представників для роботи до робочої групи
ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та
туризму з підготовки змін до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо покращення захисту права дитини на належне
утримання» з метою розгляду та узгодження зауважень,
пропозицій і поправок. До складу Робочої групи увійшли
Голова Комітету Зейкан Я.П. та член Комітету Царик Р.М.
У травні 2016 році проведена робота до запису і виходу
передачі в ефір телеканалу «Перший Козацький» за
участю адвоката, члена комітету
Посилання на ефір:
Царік Р. М. Тема передачі: правова
просвіта населення, обговорення https://goo.gl/MMy4mO
проблем з оформленням майнових
прав переселенців, як отримати
права на майно. Шлюборозлучні
процеси. Правовий захист дітей.
Судова реформа».

Законодавча ініціатива
Метою опрацювання проектів законів України є внесення
і покращення змін українського законодавства, які несуть
у собі окремі ризики у викладених статтях законопроектів.
Членами комітету підготовлені висновки та рекомендації
з приводу опрацьованих законопроектів, а саме:
— до проекту Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» та деяких інших законодавчих
актів України (щодо статусу і гарантій адвокатської
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діяльності та формування і роботи органів адвокатського
самоврядування);
— до проекту Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» (Реєстр. № 4734 від 30.05.2016 р.);
— до проекту Закону України «Про безоплатну правову
допомогу»;
— до проекту Закону України «Про захист прав осіб,
які проходять опитування (дослідження) на поліграфі»
(Реєстр. № 4094 від 17.02.2016 р.);
— до проекту Закону «Про внесення змін до
Кримінального
процесуального
кодексу
України
щодо запровадження відеофіксації першого допиту
затриманого» (Реєстр. № 4277 від 18.03.2016 р.);
— до проекту Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність» (Реєстр. № 4778)
— до проекту змін «Про внесення змін до до статті 303
Кримінального процесуального кодексу України»;
— до проекту змін «Про внесення змін до статті 317,
до З частини статті 291 Кримінального процесуального
кодексу України»;
— до проекту Закону України «Про детективну
діяльність» (Реєстр. №3726 від 28.12.2015 р.);
— проект Закону України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо
окремих питань слідчих дій з метою забезпечення
додаткових гарантій законності при їх проведенні»
(Реєстр. № 3719 від 24.12.2015 р.).

Підготовлено
до
законопроекти, які
Комітету:

розгляду
розроблені

наступні
членами

Чундак М. В. розробили та запропонували проект
Закону України «Про оплату послуг адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу».
Горох О. П. проект Закону України «Про внесення змін
до Крімінального процесуального кодексу України
относительно оскарження Внесення відомостей про
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру
досудового розслідувань».
Робота зі зверненнями громадян, депутатів, громадських
організацій, правозахисних організацій, Рад адвокатів
України.
До Комітету надійшло понад 40 письмових звернень
громадян, громадських організацій, правозахисних
організацій, Голів Рад адвокатів України. За результатами
розгляду отриманих комітетом звернень громадян та
громадських організацій підготовлено 30 відповідних
відповідей.
З метою однакового застосування Закону та інших
нормативно-правових актів України, що стосуються
реалізації прав громадян на заходи правової підтримки,
Комітет надавав відповідні роз’яснення.
Основні питання, що порушуються у зверненнях, а також
необхідність посилення заходів соціального захисту.
В цілому робота зі зверненнями була орієнтована на
аналіз кореспонденції для використання пропозицій і
зауважень щодо вдосконалення законодавства з питань
правового захисту щодо поліпшення законодавства в
країні.
У травні місяці до комітету надійшло законопроекти Від
ГО «Законодавче бюро Парасюка» з метою опрацювання
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та надання правових позицій до наступних законопроектів:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо граничного розміру компенсації витрат
на правову допомогу у цивільних та адміністративних
справах»;
«Про внесення змін до деяких законів України (щодо
ввезення в Україну транспортних засобів для забезпечення
проведення антитерористичної операції)»;
«Про внесення змін Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності за незаконну забудову
прибережних захисних смуг водних об’єктів»;
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо збільшення міри покарання за незаконну порубку
лісу» (ст. 246 КК України).
В результаті послідовної та наполеглевої роботи
усі законопроекти були опрацьовані членами комітету:
Островська М.А., Горох О.П., Якименко М.М., Яковець І.С.,
Кудрик Р.С., Фесенко А.Л., Сібільова О.В.
Підготовлено та оприлюднено наступні статті та
публікації членів комітету:
Островська М.А.: «Нетиповий допит: виклик прокурора
на допит як протидія допиту адвоката», «Розумні строки
для нерозумних прокурорів», «Затримання адвоката:
алгоритм протидій», «Допит адвоката: алгоритм
протидій», Обшук володіння адвоката: алгоритм
протидій», «Практика ЄСПЛ в контексті обшуків у
адвокатів».
Фесенко А.Л.: «Чи можливо уникнути кримінальної
відповідальності за порушення правил обліку наркотичних
засобів»,
Вовженчук С. Я.: «Договір у приватному праві:
Компаративістський нарис»

Посібники:
Підготовлено до друку такі видання: “Посібник щодо
підготовки адвоката до цивільного процесу”, “Посібник
адвоката щодо щодо новітніх методів переконання у
кримінальному процесі”, книга “Адвокатська техніка
(підготовка до процесу і методики переконання)”.
З метою всебічного обговорення законопроектів, що
мають високу соціальну значущість, визначення підходів
до розробки законодавчих ініціатив Комітет прийняв
рішення про створення регіональних підкомітетів,
що є суспільним колегіальним органом, що здійснює
аналітичну, експертну та інформаційно-консультаційну
підтримку законотворчої діяльності Комітету з питань
законодавчої ініціативи з питань адвокатської діяльності.
Ми продовжуємо працювати над вдосконаленням
законодавства, метою якою є прийняття до уваги
опрацьованих комітетом пропозицій та зауважень
до наданих законопроектів України та внесення
змін до чинного законодавства. Нажаль, прийняття
законопроектів здійснюється виключно державою, часто,
без врахування думки адвокатської спільноти.
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Звіт Комітету захисту прав
людини за 2016 рік

Голова комітету

Гнатюк Тетяна Віталіївна
e-mail: t.gnatiuk@unba.org.ua

Протягом 2016 року комітетом захисту прав людини спільно
з Комітетом захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності було організовано 26.04.2016 круглий стіл на
тему: «Право затриманих осіб на своєчасну та якісну правову
допомогу». 12.05.2016 проведено засідання за темою: «Стан
захисту прав дитини». 26.05.2016 організовано круглий
стіл на тему:«Дитина, як учасник кримінального процесу».
13.06.2016 круглий стіл на тему: «Тарифи на енергоносії у
контексті прав людини». 28.07.2016 круглий стіл на тему:
«Проблемні питання застосування окремих норм КПК».
23.06.2016 Голова Комітету Тетяна Гнатюк прийняла участь
у спільної зустріч з представниками Посольства Королівства
Норвегії та НААУ щодо подальшої співпраці.
Крім цього, Голова Комітету Тетяна Гнатюк приймала участь
у наступних заходах, на який представляла Комітет захисту
прав людини:
18.05.2016 Засідання Комітетів НААУ.
25.05.2016 Спільна робоча зустріч Комітету захисту прав
людини та Комітету захисту прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності на тему: «захист та представництво
адвоката».
31.05.2016 Спільна робоча зустріч Комітету захисту прав
людини та Комітету захисту прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності на тему: «захист та представництво
адвоката».
Спільний з ВССУ Форум на тему: «Захист прав людини
в кримінальному провадженні. Докази та доказування»
08.07.2016.
Відкрите засідання Комітету захисту прав адвокатів та
гарнітй адвокатської діяльності 02.09.2016.
Засідання керівництва Комітетів НААУ 25.10.2016.
Круглий стіл «Порядок проведення обшуку» 30.10.2016.
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Звіт науково-методичного
Центру досліджень адвокатури
і права при НААУ за 2016 рік

Керівник Центру досліджень
адвокатури і права при НААУ к.і.н., доц.

Василик Ірина Богданівна
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua

І. Наукова робота:
Розробка Національної програми «Увіковічнення пам’яті про адвокатів», прийнята
рішенням Ради адвокатів України 13 вересня 2016 р.
1) Випуск книг:
1. Видання 2 випуску збірника «Адвокатура України: забуте і невідоме», серія «Нариси з
історії адвокатури України».
2. Видання книги «Адвокатська та громадсько-політична діяльність Степана Барана»,
серія «Адвокатська біографістика».
Наукові розробки книг:
2) Серія «Загальна історія адвокатури України»:
2.1. Адвокатура України польсько-литовської доби (XV-XVII ст.).
2.2. Адвокатура ранньомодерної держави Гетьманщини XVII-XVIII ст.
2.3. Адвокати-стряпчі у захисті інтересів Православної Церкви XVII-XIX ст.
2.4. Адвокати-державники в Українській революції 1917-1921 рр.
3) Серія «Регіональна історія адвокатури України»:
3.1. Історія адвокатури Харківщини;
3.2. Історія адвокатури Хмельниччини;
3.3. Історія адвокатури Станіславівщини (Івано-Франківщини);
4) Серія «Адвокатська біографістика»:
4.1. Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича.
4.2. Адвокатська та політична діяльність Володимира Бемка та Михайла Західного.
5) Наукові дослідження:
5.1. Віднайдення прізвищ і біографій засуджених, розстріляних та реабілітованих
адвокатів і правників 11 областей, на основі опрацювання науково-документальної
серії книг «Реабілітовані історією»: Волинська, Чернігівська, Рівненська, Чернівецька,
Дніпропетровська, Кіровоградська, Тернопільська, Закарпатська, Запорізька,
Миколаївська, Івано-Франківська.
5.2. Аналіз діяльності адвокатів — депутатів Верховної Ради України I-VІІІ скликань.
5.3. Аналіз діяльності українських адвокатів та адвокатів українського походження у
США – Асоціації українських правників Америки (UABA).
6). Наукові заходи:
6.1. Організація і проведення Всеукраїнського круглого столу «Українська Конституція
крізь призму часу та виклики сучасності — до 20 – річчя ухвалення Конституції України»,
24 червня 2016 р., спільно з Державним архівом Тернопільської області. Підписання з
архівом меморандуму про співпрацю.
6.2. Організація і проведення Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура Хмельниччини
в історії України» (до 135 ліття адвоката, члена Української Центральної Ради Григорія
Степури), 7 жовтня 2016 р., м. Хмельницький, спільно з Радою адвокатів Хмельницької
області і Хмельницьким університетом управління та права;
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6.3. Організація і проведення Урочистої наукової Академії, присвяченої
150 річчю від дня народження провідного адвоката, видатного
громадського й політичного діяча, депутата, доктора права Миколи
Лагодинського, 26 жовтня 2016 р., м. Надвірна, Івано-Франківська
область.
6.4. Організація і проведення Всеукраїнського круглого столу
«Адвокатура Кременеччини: забуте і невідоме», 27 грудня 2016 р.,
на базі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.
Тараса Шевченка, м. Кременець, Тернопільська область.

ІІ. Методична робота:
1). Відкриття кабінетів історії адвокатури та іменних аудиторій
адвокатів у вищих навчальних закладах регіонів, підготовка
наочного матеріалу — стендів.
1.1. Кабінет історії адвокатури Волині імені адвоката XVII століття
Федора Бонякевича, Східноукраїнський національний університет
імені Лесі Українки, юридичний факультет, м. Луцьк, відкрито спільно з
Радою адвокатів та КДК Волинської області 24 квітня 2016 р.;
1.2. Кабінет історії адвокатури Поділля імені адвоката, члена
Української Центральної Ради Григорія Степури, Хмельницький
університет управління та права, м. Хмельницький, відкрито спільно з
Радою адвокатів Хмельницької області 7 жовтня 2016 р.;
1.3. Навчальна аудиторія імені адвоката Миколи Лагодинського,
Надвірнянський коледж Національного транспортного університету,
юридичний факультет, м. Надвірна, Івано-Франківська область,
відкрито спільно з Радою адвокатів Івано-Франківської області 26
жовтня 2016 р.;
1.4. Кабінет історії адвокатури Галичини імені адвоката, прем’єрміністра ЗУНР Костя Левицького, Львівський національний університет
імені Івана Франка, юридичний факультет, м. Львів, відкрито спільно з
Радою адвокатів Львівської області 28 жовтня 2016 р.;
1.5. Кабінет історії адвокатури Дніпропетровщини, Університет митної
справи та фінансів, юридичний факультет, м. Дніпро, відкриття спільно
з Радою адвокатів Дніпропетровської області 19 грудня 2016 р.,
1.6. Навчальна аудиторія імені адвоката Бориса Козубського,
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса
Шевченка, м. Кременець, Тернопільська область, відкриття 27 грудня
2016 р.,
Виготовлено
і
передано
розроблених
Центром
30 стендів, 15 табличок та портретів для кабінетів та іменних
аудиторій.
2). Присвоєння імен адвокатів загальноосвітнім школам.
6. Присвоєння Раковецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів
Збаразького району Тернопільської області імені адвоката Бориса
Козубського. Нова назва школи: «Раковецька загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів імені адвоката Бориса Козубського». Офіційне відкриття
таблички і вручення печатки школи — 28 грудня 2016 р., село Раковець,
Збаразький район, Тернопільська область.
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3). Відкриття регіональних виставок.
Відкриття на базі Державного архіву Тернопільської області виставки
«Конституція — Основний Закон Держави», присвяченої 20-ій річниці
Конституції України. Виставка містить проекти Конституцій України,
авторами яких були адвокати. Тривалість виставки з 25 червня по 31
липня 2016 р., ДАТО, м. Тернопіль.

ІІІ. Просвітницькі проекти:
1). Проект з Українським національним радіо — цикл радіопередач
«Адвокатура в історії України», вийшло в ефір 5 програм:
• «Адвокати в українській революції 1917-1921 рр.», 6 серпня 2016 р.;
• «Українська адвокатура литовсько-польського періоду (XV-XVII
ст.)», 10 вересня 2016 р.;
• Національна програма «Увічнення пам’яті про адвокатів» та
дослідження Центру досліджень адвокатури і права НААУ з історії
адвокатури України, 8 жовтня 2016 р.;
• «Роль адвоката у церковному судочинстві та канонічному праві», 05
листопада 2016 р.;
• «Адвокатура доби Гетьманщини (XVII-XVIII ст.), 03 грудня 2016 р.
• 2). Екскурсії для адвокатів. Центр досліджень адвокатури і права
спільно із Національним історико-меморіальним заповідником
«Биківнянські могили на базі заповідника провели для адвокатів
екскурсію, в тому числі про адвокатів — жертв репресій, які поховані
у Биківні. Биківня, Київська область.
3). Лекції з історії адвокатури України для адвокатів на семінарах з
підвищення кваліфікації (м. Запоріжжя, м. Луцьк, м. Херсон, м. Дніпро,
м. Львів, м. Вінниця).
4). Публікація статей в рубриці «Історія адвокатури України» у Віснику
НААУ.
5). Наповнення сторінки у соціальній мережі Facebook – Проект
«Історія адвокатури України».
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Звіт Комітет з питань фізичної
культури та спорту при НААУ
Комітет з питань фізичної культури та спорту при
Національній асоціації адвокатів України створено
Розпорядженням № 72 від 13 вересня 2016 року «Про
створення при Національній асоціації адвокатів України
Комітету з питань фізичної культури та спорту» з метою
організації та проведення для адвокатів регулярних
занять, тренувань з фізичної культури і спорту, спортивних
турнірів і змагань, заходів (семінарів, круглих столів тощо)
зі спортивного та медичного права, а також популяризації
здорового способу життя серед адвокатів, встановлення
дружніх контактів між професійними об’єднаннями,
організаціями та колективами адвокатів, створення умов
для неформального спілкування колег.
Для досягнення своєї мети Комітет:
– організовує та проводить для адвокатів регулярні
заняття, тренування з фізичної культури та спорту,
спортивні турніри і змагання;
– організовує і провадить для адвокатів заходи
(семінари, круглі столи тощо) зі спортивного та медичного
права;
– вивчає, узагальнює та розповсюджує вітчизняний і
зарубіжний досвід організації дозвілля;
– забезпечує і координує роботу з питань фізичної
культури і спорту серед адвокатів;
– розробляє та подає на затвердження Голови НААУ,
РАУ календарний план спортивних заходів Комітету;
– розробляє проекти положень про змагання і турніри,
проведення яких відноситься до компетенції Комітету та
забезпечує їх проведення;
– бере участь в організації та/або проведенні семінарів,
конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;
– взаємодіє з регіональними органами адвокатського
самоврядування з питань, що належать до його
компетенції;
– взаємодіє з органами державної влади, міжнародними
установами, громадськими об’єднаннями та іншими
установами і організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості, особами з питань, що належать до його
компетенції;
– розглядає звернення в межах своїх повноважень;
– виконує свої завдання у будь яких формах, що не
заборонені Конституцією України, законодавчими актами
України, Правилами адвокатської етики тощо.

Голова Комітету

Ламах Тарас Борисович
e-mail: t.lamakh@unba.org.ua

в місті Мукачево, активним організатором та учасником
якого став Голова ради адвокатів Закарпаття Олексій
Фазекош.
• Під керівництвом Тараса Ламаха Комітет планує
подальше проведення низки спортивних заходів з
метою організації дозвілля адвокатів, неформального
спілкування та зміцнення корпоративного духу професії.
Освітнім аспектом діяльності є проведення за участі
членів Комітету семінарів з спортивного та медичного
права.

• У 2016 році НААУ започатковала футбольні турніри
всеукраїнського та регіонального рівня. В організації з
моменту створення, у вересні 2016 року, бере участь
профільний Комітет НААУ.
• З 2016 року НААУ проводить Національний турнір
з футболу серед адвокатів кубок UNBA, переможці
якого були вперше представлені як команда України на
світовому чемпіонаті з футболу MundiAdvocat-2016 та
отримали третє місце у фіналі.
• Було проведено відкритий турнір з настільного тенісу
2016
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Автономна Республіка Крим та місто Севастополь

Вищі та регіональні органи адвокатського самоврядування України у відповідності до Конституції України, Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», законів України та норм міжнародного права вживають та
продовжуватимуть вживати всіх можливих заходів для захисту українських адвокатів Автономної Республіки Крим та
міста Севастополь, які залишились вірними Присязі адвоката України та державі Україна.
Національна асоціація адвокатів України вживає всіх можливих заходів щодо забезпечення дотримання
професійних прав та гарантій професійної діяльності адвокатів з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь
на всій території України.

Довідково:
• адвокати АР Крим та м. Севастополя статусу адвоката України не позбавлялися;
• ведення Єдиного реєстру адвокатів України забезпечується Радою адвокатів України.
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Рада адвокатів Вінницької області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Ольга Терещенко

190 281

10

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Вінницької області
e-mail: o.tereshchenko@unba.org.ua

2016 р.

7

20

34

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

46

2016 р.

10

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

20

2015 р.

14

254 658

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

484 396

546 063

13%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

283 244

544 036

92%

14 655

31 717

Інші надходження:

782 295

Всього:

116%

1 121 816

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

2016 рік

116 575

146 537

26%

Обов’язкові відрахування (податки та
збори):

43 506

72 200

66%

Витрати на відрядження:

87 395

84 170

-4%

Утримання офісу:

57 036

97 663

71%

Діяльність РАР, у тому числі:

17 178

59 130

244%

10 428

39 050

274%

6 750

10 840

61%

—

9 240

100%

283 074

392 206

39%

+43%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

604 764

Всього:

851 906

+41%

КДКА Вінницької області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Кароліна Хоменчук
Голова КДКА Вінницької області
e-mail: k.khomenchuk@vkdka.org

7

2016 р.

4

117 70

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

15

12

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

68

2015 р.

2016 р.

2

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

71

2015 р.

1

430 524

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

247 923

314 240

—

—

72 085

119 627

27%

2015 рік

72 151

86 213

19%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

26 325

65 275

148%

—

—

41 048

41 930

Витрати на відрядження:

320 008

433 867

+36%

66%

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

Утримання офісу:

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

172 456

222 687

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

Всього:

311 980

416 105

+33%
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2%

29%

Рада адвокатів Волинської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Галина Руденко

222 486

12

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Волинської області
e-mail: g.rudenko@unba.org.ua

2016 р.

16

26

8

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

31

2016 р.

9

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

42

2015 р.

457 634

9

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

432 055

513 357

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

479 467
5 826

Інші надходження:

917 348

Всього:

2015 рік

18%

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

2 762 266

476%

36 985

535%

198 116

226 835

Обов’язкові відрахування (податки та
збори):

72 827

49 994

-31%

Витрати на відрядження:

46 693

41 528

-11%

9 708

10 649

10%
49%

Утримання офісу:

3 312 608

12 637

18 840

3 591

800

витрати на виготовлення ордерних книжок

3 000

4 500

50%

витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю

6 046

1 720

-72%

284 547

1 200 981

322%

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

624 528

Всього:

2016 р.

2015 р.

Голова КДКА Волинської області
e-mail: m.sorokopud@vkdka.org

3

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Микола Сорокопуд

-78%

1 548 827

+148%

КДКА Волинської області
2015 р.

14%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України

Діяльність РАР, у тому числі:

+261%

2016 рік

1

37 122

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

62 137

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

47

2015 р.

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

68

2015 р.

114 97

1

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

187 112

548 126

—

—

10 000

—

193%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

47 756

188 543

295%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

20 660

52 416

154%

—

2 998

100%

5 200

14 147

172%

41 598

53 096

28%

1 072

2 145

—

—

490

700

18 711

99 315

Витрати на відрядження:

197 112

548 126

+178%

-100%

2016 рік

Утримання офісу:
Діяльність КДКА, у тому числі:
організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту
Інші витрати:

Всього:

133 925

100%

43%
431%

410 515

+207%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

77

Рада адвокатів Дніпропетровської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Тетяна Лещенко

61 164

0

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області
e-mail: —

2016 р.

57

37

19

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

2016 р.

10

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

122 205

2015 р.

525 802

14

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

1 673 971

2 014 399

—

—

20 256

202 894

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування
Інші надходження:

1 694 227

Всього:

Витрати

2016 рік

2 217 293

20%

902%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

407 709

637 417

56%

Обов’язкові відрахування (податки та
збори):

291 537

105 159

-64%

24 848

36 560

Утримання офісу:

200 501

209 190

4%

Діяльність РАР, у тому числі:

101 245

208 263

106%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України

86 922

163 402

88%

витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю

14 323

44 861

213%

41 453

6801

-84%

Витрати на відрядження:

+31%

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

Всього:

1 067 293

1 203 390

+13%

КДКА Дніпропетровської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Микола Верба
Голова КДКА Дніпропетровської області
e-mail: m.verba@vkdka.org

5

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

4

47%

357 185

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

24

36

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

206 401

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

20

2015 р.

453 426

18

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

2015 рік

1 143 181
—

3 031 480
—

2015 рік

фонд оплати праці штатних
165% Загальний
працівників:
Обов’язкові відрахування (податки та збори):
Витрати на відрядження:

—
Всього:

Витрати

2016 рік

1 143 181

—

3 031 480

+165%

Утримання офісу:

2016 рік

322 631

606 798

88%

130 214

251 821

93%

4 865

6 292

29%

156 105

182 000

17%

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

30 775

55 356

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати:

Всього:

644 590

1 102 267

+71%
78

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

80%

Рада адвокатів Донецької області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Станіслав Башенко

8

19

241

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Донецької області
e-mail: s.bashenko@unba.org.ua

2016 р.

1

0

0

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

21

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

84

2015 р.

56 538

5

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

921 200

—

1 326 480

100%

1035

—

-100%

Інші надходження:

376 435

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних

375 400

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

Всього:

Витрати

2016 рік

145% працівників:

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

2 247 680

121 096

571 050

372%

81 017

247 890

206%

791

32 640

4026%

147 513

124 330

-16%

Витрати на відрядження:
Утримання офісу:

2016 рік

—

35 600

100%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України

—

29 290

100%

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

2 330

100%

витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю

—

3 980

100%

15 480

58 510

278%

Діяльність РАР, у тому числі:

+497%

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

365 897

Всього:

+192%

КДКА Донецької області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Голова КДКА Донецької області
e-mail: a.batchenko@vkdka.org

1

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Анатолій Батченко

1 070 020

82

13 215

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

—

40

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

—

237

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

—

2015 р.

0

378

—

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

14 616

108 236

Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

—

—

Інші надходження:

—

Плата за складення кваліфікаційного іспиту:

Всього:

640%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

—

335 050

100%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

—

69 923

100%

26 057

48 702

87%

Утримання офісу:

6 652

47 987

621%

Діяльність КДКА, у тому числі:

8 940

4 348

-51%

Витрати на відрядження:

14 616

—

108 236

+640%

2016 рік

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

8 940

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

4348

4 768

178 559

Інші витрати:

Всього:

46 417

-100%

100%
3645%

684 569

+1375%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

79

Рада адвокатів Житомирської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Валерій Прокопчук

84 129

9

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Житомирської області
e-mail: v.prokopchuk@unba.org.ua

2016 р.

8

5

8

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

25

2016 р.

6

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

43

2015 р.

222 407

3

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

Витрати

2016 рік

399 965

478 487

20%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

95 190

333 156

250%

Інші надходження:

32 019

52 906

65%

527 174

Всього:

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

159 559

203 635

28%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

108 715

111 321

2%

39 990

35 408

118 441

107 792

-9%

39 121

48 860

25%

31 275

39 120

25%

—

—

7 846

9 740

59 650

43 346

Витрати на відрядження:
Утримання офісу:

864 549

2016 рік

Діяльність РАР, у тому числі:

+64%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

525 476

Всього:

2016 р.

Віталій Бивалькевич
Голова КДКА Житомирської області
e-mail: v.byvalkevych@vkdka.org

27

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

24

-27%

+5%

2015 р.

рішень КДКА

24%

550 363

КДКА Житомирської області
2015 р.

-11%

76

91

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

29

42

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

27 288

2015 р.

330 529

1

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

297 886

608 521

—

—

231

636

104%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

59 225

68 413

16%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

57 494

23 467

-59%

—

3 292

100%

10 707

7 917

-26%
100%

Витрати на відрядження:

298 117

609 157

+104%

175%

2016 рік

Утримання офісу:

—

1 325

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

1 325

67 253

90 268

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

194 679

194 682

0%
80

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

100%
34%

Рада адвокатів Закарпатської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Олексій Фазекош

83

12

99

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Закарпатської області
e-mail: o.fazekosh@unba.org.ua

2016 р.

12

8

15

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

67

2016 р.

2

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

68

2015 р.

235 376

5

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

419 215

479 368

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

408 800

2 195 482

437%

—

240

100%

Інші надходження:

828 015

Всього:

14%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

19 695

20 101

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

14 995

4 422

118 341

111 626

82 629

69 605

-16%

206 418

1 074 078

420%

192 115

1 058 593

451%

—

—

14 303

15 485

114 290

478 788

Витрати на відрядження:
Утримання офісу:

2 675 090

Діяльність РАР, у тому числі:

+223%

2016 рік

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

556 368

Всього:

2016 р.

2015 р.

рішень КДКА

Петро Немеш
Голова КДКА Закарпатської області
e-mail: p.nemesh@vkdka.org

2

90

-71%
-6%

8%
319%

1 758 620

+216%

КДКА Закарпатської області
2015 р.

2%

2016 р.

2015 р.

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

131 79

94 159

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

72 136

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

14

2015 р.

290 283

11

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

236 048

497 300

—

—

10 000

—

246 048

497 300

+102%

111%

-100%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

73 117

65 718

-10%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

40 507

11 037

-73%

Витрати на відрядження:

22 015

27 498

25%

Утримання офісу:

15 940

42 848

169%

4 200

13 307

217%

3 400

11 550

240%

—

—

800

1 757

120%

118 801

69 257

-42%

Діяльність КДКА, у тому числі:
організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту
Інші витрати :

Всього:

274 580

229 665

-16%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України
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Рада адвокатів Запорізької області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Голова Ради адвокатів Запорізької області
e-mail: l.novosyolova@unba.org.ua

257 329

0

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Людмила Новосьолова

2016 р.

9

12

9

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

2016 р.

6

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

70 141

2015 р.

239 498

4

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

767 488

911 397

19%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

657 600

1 155 200

76%

6 237

94 643

Інші надходження:

1 431 325

Всього:

2 161 240

+51%

1417%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

312 412

519 755

66%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

219 024

118 726

-46%

Витрати на відрядження:

56 417

43 128

-24%

Утримання офісу:

13 700

21 331

56%

Діяльність РАР, у тому числі:

25 514

1 338 302

15 750

106 687

—

—

9 764

3 238

-67%

774 099

38 230

-95%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

Всього:

1 401 166

+48%

2016 р.

2015 р.

рішень КДКА

Катерина Махно
Голова КДКА Запорізької області
e-mail: k.makhno@vkdka.org

577%

2 079 472

КДКА Запорізької області
2015 р.

5145%

85 102

2016 р.

2015 р.

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

272 157

83 234

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

5

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

90 320

2015 р.

387 354

0

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

2015 рік

324 030

1 001 573

—

—

76 356

Інші надходження:

Всього:

Витрати

2016 рік

400 386

—

1 001 573

+150%

2015 рік

фонд оплати праці штатних
209% Загальний
працівників:

2016 рік

—

93 824

100%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

—

48 369

100%

Витрати на відрядження:

—

2 926

100%

3 454

24 902

621%
100%

Утримання офісу:

—

790

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

790

394 191

383 685

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

397 645

554 496

+39%
82
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2016

100%
-3%

Рада адвокатів Івано-Франківської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

В.о. Голови Ради адвокатів
Івано-Франківської області
e-mail: s.petrova@unba.org.ua

78

2015 р.

0

93

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Світлана Петрова

2016 р.

5

5

5

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

24

2016 р.

9

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

66

2015 р.

133 170

6

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

493 283

614 559

25%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

655 670

1 241 462

89%

Інші надходження:

113 081

123 705

1 262 034

Всього:

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

225 801

283 248

25%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

116 493

124 808

7%

30 160

30 142

0%

113 549

57 443

-49%

Витрати на відрядження:

9%

Утримання офісу:

1 979 726

25 308

74 559

195%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України

4 200

35 470

745%

витрати на виготовлення ордерних книжок

1 045

3 515

236%

витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю

3 263

7 920

143%

7 644

40 577

431%

Діяльність РАР, у тому числі:

+57%

2016 рік

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

518 955

Всього:

+18%

КДКА Івано-Франківської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Руслан Попадинець
Голова КДКА Івано-Франківської області
e-mail: r.popadynets@vkdka.org

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

91 350

43

610 777

67

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

140 348

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

70 173

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

10

2015 р.

134 213

11

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

275 341

592 236

Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

—

—

Інші надходження:

—

Плата за складення кваліфікаційного іспиту:

Всього:

275 341

—

592 236

+115%

115%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

2016 рік

104 271

162 647

56%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

63 753

73 896

16%

Витрати на відрядження:

13 767

11 887

-14%

1 625

4 543

180%

Утримання офісу:

270

1 710

533%

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

1 710

100%

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

270

—

17 814

15 274

Діяльність КДКА, у тому числі:

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту
Інші витрати :

Всього:

201 500

-100%
-14%

269 957

+34%
2016
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Рада адвокатів Київської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Петро Бойко
Голова Ради адвокатів Київської області
e-mail: p.boyko@unba.org.ua

60

2016 р.

6

87

21

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

146 150

234 488

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

17

2015 р.

1953 3919

18

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

2 900 262

3 367 679

16%

77 627

6 836 343

8707%

3 554 332

340 406

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування
Інші надходження:

2016 рік

6 532 221

Всього:

-90%

Витрати

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

1 220 112

1 594 337

868 255

353 315

-59%

7 165

4 978

-31%

3 200 683

423 694

-87%

224 069

335 033

50%

206 321

285 021

38%

—

27 500

100%

17 748

22 512

27%

1 181 757

3 735 877

Обов’язкові відрахування (податки та збори):
Витрати на відрядження:
Утримання офісу:

10 544 428

Діяльність РАР, у тому числі:

+61%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
придбання власного приміщення, тощо):

Всього:

2016 рік

6 702 041

-4%

2016 р.

2015 р.

рішень КДКА

Галина Ковбасінська
Голова КДКА Київської області
e-mail: g.kovbasinska@vkdka.org

0

216%

6 447 234

КДКА Київської області
2015 р.

31%

0

2016 р.

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

197 84

360 269

360 287

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

27

2015 р.

748 590

34

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

2016 рік

1 360 746

1 857 668

—

—

Всього:

37%

2015 рік

1 807 828

498 093

2 355 761

+30%

11%

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

643 636

784 928

22%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

448 921

410 332

-9%

—

—

634 686

410 061

-35%
904%

Витрати на відрядження:

447 082

Інші надходження:

Витрати

2015 рік

Утримання офісу:

1 326

13 320

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

1 326

13 320

164 485

255 312

Діяльність КДКА, у тому числі:

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту
Інші витрати :

Всього:

1 893 054

1 873 953

-1%
84

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

904%
55%

Рада адвокатів міста Києва
Оновлене адвокатське самоврядування м. Києва
8 жовтня створено КДКА
адвокатури м. Києва.
Конференція обрала головою КДКА
м.Києва Ігоря Орлова.

8
жов.

Членами дисциплінарної
палати стали Ольга Бєгунова,
Володимир Дерев’янчук,
Ігор Покотило, Ольга Просянюк, Ровшанбек Разметов, Наталія Сухомлинова, Роман Титикало, Едуард Угрінчук,
Олексій Дрюк, Тетяна Гнатюк і Вадим Риков.
Членами кваліфікаційної палати стали Леся
Дубчак, Олександр Заруцький, Сергій Мостовенко, Костянтин Рибачковський, Олександр
Нагорний, Євген Солодко, Тетяна Тимченко,
Володимир Волощук, Катерина Нікітюк.
8 жовтня висловлено
недовіру голові Ради адвокатів м. Києва та членам РАР
та відкликано їх з посад.
Конференція затвердила звіт
Ревізійної комісії
м. Києва, який містить підтвердження численних
фінансових зловживань у роботі колишнього
керівництва Ради регіону.

8 жовтня київські адвокати
обрали головою Ради адвокатів столиці Петра Рябенка.
До нового складу Ради адвокатів
м. Києва увійшли 25 адвокатів.

8 жовтня представником київських адвокатів у Раді адвокатів
України став ІгорЧерезов.
Наталю Петрову відкликано
конференцією з цієї посади.
8 жовтня Валерій Кострюков став
представником київської адвокатури у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії
адвокатури України. Ірину Піх
відкликано.

2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

10 вересня оновлено Ревізійну комісію
адвокатури м. Києва. Достроково
відкликані члени Ревізійної комісії
м. Києва та обрані до складу цього
органу адвокати Сергій Вилков
(Голова), Ярослав Білак та
Леонід Танцюра.

10
вер.

10 вересня оновлено Ревізійну
комісію адвокатури м. Києва.
Достроково відкликані члени
Ревізійної комісії м. Києва та
обрані до складу цього органу
адвокати Сергій Вилков (Голова),
Ярослав Білак та Леонід Танцюра.

6 серпня відкрила роботу конференція
адвокатів м. Києва для обрання КДКА
столиці та оцінки роботи Ради регіону.

13 червня Рада адвокатів України ухвалила пакет антикризових рішень, які мали на
меті відновлення роботи легітимних
органів адвокатського самоврядування у
столиці. рішення Ради адвокатів України
№ 153 від 11 червня 2016 року «Про
затвердження
Висновку
спеціальної
тимчасової комісії з перевірки діяльності
органів адвокатського самоврядування
міста Києва» та № 156 від 11 червня «Про
деякі
питання
реалізації
Висновків
спеціальної тимчасової комісії з перевірки
діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва». Відповідно до них,
РАУ встановила відсутність у місті Києві
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури, створеної відповідно до
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

6
сер.

13
чер.

85

Рада адвокатів Кіровоградської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Галина Ромаданова

26

2015 р.

0

35

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Кіровоградської області
e-mail: g.romadanova@unba.org.ua

2016 р.

8

3

0

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

31

2016 р.

4

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

34

2015 р.

169 158

4

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

328 197

380 383

16%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

368 610

712 330

93%

—

—

Інші надходження:

696 807

Всього:

1 092 713

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

153 641

231 882

51%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

47 828

56 801

19%

Витрати на відрядження:

36 099

30 486

-16%

Утримання офісу:

54 658

65 751

20%

Діяльність РАР, у тому числі:

+57%

63 807

47 856

-25%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України

11 780

35 552

202%

витрати на виготовлення ордерних книжок

13 500

—

—

12 304

238 331

274 192

15%

92 552

113 808

23%

витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Витрати по стажистам:
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

2016 р.

Микола Пільгуй
Голова КДКА Кіровоградської області
e-mail: m.pilguy@vkdka.org

0

2016 р.

2015 р.

85

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

2

-100%
100%

820 776

19%

2015 р.

рішень КДКА

686 916

Всього:

КДКА Кіровоградської області
2015 р.

2016 рік

44

41

66

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

40 117

2015 р.

110 159

2

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

2015 рік

158 457

421 448

—

—

Всього:

166%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

228 457

70 000

185 474

85%

36 887

40 804

11%

3 166

5 853

85%

56 480

38 290

-32%

3 350

6 313

88%

3 350

6 313

88%

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

25 595

8 695

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

491 448

+115%

0%

2016 рік

100 346

Витрати на відрядження:

70 000

Інші надходження:

Витрати

2016 рік

Утримання офісу:
Діяльність КДКА, у тому числі:
організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

Інші витрати :

Всього:

225 824

285 429

26%
86

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

-66%

Рада адвокатів Луганської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

0

Голова Ради адвокатів Луганської області
e-mail: o.melnykov@unba.org.ua

0

9

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Олександр Мельніков

2016 р.

0

0

4

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

4

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

0

2015 р.

17

0

1

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні
Надходження коштів як сплати за
проходження стажування
Інші надходження:

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

90 588

91 591

1%

1 035

13 780

1231%

83 497

2 137

-97%

175 120

Всього:

Витрати

2016 рік

107 508

-39%

2016 рік

132 000

66 000

-50%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

73 819

14 520

-80%

Витрати на відрядження:

60 751

23 410

-61%

Утримання офісу:

—

—

Діяльність РАР, у тому числі:

—

—

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю

—

—

44 710

20 620

Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

311 280

Всього:

124 550

-60%

КДКА Луганської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Голова КДКА Луганської області
e-mail: a.voronkin@vkdka.org

0

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Анатолій Воронкін

-54%

0

0

0

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

5

11

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

17

2015 р.

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

61

2015 р.

1

82

30

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

2015 рік

32 206

258 718

фонд оплати праці штатних
703% Загальний
працівників:

—

167 500

100%

29 000

—

Обов’язкові відрахування (податки та збори):
Витрати на відрядження:

61 206

426 218

+596%

-100% Утримання офісу:

2016 рік

40 194

105 354

27 254

28 398

—

8 004

100%

3 961

14 663

270%

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

5 754

13 726

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

77 163

162%
4%

139%

170 145

+121%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

87

Рада адвокатів Львівської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Богдан Павлишин
Голова Ради адвокатів Львівської області
e-mail: b.pavlyshyn@unba.org.ua

2016 р.

770 1607

0

7

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

35

27

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

2016 р.

5

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

138 214

2015 р.

277 1203

3

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

976 677

1 455 372

49%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

677 495

3 667 934

441%

21 638

146 662

578%

Інші надходження:

1 675 810

Всього:

5 269 968

+214%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

690 502

673 123

-3%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

345 330

391 592

13%

Витрати на відрядження:

60 296

64 242

Утримання офісу:

81 843

355 394

334%

Діяльність РАР, у тому числі:

41 118

83 632

103%

7 031

14 636

108%

—

12 500

100%

34 087

56 496

66%

220 959

69 725

-68%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

Всього:

1 440 048

1 637 708

14%

КДКА Львівської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Голова КДКА Львівської області
e-mail: l.strepko@vkdka.org

0

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Любомир Стрепко

7%

0

39

69

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

652 718

407 415

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

3

2015 р.

93 175

4

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

2015 рік

939 903

1 151 038

22%

—

7 863

100%

Всього:

2015 рік

942 871

20 000

1 178 901

+25%

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

395 229

484 063

22%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

213 356

280 089

31%

3 476

8 073

129 629

202 434

56%
966%

Витрати на відрядження:

2 968

Інші надходження:

Витрати

2016 рік

574% Утримання офісу:

7 077

75 420

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

7 077

75 420

966%

108 785

30 049

-72%

Діяльність КДКА, у тому числі:

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту
Інші витрати :

Всього:

857 552

1 080 128

+26%
88

132%

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

Рада адвокатів Миколаївської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Олександр Олійник

19

5

18

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Миколаївської області
e-mail: o.oliynyk@unba.org.ua

2016 р.

4

2

0

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

30

2016 р.

5

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

84

2015 р.

56

54

5

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

506 988

659 181

30%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

107 184

780 000

628%

2 600

14 650

463%

Інші надходження:

616 772

Всього:

1 453 831

+136%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

276 327

445 395

61%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

105 359

177 416

68%

Витрати на відрядження:

46 729

26 852

-43%

Утримання офісу:

51 100

137 511

169%

Діяльність РАР, у тому числі:

10 552

23 320

121%

5 116

6 620

29%

—

9 500

100%

5 436

7 200

32%

116 784

31 610

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

606 851

Всього:

842 104

+39%

КДКА Миколаївської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

В’ячеслав Антипченко
Голова КДКА Миколаївської області
e-mail: v.antypchenko@vkdka.org

1

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

2

-73%

68

63

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

68 230

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

96 267

2015 р.

0

83

54

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

415 644

662 964

Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

—

—

Інші надходження:

—

Плата за складення кваліфікаційного іспиту:

Всього:

415 644

—

662 964

+60%

60%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

2016 рік

128 377

178 808

89 914

92 180

Витрати на відрядження:

7 797

9 106

17%

Утримання офісу:

5 400

10 619

97%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

6 934

8 732

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

238 422

39%
3%

26%

299 445

+26%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

89

Рада адвокатів Одеської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Йосип Бронз

2015 р.

106 140

13

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Одеської області
e-mail: y.bronz@unba.org.ua

2016 р.

88

42

7

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

2016 р.

13

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

109 152

2015 р.

204 281

20

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

1 335 588

1 803 960

35%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

1 839 024

3 928 512

114%

264 743

286 883

Інші надходження:

3 439 355

Всього:

8%

6 019 355

Витрати

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

1 856 690

3 216 832

73%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

722 506

679 657

-6%

Витрати на відрядження:

154 723

68 063

Утримання офісу:

616 440

1 069 519

93 202

258 263

177%

66 340

51 252

-23%

—

120 619

100%

26 862

86 392

222%

170 320

29 450

-83%

Діяльність РАР, у тому числі:

+75%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(виплати КДКА стажистам, адвокатам)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
перерахунки помічникам адвокатів, тощо, ):

Всього:

2016 рік

3 613 881

Наталія Рудницька
Голова КДКА Одеської області
e-mail: n.rudnytska@vkdka.org

73%

5 321 784

+47%

КДКА Одеської області
2015 р.

-56%

2016 р.

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

392 797

225 243

328 475

210 584

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

9

2015 р.

473 884

16

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

623 848

842 495

—

1 554

100%

30 417

127 231

318%

35%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

363 531

443 441

22%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

198 457

101 897

-49%

—

29 181

100%

28 920

42 560

47%

Витрати на відрядження:

654 265

971 280

+48%

2016 рік

Утримання офісу:

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

9 312

74 218

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

600 220

691 297

+15%
90

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

697%

Рада адвокатів Полтавської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Володимир Скукіс

172 201

14

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Полтавської області
e-mail: v.skukis@unba.org.ua

2016 р.

16

5

9

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

60

2016 р.

11

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

81

2015 р.

202 313

11

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

710 656

818 969

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

281 783

1 724 686

Інші надходження:

136 118

194 817

1 128 557

Всього:

15%

512%
43%

2 738 472

+143%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

244 587

299 827

23%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

208 260

152 983

-27%

Витрати на відрядження:

14 447

30 659

112%

Утримання офісу:

55 586

99 265

79%

Діяльність РАР, у тому числі:

18 779

15 870

-15%

15 819

14 430

-9%

2 960

1 440

—

—

229 242

333 863

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

770 901

Всього:

2016 р.

2015 р.

Голова КДКА Полтавської області
e-mail: t.vorotintseva@vkdka.org

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Тамара Воротінцева

46%

932 467

+21%

КДКА Полтавської області
2015 р.

-51%

158 549

92

68

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

73 688

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

1

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

73 281

2015 р.

184 265

3

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

281 916

1 121 782

—

—

7 015

23 523

298%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:
Обов’язкові відрахування (податки та збори):
Витрати на відрядження:

288 931

1 145 305

+296%

235%

Утримання офісу:

2016 рік

121 654

139 608

85 350

72 103

-16%

—

9 618

100%

1 245

1 559

25%

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

33 793

6 159

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

242 042

15%

-82%

229 047

-5%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

91

Рада адвокатів Рівненської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Павло Луцюк

92

12

80

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Рівненської області
e-mail: p.lutsyuk@unba.org.ua

2016 р.

21

6

3

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

20

2016 р.

10

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

27

2015 р.

320 341

10

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

599 329

658 549

10%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

263 911

730 020

177%

52 614

130 492

148%

Інші надходження:

915 854

Всього:

1 519 061

+66%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

2016 рік

323 496

410 628

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

98 060

64 777

-34%

Витрати на відрядження:

98 613

59 646

-39%

Утримання офісу:

87 304

71 353

-18%

Діяльність РАР, у тому числі:

50 591

89 533

77%

24 651

56 843

131%

4 966

21 018

323%

20 974

11 672

-44%

113 505

116 167

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

771 569

Всього:

+5%

2016 р.

2015 р.

рішень КДКА

Світлана Сурікова
Голова КДКА Рівненської області
e-mail: s.surikova@vkdka.org

1

2%

812 104

КДКА Рівненської області
2015 р.

27%

3

2016 р.

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

293 157

323 379

165 274

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

0

2015 р.

8

1283 1688

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

2015 рік

267 696

790 457

—

—

Всього:

195%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:
Обов’язкові відрахування (податки та збори):
Витрати на відрядження:

20 085

Інші надходження:

Витрати

2016 рік

287 781

1 565

792 022

+175%

-92%

Утримання офісу:

2016 рік

119 996

172 579

85 394

37 978

-56%

2 750

11 575

321%

19 185

44 568

132%

3 728

10 579

184%

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

9 973

100%

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

3 728

—

12 464

9 963

Діяльність КДКА, у тому числі:

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту
Інші витрати :

Всього:

243 517

287 242

+18%
92

44%

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

-100%
-20%

Рада адвокатів Сумської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Голова Ради адвокатів Сумської області
e-mail: o.kovalyova@unba.org.ua

94 181

0

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Олександра Ковальова

2016 р.

3

3

15

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

22

2016 р.

1

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

18

2015 р.

265 401

2

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

238 822

275 625

15%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

391 416

517 958

32%

21 187

33 405

58%

Інші надходження:

651 425

Всього:

826 988

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

347 683

392 382

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

144 810

86 324

-40%

Витрати на відрядження:

44 153

66 063

50%

Утримання офісу:

39 447

39 233

-1%

9 242

35 890

288%

5 502

28 167

412%

—

—

3 740

7 723

106%

43 378

27 306

-37%

Діяльність РАР, у тому числі:

+27%

2016 рік

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

628 713

Всього:

647 198

+3%

КДКА Сумської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Голова КДКА Сумської області
e-mail: s.kondratenko@vkdka.org

0

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Світлана Кондратенко

12%

0

44

51

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

58 126

2015 р.

2016 р.

2015 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

33

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

89

2015 р.

3

183

123

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

107 623

250 346

—

—

35 011

25 300

133%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

81 649

131 433

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

57 363

28 915

-50%

—

1 183

100%

1 231

5 830

374%

Витрати на відрядження:

142 634

275 646

+93%

-28%

2016 рік

Утримання офісу:

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю

—

—

3 256

5 735

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

143 499

61%

76%

173 096

+21%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

93

Рада адвокатів Тернопільської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Валерій Міщенко

198 336

0

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Тернопільської області
e-mail: v.mishchenko@unba.org.ua

2016 р.

9

0

0

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

35

2016 р.

2015 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

3

63

2016 р.

667 2244

2

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

366 016

479 625

31%

—

916 044

100%

8 268

100 626

1117%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування
Інші надходження:

374 284

Всього:

Витрати

2016 рік

1 496 295

+300%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

175 430

400 015

128%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

117 687

88 003

-25%

Витрати на відрядження:

49 847

36 894

-26%

Утримання офісу:

52 553

48 675

-7%

Діяльність РАР, у тому числі:

16 161

21 886

35%

12 608

17 320

37%

—

—

3 553

4 566

44 404

38 805

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

456 082

Всього:

2016 р.

+39%
2015 р.

Тетяна Тиханська
Голова КДКА Тернопільської області
e-mail: t.tykhanska@vkdka.org

7

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

1

-13%

634 280

КДКА Тернопільської області
2015 р.

29%

35

40

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

41 105

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

50

2015 р.

2016 р.

2015 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

40

3

2016 р.

292 52

1

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту:

—

610 598

Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

—

—

Інші надходження:

—

359 266

Всього:

—

969 864

+100%

100%

100%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

—

219 325

100%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

—

95 288

100%

Витрати на відрядження:

—

11 654

100%

Утримання офісу:

—

41 126

100%

Діяльність КДКА, у тому числі:

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

—

255 800

Інші витрати :

Всього:

—

623 193

+100%
94

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

100%

Рада адвокатів Харківської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Голова Ради адвокатів Харківської області
e-mail: v.guyvoronska@unba.org.ua

634 1030

0

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Вікторія Гайворонська

2016 р.

34

62

23

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

73

2016 р.

8

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

95

2015 р.

3341 3561

15

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

1 970 335

2 157 744

—

—

223 648

200 234

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування
Інші надходження:

2 193 983

Всього:

Витрати

2016 рік

10%

-10%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

357 313

494 014

38%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

245 708

260 003

6%

—

—

93 540

88 461

-5%

134 067

183 963

37%

921

—

-100%

16 300

—

-100%

460

460

581 884

3 441 056

Витрати на відрядження:
Утримання офісу:

2 357 978

Діяльність РАР, у тому числі:

+7%

2016 рік

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
придбання власного приміщення,тощо):

Всього:

1 412 512

2016 р.

2015 р.

Голова КДКА Харківської області
e-mail: l.glukhachieva@vkdka.org

12

20

2016 р.

2015 р.

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

1418 760

51 186

рішень КДКА

Людмила Глухачева

491%

4 467 497

+216%

КДКА Харківської області
2015 р.

0%

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

91 198

2015 р.

2016 р.

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

22

2015 р.

22

1867 1017

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

333 485

693 742

Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

—

—

Інші надходження:

—

Плата за складення кваліфікаційного іспиту:

Всього:

108%

2015 рік

197 016

381 751

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

139 442

84 286

-40%

9 100

13 310

46%

70 826

30 199

-57%
38%

Витрати на відрядження:

333 485

—

693 742

+108%

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

Утримання офісу:

1 272

1 761

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

1 272

1 761

44 154

38 090

Діяльність КДКА, у тому числі:

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту
Інші витрати :

Всього:

468 810

94%

38%
-14%

549 397

+17%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

95

Рада адвокатів Херсонської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

49 156

6

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

2015 р.

5

6

7

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

24

2016 р.

11

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

25

2015 р.

70 134

8

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

303 274

448 651

—

—

154 471

487 022

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування
Інші надходження:

453 745

Всього:

Витрати

2016 рік

48%

215%

935 673

+106%

2015 рік

2016 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

93 600

100 800

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

34 407

22 176

-36%

Витрати на відрядження:

33 126

26 810

-19%

Утримання офісу:

62 796

71 046

13%

Діяльність РАР, у тому числі:

53 738

206 236

284%

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України

30 940

68 228

121%

витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)

12 827

—

9 971

7 428

-25%

80 705

38 624

-52%

витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

358 372

Всього:

+30%

2016 р.

2015 р.

Голова КДКА Херсонської області
e-mail: k.bereshchenko@vkdka.org

66

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Катерина Берещенко

-100%

465 692

КДКА Херсонської області
2015 р.

8%

10

37 114

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

51 157

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

26

2015 р.

2016 р.

2

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

82

2015 р.

1

80 121

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

2015 рік

93 470

229 859

—

—

55 720

Інші надходження:

Всього:

Витрати

2016 рік

149 190

84 803

314 662

+111%

2015 рік

фонд оплати праці штатних
146% Загальний
працівників:

52%

2016 рік

142 370

167 484

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

75 419

36 846

-51%

Витрати на відрядження:

11 443

18 416

61%

Утримання офісу:

23 926

29 789

25%

—

31 678

100%

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

31 178

100%

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

500

100%

13 564

31 480

132%

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

266 722

315 693

+18%
96

18%

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

Рада адвокатів Хмельницької області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Наталія Вагіна

122 250

16

12

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатів Хмельницької області
e-mail: n.vagina@unba.org.ua

2016 р.

29

10

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

15

2016 р.

11

7

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

25

2015 р.

222 491

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

308 281

417 107

35%

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

179 357

434 986

143%

Інші надходження:

112 172

101 348

-10%

599 810

Всього:

953 441

+59%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

2016 рік

136 006

123 775

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

86 047

51 397

-40%

Витрати на відрядження:

37 802

39 162

4%

Утримання офісу:

49 566

79 683

61%

Діяльність РАР, у тому числі:

96 798

132 862

37%

89 318

122 904

38%

—

—

7 480

9 958

136 978

107 169

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

543 197

Всього:

2016 р.

Володимир Прядун
Голова КДКА Хмельницької області
e-mail: v.pryadun@vkdka.org

1

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

1

-22%

-2%
2015 р.

рішень КДКА

33%

534 048

КДКА Хмельницької області
2015 р.

-9%

68

77

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

126 334

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

6

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

40 122

2015 р.

16

348 532

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

265 202

175 265

—

—

13 080

41 257

-34%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

86 761

95 814

10%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

57 443

21 079

-63%

2 204

2 212

16 227

42 137

Витрати на відрядження:

278 282

216 522

-22%

215%

2016 рік

Утримання офісу:

—

—

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

—

115 647

55 280

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

278 282

0%
160%

-52%

216 522

-22%
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

97

Рада адвокатів Черкаської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Олександр Лічевецький
Голова Ради адвокатівЧеркаської області
e-mail: o.lichevetsky@unba.org.ua

2016 р.

103 145

8

0

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

14

10

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

2015 р.

2016 р.

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

1

123 182

43

40

2016 р.

2

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

393 945

499 383

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

439 500

1 362 510

210%

3 894

13 011

234%

Інші надходження:

837 339

Всього:

27%

1 874 904

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

452 133

187 202

-59%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

191 749

41 184

-79%

Витрати на відрядження:

44 983

39 726

-12%

Утримання офісу:

10 857

20 276

87%

5 847

19 313

230%

2 560

536

-79%

408

56

-86%

2 879

18 721

550%

87 343

866 340

892%

Діяльність РАР, у тому числі:

+124%

2016 рік

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

792 912

Всього:

1 174 041

+48%

КДКА Черкаської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

Володимир Хлистуненко
Голова КДКАЧеркаської області
e-mail: v.khlystunenko@vkdka.org

38

2016 р.

3

55

86

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

58 249

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

0

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

51 150

2015 р.

2

303 522

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

181 572

562 542

210%

—

127 000

100%

107 132

93 026

-13%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:
Обов’язкові відрахування (податки та збори):
Витрати на відрядження:

288 704

782 568

+171%

Утримання офісу:

2016 рік

178 843

220 346

65 742

48 476

—

—

19 150

34 176

78%

-26%

1 989

6 596

232%

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

5 325

100%

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

1 989

1 272

-36%

16 104

13 844

-14%

Діяльність КДКА, у тому числі:

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту
Інші витрати :

Всього:

281 828

323 438

15%
98

23%
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Рада адвокатів Чернівецької області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Алла Єзерська

194 367

15

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Голова Ради адвокатівЧернівецької області
e-mail: a.ezerska@unba.org.ua

2016 р.

8

9

6

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

37

2016 р.

5

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

24

2015 р.

3

116 154

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

477 618

555 231

—

—

36 294

17 195

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування
Інші надходження:

513 912

Всього:

Витрати

2016 рік

16%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

118 702

282 173

46 799

62 077

33%

Витрати на відрядження:

—

68 144

100%

Утримання офісу:

—

13 246

100%

28 502

23 948

-16%

20 522

23 948

17%

—

—

7 980

—

264 140

142 557

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

-53%

572 426

Діяльність РАР, у тому числі:

+11%

2016 рік

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

458 143

Всього:

2016 р.

Звенислава Дяченко
Голова КДКАЧернівецької області
e-mail: z.dyachenko@vkdka.org

0

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

1

-46%

+29%
2015 р.

рішень КДКА

-100%

592 145

КДКА Чернівецької області
2015 р.

138%

22

26

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

48 170

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

2

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

61 116

2015 р.

0

89

43

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Витрати

2016 рік

165 282

641 035

Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:

—

—

Інші надходження:

—

Плата за складення кваліфікаційного іспиту:

Всього:

165 282

—

641 035

+288%

288%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

2016 рік

129 676

244 058

50 142

53 924

Витрати на відрядження:

—

—

Утримання офісу:

—

76 863

100%

Діяльність КДКА, у тому числі:

100%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

88%
8%

—

4 718

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

4 718

100%

25 942

71 293

175%

Інші витрати :

Всього:

205 760

450 856

+119%
2016
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Рада адвокатів Чернігівської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

рішень
коференцій
адвокатів

рішень РАР

Галина Якуба
Голова Ради адвокатівЧернігівської області
e-mail: g.yakuba@unba.org.ua

11

2016 р.

12

0

0

2015 р.

2016 р.

звернень
адвокатів
про ненадання
інформації

12

7

2015 р.

2016 р.

2015 р.

нових
адвокатів
внесено до
бази даних
ЄРАУ

23

2016 р.

4

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

семінарів та
тренінгів для
адвокатів

26

2015 р.

8

553 664

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження

2015 рік

Надходження щорічних внесків на
забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування в Україні

352 588

397 792

Надходження коштів як сплати за
проходження стажування

102 342

1 604 080

5 041

5 596

Інші надходження:

459 971

Всього:

Витрати

2016 рік

13%

1467%
11%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

163 457

198 139

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

89 784

44 911

-50%

Витрати на відрядження:

56 151

61 451

9%

107 541

235 103

119%

9 727

208 551

2044%

4 545

118 188

2500%

—

—

5 182

10 824

109%

7 197

5 753

-20%

Утримання офісу:

2 007 468

Діяльність РАР, у тому числі:

+336%

2016 рік

організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів України
витрати на виготовлення ордерних книжок
(інформаційно-технічне забезпечення)
витрати на виготовлення свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю
Інші витрати (послуги банку, пошти, нотаріусу,
тощо):

433 857

Всього:

753 908

+74%

КДКА Чернігівської області
2015 р.

2016 р.

2015 р.

Жанна Максімова
Голова КДКАЧернігівської області
e-mail: zh.maksimova@vkdka.org

3

2016 р.

рішень
дисціплінарної
палати КДКА

рішень КДКА

3

21%

19

58

2015 р.

2016 р.

рішень
кваліфікаційної
палати КДКА

54 459

2015 р.

2016 р.

осіб допущено до
кфаліфікаційного
іспиту

2015 р.

2016 р.

5

2016 р.

загальна
кількість
вхідної
кореспонденції

справ у
провадженні

23 236

2015 р.

11

65 236

Фінансові показники статей балансу за 2016 рік
Надходження
Плата за складення кваліфікаційного іспиту:
Інші доходи - добровільні внески на
матеріально-технічне забезпечення
діяльності в сфері права:
Інші надходження:

Всього:

2015 рік

Витрати

2016 рік

153 360

749 181

389%

—

34 656

100%

12 462

39 799

219%

2015 рік

Загальний фонд оплати праці штатних
працівників:

60 809

118 042

94%

Обов’язкові відрахування (податки та збори):

22 353

25 969

16%

4 729

15 638

231%

50 959

65 337

28%
100%

Витрати на відрядження:

165 822

823 636

+397%

2016 рік

Утримання офісу:

—

1 047

організація заходів з підвищення
кваліфікації адвокатів України

—

—

витрати на виготовлення ордерних книжок

—

—

витрати на виготовлення свідоцтва про
складання кваліф. іспиту

—

1 047

100%

10 917

72 336

562%

Діяльність КДКА, у тому числі:

Інші витрати :

Всього:

149 767

298 369

+99%
100
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VII
Вища школа
адвокатури
НААУ
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Звіт про діяльність Вищої школи адвокатури Національної
асоціації адвокатів України за 2016 рік

Вища школа адвокатури Національної асоціації
адвокатів України (далі – Вища школа адвокатури НААУ)
є освітньо-науковою організацією, що створена у формі
наукової установи приватної форми власності Радою
адвокатів України 17.12.2015 року.
Відповідного пункту 5.2.1.9 Статуту Вищої школи
адвокатури НААУ ректор щорічно звітує за результати
діяльності Вищої школи адвокатури НААУ перед
Національною асоціацією адвокатів України та Радою
адвокатів України.
За 2016 рік Вища школа адвокатури НААУ проводила
таку діяльність:

1. Діяльність у сфері становлення та
юридичного оформлення (реєстрації) Вищої
школи адвокатури НААУ:
• Проведено реєстрацію Вищої школи адвокатури НААУ
як юридичної особи;
• Виготовлено печатки Вищої школи адвокатури НААУ;
• Відкрито рахунки Вищої школи адвокатури НААУ у
банківських установах;
• Розроблено нову редакцію Статуту Вищої школи
адвокатури НААУ, яку затверджено Радою адвокатів
України (рішення № 131 Ради адвокатів України,
затверджено 10 червня 2016 року);
• Проведено реєстрацію нової редакції Статуту Вищої
школи адвокатури НААУ;
• Налагоджено ведення у Вищій школі адвокатури НААУ
документації, діловодства та архівної справи;

2. Діяльність у сфері структурування Вищої
школи адвокатури НААУ:
• Розроблено структуру та штатний розпис Вищої школи
адвокатури НААУ;
• Створено Вчену раду Вищої школи адвокатури НААУ;
• Створено ректорат Вищої школи адвокатури НААУ;
• Створено Науково-експертну раду Вищої школи
адвокатури НААУ;
• Розроблено положення
адвокатури НААУ;

про

філії

Вищої

школи

• Створено дві філії Вищої школи адвокатури НААУ
(Школи адвокатської майстерності Дніпропетровської
та Харківської області);
• Кадрово заповнені структурні підрозділи, діяльність
яких є пріоритетними на момент становлення Вищої
школи адвокатури НААУ;

3. Діяльність Вищої школи адвокатури НААУ у
сфері кадрового забезпечення:
• Проведено переговори та залучено до діяльності
Вищої школи адвокатури НААУ кращих фахівцівнауковців у сфері права в Україні;
• Відповідно до пунктів 5.1.5, 5.4.3 Статуту Вищої школи
адвокатури НААУ розроблено проекти трудових
контрактів з ректором та проректорами Вищої школи
адвокатури НААУ та передано їх до Національної
асоціації адвокатів України;

• Зареєстровано КВЕДи Вищої школи адвокатури НААУ;

• Розроблено
проект
працівниками;

• Розроблено офіційний сайт Вищої школи адвокатури
НААУ hsa.unba.org.ua;

• Напрацьовані
забезпечення;

• Відкрита сторінка у Facebook Вищої школи адвокатури
НААУ;

• Організовано кадрову службу Вищої школи адвокатури
НААУ;
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трудового

мінімальні

контракту

стандарти
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з

кадрового

2016

4. Діяльність Вищої школи адвокатури НААУ
з підготовки та/або підвищення кваліфікації
адвокатів та інших суб’єктів адвокатської
діяльності:

• Укладено
договір
про
науково-міжнародне
співробітництво з Центром підготовки та підвищення
кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і
зборів України;

• Здійснена підготовка документації щодо отримання
дозволів на провадження Вищою школою адвокатури
НААУ діяльності з підготовки та/або підвищення
кваліфікації адвокатів та інших суб’єктів адвокатської
діяльності, а також відповідних програм;

• Здійснена підготовка для реєстрації Вищої школи
адвокатури НААУ в ЄДРБО, що ведеться МОН України;

• Розроблено орієнтовний перелік освітніх, наукових та
інших послуг, що можуть надаватись Вищою школою
адвокатури НААУ (рішення № 133 Ради адвокатів
України затверджено від 10 червня 2016 року);

• Здійснена підготовка для реєстрації наукової теми
Вищої школи адвокатури НААУ;
• Здійснена розробка програм з підготовки докторів
філософії у сфері права (кандидатів юридичних наук);
• Здійснена підготовка до відкриття аспірантури та
докторантури у Вищій школі адвокатури НААУ;

• Розроблена та затверджена Програма підвищення
кваліфікації та/або навчання осіб у Вищій школі
адвокатури НААУ: «Наближення адвокатури України до
європейських стандартів»;

• Проводиться робота щодо відкриття спеціалізованої
вченої ради Вищої школи адвокатури НААУ;

• Розроблено загальні підходи до навчальнометодичного забезпечення програм підготовки та/або
підвищення кваліфікації адвокатів та інших суб’єктів
адвокатської діяльності;

• Проведено науковий аналіз та надано наукове
роз’яснення щодо правил адвокатської етики,
порушених у зверненні громадянина Свірського В.С.;

• Розроблена та затверджена Програма надання освітніх
послуг (підвищення кваліфікації та/або навчання)
особам, які поновили свою адвокатську діяльність;
• Розроблено загальні підходи до діагностики
якості знань з вивчення програм підготовки та/або
підвищення кваліфікації адвокатів та інших суб’єктів
адвокатської діяльності;
• Розроблені тестові завдання для діагностики якості
знань особам, які поновили свою адвокатську
діяльність;
• Розроблено формат телевізійних відео майстеркласів для адвокатів та інших суб’єктів адвокатської
діяльності;

• Налагоджено науково-експертну діяльність Вищої
школи адвокатури НААУ;

• Узгоджено видавничі плани Вищої школи адвокатури
НААУ на 2016-2017 роки;
• Зареєстровано періодичні видання Вищої школи
адвокатури НААУ, зокрема наукові журнали «Науковий
часопис Вищої школи адвокатури Національної
асоціації адвокатів України», «Прецедентне право
Європейського суду з прав людини», а також
всеукраїнська газета адвокатів «Адвокатська газета»;
• Підготовлено та випущено у світ видання
«Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17 книгах,
до роботи над яким залучено понад 50 провідних
науковців та практиків з усіх сфер правничої діяльності;

• Підготовлено 3 відео-майстер-класи з тематики
звернення до Європейського Суду з прав людини;
• Проведено переговори та укладено попередні
домовленості із телевізійною студією УНТ щодо
подальших зйомок відео майстер-класів для адвокатів
та інших суб’єктів адвокатської діяльності;
• Проведено переговори та запрошено провідних
українських науковців та практикуючих адвокатів для
подальшої участі у зйомках відео майстер-класів для
адвокатів та інших суб’єктів адвокатської діяльності;
• Проведено переговори із керівництвом Комітету
із телебачення та радіомовлення України щодо
трансляції відео майстер-класів для адвокатів та інших
суб’єктів адвокатської діяльності по усіх регіональних
державних теле-радіо компаніях;

5. Наукова діяльність Вищої школи адвокатури
НААУ:
• Здійснена підготовка документації щодо отримання
дозволів на провадження наукової діяльності Вищою
школою адвокатури НААУ;
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• Підготовлено до друку та випущено у світ видання
«Звернення до Європейського суду з прав людини», що
безкоштовно у кількості по 60 примірників надіслано
у всі ради адвокатів регіонів та кваліфікаційнодисциплінарні комісії адвокатури;
• Готується до друку видання «Стандарти адвокатури»;
• Підготовлено до друку перший номер журналу
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«Прецедентне право Європейського суду з прав
людини»;
• Підготовлено до друку перший номер журналу
«Науковий часопис Вищої школи адвокатури
Національної асоціації адвокатів України».

6. Міжнародна діяльність Вищої школи
адвокатури НААУ
• Здійснено підготовку з визначення пріоритетів
міжнародної діяльності Вищої школою адвокатури
НААУ;

Ректор
Вищої школи адвокатури НААУ
О. Д. Святоцький

Посилання на сторінку
Вищої Школи НААУ:
https://goo.gl/8UvtW2

• Визначено перелік потенційних зарубіжних партнерів
Вищої школи адвокатури НААУ, з якими може бути
укладено договори про співпрацю;
• Проведено моніторинг міжнародних партнерів, із
якими планується співпраця;
• Проведено попередні перемовини із Вільним
українським університетом (м. Мюнхен) щодо сумісного
присвоєння наукового звання «Доктор права» для
адвокатів.
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План роботи Вищої школи адвокатури Національної
асоціації адвокатів України на 2017 рік
№

Зміст

1

Продовження роботи щодо створення філій Вищої школи адвокатури НААУ

2

Розробка навчально-методичного забезпечення програм підготовки та/або підвищення кваліфікації адвокатів та інших
суб’єктів адвокатської діяльності

3

Удосконалення Програми підвищення кваліфікації та/або навчання осіб у Вищій школа адвокатури НААУ

4

Удосконалення Програми надання освітніх послуг (підвищення кваліфікації та/яабо навчання) особам, які бажають
поновити свою адвокатську діяльність

5

Продовження роботи із розробки тестових завдань для виявлення рівня знань у осіб, які бажають поновити свою
адвокатську діяльність

6

Продовження роботи щодо підготовки відео-майстер-класів з актуальних проблем правозастосування за участі провідних
учених та юристів-практиків

7

Українсько – Німецький форум адвокатів організований спільно Федеральною палатою адвокатів Німеччини та НААУ

8

Продовження роботи щодо реєстрації Вищої школи адвокатури НААУ в ЄДРБО, що ведеться МОН України

9

Продовження роботи щодо реєстрації наукової теми Вищої школи адвокатури НААУ

10

Продовження роботи щодо відкриття аспірантури та докторантури у Вищій школа адвокатури НААУ

11

Продовження роботи щодо відкриття спеціалізованої вченої ради Вищої школи адвокатури НААУ

12

Здійснення науково-експертної діяльності Вищої школи адвокатури НААУ

13

Підготовка до друку та випуск видання «Стандарти адвокатури»

14

Підготовка до друку та випуск журналу «Прецедентне право Європейського суду з прав людини»

15

Підготовка до друку та випуск журналу «Науковий часопис Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів
України»

16

Продовження роботи щодо науково-міжнародного співробітництва та укладення договорів про співпрацю із зарубіжними
партнерами Вищої школи адвокатури НААУ

17

Продовження роботи щодо кадрового наповнення Вищої школи адвокатури НААУ
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VIII
Партнерська
програма
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Партнерська програма
2016 року вперше стартувала Партнерська програма
Національної асоціації адвокатів України.
Національна асоціація адвокатів України об’єднує більше
35 тисяч адвокатів України, є офіційною професійною
організацією, уповноваженою державою на виконання
ряду функцій. Наші представництва працюють у
15 державах світу, у тому числі у США, Франції, Угорщині.

Додаткову інформацію про Партнерську програму НААУ
Ви зможете отримати за наступними контактами:
тел.: +380 44 392 7371;
факс: +380 44 392 7370;
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua.
Красник Вадим Володимирович,
Керівник Секретаріату НААУ, РАУ

Інтенсивні контакти НААУ з іноземними професійними
асоціаціями та національними
адвокатурами інших країн працюють на міжнародну
репутацію української адвокатури та відкривають нові
можливості для розширення масштабів діяльності.
У складі Національної асоціації адвокатів України діють
комітети та секції, які фокусують свою діяльність на
актуальних проблемах як адвокатського самоврядування
і становлення в Україні європейської адвокатури, так і на
розвитку різних галузей законодавства.
Консолідовані зусилля адвокатської спільноти створили
міцне підґрунтя для того, щоб запросити Вас до співпраці
у межах партнерських програм, які надають Вам
ексклюзивні привілеї статусу:
• Генерального партнера НААУ;
• Партнера НААУ;

Переглянути Партнерську
програму в форматі PDF можна
за посиланням:
https://goo.gl/UGKVJT

• Партнера секції НААУ;
• Партнера заходу;
• Партнера-банку;
• Партнера-страхової компанії;
• Генерального партнера Вищої школи адвокатури;
• Партнера «Вісника Національної асоціації
адвокатів України»;
• Партнера видання/книги.
Участь у партнерській програмі дає реальні можливості
зробити внесок у творення ключового компоненту
правової
держави
—
незалежної
адвокатури,
безпосередньо взяти участь у розвитку адвокатського
самоврядування та напрацюванні законодавства.
Партнери НААУ мають можливість долучитися до роботи
комітетів, секцій та представництв НААУ за кордоном.
Окрім того, партнерська співпраця надає переваги
для професійного зростання співробітників компанійпартнерів, які можуть виступати як експертами на заходах
НААУ, так і вдосконалювати свій рівень як учасники
програм з підвищення кваліфікації адвокатів.
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PwC Legal — перший офіційний партнер НААУ
6 липня 2016 року
відбулося
урочисте
підписання
угоди
про
партнерство
між
Адвокатським
об’єднанням «PwC Legal» та Національною
асоціацією адвокатів
України.
AО «PwC Legal» стало першим офіційним
партнером асоціації з по-між юридичних
компаній.
Адвокатське об’єднання «PwC Legal» є юридичним
напрямком PwC Україна. Команда юристів та
адвокатів фірми спеціалізується на питаннях
національного та міжнародного законодавств і
є частиною найбільшої професійної мережі, що
нараховує 2500 юристів у 83 країнах світу.
Під час церемонії підписання угоди про
партнерство Андрій Пронченко, керуючий
партнер АО «PwC Legal», зазначив: «PwC Legal»
раді виступити флагманами змін, підтримавши
ініціативи щодо розбудови правової держави та
нові якісні перетворення, що запроваджуються
колегами з НААУ, і які корелюють із місією
та цінностями нашої фірми. Ми впевнені,
що партнерство дозволить нам не тільки
індивідуально, як адвокатам фірми, але й як
потужній міжнародній компанії зі світовим
ім’ям, долучитися до розбудови в нашій
країні справді професійного та незалежного
інституту адвокатури, який є ознакою будь-якої
демократичної країни».
Як зауважив заступник Голови НААУ Валентин
Гвоздій, член Експертної ради НААУ: «НААУ
розбудовує в Україні європейську сучасну
адвокатуру, маючи на меті запровадження
найбільш передових практик адвокатської
роботи. Я переконаний, що партнерство з
«PwC Legal» – компанією, яка працює за
найвищими міжнародними стандартами, має
чималий досвід та принципові позиції з питань
етики,
незалежності,
транспарентності
професії адвоката – посилить наші позиції як
провідника європейських реформ».
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Дізнатись більше
про партнерів НААУ
можна за посиланням:
https://goo.gl/VPMV4o
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Комунікації НААУ
НААУ працює як сучасна прозора організація, яка публічно
звітує про свою діяльність, підтримує комунікацію не лише у
професійній спільноті, але і з усім суспільством, з академічними
колами, юридичним бізнесом. Ми підбиваємо підсумки не
лише у щорічних звітах, але регулярно публікуємо статистичну
інформацію про діяльність всіх органів адвокатського
самоврядування, в тому числі фінансову. Новини про діяльність
НААУ, експертні коментарі, авторські публікації, нормативноправові документи та рішення, повідомлення про публічні
активності оперативно оприлюднюються всіма каналами
корпоративних комунікацій.
НААУ відкрита до преси і надає інформацію про діяльність
адвокатури, публічно роз’яснює позицію професійної спільноти
стосовно судової реформи, змін до законодавства, захисту
прав громадян. Департамент комунікацій НААУ забезпечує
оперативне надання коментарів провідних адвокатів з
широкого кола правових питань для телеканалів, друкованих та
онлайн видань, радіо.
З приводу найбільш резонансних подій та стратегічних
викликів для діяльності незалежності адвокатури в 2016 року
представники НААУ провели 6 прес-конференцій на ключових
інформаційних майданчиках.
У співпраці з найбільш авторитетними профільними
юридичними виданнями НААУ публікує авторські статті та
організовує інтерв’ю з тематики, які становить професійний
інтерес для правників-практиків, науковців, студентів юридичних
спеціальностей.
Розширюючи аудиторію та прагнучи пояснити складну
юридичну тематику доступно та зрозуміло, представники РАУ
ведуть блоги на ресурсах LB.ua, Лига.net, Форбс.

Посилання на блог
Павла Гречківського:
https://goo.gl/KhzK8L

110

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

Офіційний веб-портал НААУ
Структура офіційного сайту НААУ дозволяє
у зручному для прочитання та пошуку режимі
розміщувати не лише оперативну інформацію
про діяльність НААУ. В тематичних розділах
надано повну інформацію про доступ до
адвокатської професії, особливості адвокатської
діяльності,
профільне
законодавство,
акти НААУ, судову практику та практику
Європейського суду з прав людини. На сайті
розміщено електронні версії тематичних та
щорічних звітів НААУ, методичних посібників та
книжок, Вісника НААУ, фото- та відеоматеріали.
Зважаючи на те, що НААУ має міжнародних
партнерів, Департамент комунікацій підтримує
англомовну версію сайту.
На сайті розміщено Єдиний реєстр адвокатів
України (ЄРАУ). Портал є офіційним електронним
ресурсом надання інформації з реєстру.

Посилання на
сайт Національної
асоціації адвокатів
України:
www.unba.org.ua

Вісник НААУ

«Вісник
НААУ»
–
офіційне
видання
Національної асоціації адвокатів України. У
виданні публікуються ключові рішення органів
адвокатського самоврядування національного
рівня, офіційні роз’яснення РАУ з актуальних
питань здійснення адвокатської діяльності
(забезпечення доступу до професії, підвищення
кваліфікації тощо), аналітичні матеріали з
актуальних питань (тематичний покажчик
додається), огляд судової практики судів вищих
інстанцій, узагальнення судової практики по
окремих категоріях справ судів апеляційних
інстанцій тощо. Періодичність виходу бюлетеня
– раз на місяць.
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Посилання на
свіжий випуск
“Вісника” на сайті
НААУ:
https://goo.gl/
I67Pr0
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Офіційна сторінка на Facebook

Сторінка НААУ у соціальній мережі Facebook постійно
наповнюється актуальними новинами. За тиждень
опубліковані пости на сторінці переглядає близько
24 000 осіб, що надає можливість інтерактивно
взаємодіяти з адвокатами з усієї країни. У середньому
новина переглядається 2 500 разів.
Так, розміщуючи на сторінці опитування щодо
актуального для адвокатської спільноті питання, Facebook
дає можливість швидко, прозоро та ефективно отримати
необхідну інформацію.
У соціальній мережі Facebook власну сторінку має
Всеукраїнський проект “Історія адвокатури України”, яку
підтримує Центр досліджень адвокатури і права при НААУ.
На сторінку проекту підписані понад тисяча користувачів
Facebook.
Через
соцмережі
Проект
публікує
найновіші
дослідження з історії адвокатури України, записи
тематичних радіопрограм, новини про власне діяльність
Центру, інформацію про навчальні дисципліни, які Центр
розробляє для поглиблення знань студентів-юристів про
історію професії.

Посилання на
офіційну сторінку
НААУ на
facebook.com:
https://goo.gl/7R5ksb

Посилання на сторінку
Всеукраїнського Проекту
«Історія адвокатури
України» у facebook.com:
https://goo.gl/NUgTh8

Офіційна сторінка на Youtube
Офіційний канал НААУ на Youtube є дієвим інструментом
для інформування адвокатів за рахунок поширення
відеоінформації про діяльність НААУ. Так, канал
структурований по таким рубрикам:
• Інтерв’ю та привітання керівництва НААУ;
Посилання
на офіційну
сторінку на
youtube.com:
https://goo.gl/
TdPqJ4
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• Засідання Ради адвокатів України;
• Семінари з підвищення кваліфікації адвокатів
України;
• Матеріали З’їздів адвокатів України;
• Інформація по Декларації щодо захисту прав
людини у кримінальному проваджені.
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Офіційна сторінка у Twitter

Офіційна сторінка в Twitter, також, перманентно
оновляється новинами та світлинами з заходів
НААУ. Таким чином, кожен зареєстрований
користувач має можливість постійно слідкувати
за останніми подіями асоціації у зручному для
себе режимі.
Посилання на
офіційну сторінку
в twitter:
www.twitter.com/
infounba

Співпраця з друкованими ЗМІ
НААУ співпрацює з цільовими ЗМІ. Організація
співпрацює з професійними періодичними
виданнями, а саме: газета «Юридична практика»,
журнал «Адвокат», газета «Закон і Бізнес»,
загальнонаціональні онлайн ресурси, телеканали і
радіокомпанії.

Розсилка головних новин та подій
НААУ
Розсилка головних новин та подій НААУ
здійснюється щотижня шляхом надсилання
електронних листів на адреси адвокатів,
відомості про яких містяться у ЄРАУ. Цей
інструмент є дієвим та ефективним для
інформування адвокатів щодо діяльності
організації та її розвитку.

Посилання на
сайт Національної
асоціації адвокатів
України
www.unba.org.ua

Кожне з використовуваних інформаційних джерел НААУ дає змогу організації охопити усі цільові групи у зручний та доступний для кожного з них
спосіб отримання інформації.
НААУ продовжує розвиватися та впроваджувати нові інформаційні підходи задля покращення охоплення та інформування адвокатів та громадськості
щодо діяльності органів адвокатського самоврядування.
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Прес-конференції 2016
Прес-конференція НААУ 28 січня 2016
«Ототожнення адвоката з клієнтом заборонено
законом»
Заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій, голова
Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності Тарас Ламах, заступник Голови комітету захисту
прав та гарантій адвокатської діяльності Євген Солодко,
голова Комітету НААУ з питань адвокатської етики Андрій
Циганков прокоментували такі порушення прав адвокатів,
як виклик на допити у якості свідків, проведення обшуків
адвокатських офісів та бюро, вилучення майна, документів
та носіїв інформації, які містять адвокатську таємницю,
залякування, підпал їхніх автомобілів, офісів та інше, що є
неприпустимим у цивілізованій та правовій державі.
2015 року до Комітету захисту прав та гарантій
адвокатської діяльності надійшло понад 50 заяв, за січень
2016 року — більше 10 заяв.
Законодавство забороняє ототожнювати адвоката
з клієнтом, а поширена практика висування спільних
звинувачень з порушенням процедур має бути зупинена.
«Нас розділили по клієнтах, суспільство нас асоціює не
як адвокатів, а як учасників того чи іншого судового
процесу», - зауважив він. Відповіддю на цю проблему
має стати консолідація. «Доки кожний адвокат не буде
вважати таку проблему своєю, нічого зробити не можна
буде», - наголосив Андрій Циганков.

Валентин Гвоздій, Голова Комітет захисту прав адвокатів
та гарантій адвокатської діяльності Тарас Ламах, Голова
Комітету захисту прав людини Ганна Колесник та адвокат,
член Комітету захисту прав людини Ганна Боряк.
НААУ занепокоєна тим, що більшість порушень прав
адвокатів та перешкод їхній діяльності викликана
незаконними діями органів прокуратури. Особливу
стурбованість викликає мовчання органів влади: немає
жодної правової чи політичної реакції на ситуацію, яка
зачіпає не лише кодексу адвокатської професії, а несе
загрози стандартам захисту прав людини в Україні.
«Ми
хочемо
абсолютно
чітко
заявити
про
безпрецедентний тиск на адвокатуру з боку
правоохоронних органів. Порушення прав адвокатів при
здійсненні професійної діяльності свідчать про те, що
наша держава має ознаки поліцейської держави. Нам
прикро це констатувати, і ми цей месадж посилаємо всім
- українському політикуму, громадянському суспільству та
міжнародній спільноті», - повідомив Валентин Гвоздій.

28 березня прес-конференція представників
Національної асоціації адвокатів України на
тему «Нові порушення прав адвокатів в Україні».

Андрій Циганков наголосив на ключовому принципі
адвокатської діяльності - гарантованій законом
адвокатській таємниці, в тому числі за міжнародними
зобов’язаннями Української держави. «Адвокатам
гарантовано законом знати правду про те, що вчинили
наші клієнти і відпрацьовувати для них систему
захисту. І суспільство не має права нас засуджувати
за це. Адже це задача прокуратури і незалежних судів
переконати суспільство в тому, що прокуратура
поліція і суди спроможні довести вину людини».

22 лютого прес-конференція керівництва НААУ
та адвокатів на тему «Порушення прав адвокатів
в Україні — симптом поліцейської держави».
Позицію НААУ представили заступник голови НААУ, РАУ
2016
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Заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій, голова
Комітету захисту прав та гарантій адвокатської діяльності
НААУ Ганна Колесник, заступник голови комітету Ігор
Черезов презентували оновлений звіт НААУ про
порушення прав адвокатів та найбільш кричущі злочини
щодо адвокатів, зокрема, резонансне вбивство відомого
адвоката Юрія Грабовського. Також було представлено
позицію адвокатської спільноти щодо змін до закону
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Ситуація
із зникненням та вбивством Юрія Грабовського ще раз
довела необхідність негайного внесення змін до законів
для посилення прав адвокатів та механізмів їхнього
захисту.
«Ми процесуально начебто рівні з представниками
правоохоронних органів, але фактично у правовому
полі ми беззбройні. Ми не можемо проводити слідчі дії,
ми можемо опитувати людей, але це не є доказами у
кримінальній справі», - констатував ІгорЧерезов.
Ганна Колесник повідомила, що аналітичний звіт про
порушення прав адвокатів в Україні направлений до
органів української влади та міжнародних професійних
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організацій, аби привернути увагу громадськості та
унеможливити подальшу зростаючу тенденцію таких
порушень. Документ відображає вражаючий масштаб
тих проблем, з якими сьогодні стикається українська
адвокатура

13 квітня в Українському антикризовому медіацентрі прес-конференція на тему «Європейські
стандарти в адвокатурі — очікування реформ
нового Уряду».
Заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій та голова
Комітету з міжнародних зв’язків Іван Гречківський
акцентували на таких пріоритетах реформнеобхідності
проведення реформ адвокатури, як зміцнення
незалежного конституційного статусу, запровадження
дієвого механізму захисту прав та гарантій адвокатської
діяльності, виведення системи безоплатної правової
допомоги з державного впливу.

адвокатури, на жаль, ніхто не думає. РАУ прийшла
до висновку, що хтось готує рейдерське захоплення
адвокатури», - сказав Павло Гречківський.
Зміни до закону «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», які напрацьовані робочою групою, несуть
загрозу незалежному статусу адвокатури та ефективному
функціонуванню адвокатського самоврядування. Ця
позиція зафіксована в Рішенні РАУ від 20 травня 2016
року.

6 липня прес-конференція НААУ на тему
«Безпрецедентні втручання в адвокатську
діяльність та загрози захисту прав людини в
Україні»

«Національна асоціація адвокатів України переконана
у нагальності проведення реформи в адвокатурі та
вважає, що даний процес має повністю відповідати
європейським стандартам та брати кращі приклади
організації адвокатури в світі. Саме тому НААУ
продовжуватиме активну роботу по міжнародній
діяльності та лобіювати європейські реформи в
Україні» - повідомив Іван Гречківський.

1 червня в Українському кризовому медіа центрі
прес-конференція на тему «Адвокати вимагають
прозорості реформи адвокатури».

Заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій, Голова
Комітету з міжнародних зв’язків Іван Гречківський,
Заступники Голови комітету захисту прав адвокатів та
гарантій адвокатської діяльності Євген Солодко та Ігор
Черезов прокоментували безпрецедентну ситуацію
з проведенням масових обшуків адвокатів у м. Києві
детективами НАБУ.
«НААУ була шокована перебігом вчорашніх подій, які
відбулися навколо обшуків офісів адвокатів. Проведено
мінімум 6 обшуків адвокатів, про які нам відомо, і в нас
є інформація, що до 70 обшуків адвокатських офісів
готується ближчими днями з боку правоохоронних
органів», - сказав Валентин Гвоздій.
Обшуки, які проводило НАБУ 5 липня в декількох
офісах адвокатів та адвокатських об’єднань, він назвав
тотальним руйнуванням правових норм.

Під час прес-конференції заступник Голови НААУ, РАУ
Валентин Гвоздій та секретар РАУ Павло Гречківський
представили позицію адвокатури з приводу внесення змін
до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які
були розроблені Робочою групою Ради з питань судової
реформи при Президенті України.
«Штучні обмеження участі професійної адвокатської
спільноти в розробці законопроекту уже призвели до
значних ризиків для незалежного статусу захисників
прав громадян, заявила Рада адвокатів. Законопроект,
який пропонується, є поєднанням закону про акціонерні
товариства і закону про вибори. Про інтереси
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Стратегія розвитку Національної асоціації адвокатів України
до 2020 року
2016 року НААУ оновила ключовий документ, який
визначає місію, бачення, основні цінності та пріоритети
діяльності НААУ. На засіданні Ради адвокатів України
17 листопада 2016 року було схвалено Стратегію розвитку
НААУ до 2020 року. При цьому новий документ містить
детальний план напрямків діяльності НААУ на 4 роки.
До ключових напрямків віднесено участь адвокатської
спільноти у судовій реформі, інституційне зміцнення
адвокатського самоврядування як гарантії незалежності
професії, захист прав адвокатів, удосконалення стандартів
та можливостей доступу громадян до безоплатної
правової допомоги, розвиток співпраці з міжнародними
інституціями та партнерами в Україні, запровадження
навчальних програм для адвокатів та студентів юридичних
спеціальностей, розширення спектру консультаційних
послуг та інноваційних сервісів для членів НААУ.

1. Загальна інформація:
Національна асоціація адвокатів України (НААУ) –
всеукраїнська недержавна некомерційна професійна
організація, що об’єднує всіх адвокатів України з
метою забезпечення реалізації завдань адвокатського
самоврядування.
Створена у 2012 році у відповідності до Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на засадах
професійної незалежності, вона сприяє розвитку та
зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищенню
рівня правової допомоги, що надається адвокатами, а
також ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту
прав і законних інтересів членів Організації.

2. Бачення:
НААУ - сильна та авторитетна професійна організація,
яка служить адвокату, професії та суспільству, що здобула
національне і міжнародне визнання, є ефективним
інструментом захисту прав громадян, гарантом
незалежного статусу та професійної свободи кожного
адвоката в Україні.

3. Наша місія:

правової свідомості суспільства.
• Відстоювати інтереси своїх членів, створювати
можливості для їх професійного розвитку та
вдосконалення.
• Сприяти
залученню
адвокатури
до
процесу
законотворення та впровадження правових реформ.
• Захищати професійні права адвокатів та забезпечувати
гарантії адвокатської діяльності.
• Сприяти підвищенню рівня професійної підготовки
та підвищення кваліфікації адвокатів, а також
забезпечувати дотримання етичних стандартів
діяльності адвокатів.
• Сприяти вдосконаленню та доступності безоплатної
правової допомоги в Україні.
• Представляти інтереси адвокатури в Україні та за її
межами.

4. Наші цінності:
1. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні
адвокатської діяльності.
2. Законність.
3. Домінантність інтересів клієнта.
4. Неприпустимість конфлікту інтересів.
5. Конфіденційність.
6. Компетентність та добросовісність.
7. Повага до адвокатської професії.
8. Верховенство права.
9. Чесність та справедливість.
10. Рівність всіх перед законом і судом.

5. Цілі та задачі:
Стратегічні цілі:

• Сприяти розвитку та незалежності адвокатського
самоврядування в Україні.

1. Зробити НААУ сильною, згуртованою та авторитетною
організацією в Україні та світі.

• Сприяти зміцненню ролі та авторитету інституту
адвокатури в українському суспільстві, підвищенню
статусу професії адвоката та довіри до неї зі сторони
українського суспільства.

2. Забезпечити активну участь її членів у конституційному
процесі та втіленні конституційних змін у чинне
законодавство.

• Представляти інтереси адвокатури у відносинах з
органами державної влади, місцевого самоврядування,
громадськими об’єднаннями та міжнародними
організаціями.

3. Удосконалити процедури професійної підготовки та
розвитку адвокатів.
4. Покращити ефективність системи комунікацій з усіма
суб’єктами та учасниками правової реформи в Україні.

• Сприяти підвищенню рівня правової культури та
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Задачі:
1. Удосконалити роботу системи органів адвокатського
самоврядування в Україні та сприяти більш активному
залученню адвокатів до їх роботи на національному та
регіональному рівнях.
2. Підвищити вимоги щодо здійснення адвокатської
діяльності, зокрема посилити професійні та моральноетичні вимоги до осіб, які мають намір отримати статус
адвоката, та до дисциплінарного контролю професії.
3. Спростити процедуру доступу громадян до безоплатної
правової допомоги.
4. Удосконалити систему правового регулювання
професійних прав та обов’язків адвокатів, забезпечити
гарантії
здійснення
адвокатської
діяльності.
Запровадити ефективні механізми притягнення до
відповідальності посадових осіб за порушення гарантій
незалежності адвокатів.
5. Якісно змінити систему професійного розвитку та
удосконалити процедуру підвищення кваліфікації
адвокатів.
6. Активно розвивати співпрацю з міжнародними
професійними організаціями адвокатів для запозичення
та запровадження їх передового досвіду.
7. Удосконалити систему оподаткування адвокатської
діяльності.

6. Ключові напрямки діяльності НААУ до
2020 р.:
1. Ефективний вплив адвокатської спільноти на хід
судово-правової реформи та участь у законотворчому
процесі.
2. Захист професійних прав адвокатів та забезпечення
гарантій адвокатської діяльності.

10. Розбудова галузевих комітетів та секцій в структурі
НААУ.
11. Запуск спеціальних програм, консультаційних послуг
та інноваційних сервісів для членів НААУ.
12. Сприяння підвищенню рівня професійної підготовки
та кваліфікації адвокатів.
13. Багатопрофільна співпраця з вищими навчальними
закладами. Запровадження спеціальних програм для
молодих адвокатів.
14. Проведення заходів, публікація та популяризація
матеріалів з історії адвокатури України.
15. Реалізація партнерської програми НААУ. Співпраця
з міжнародними донорськими програмами та
проектами технічної допомоги.
16. Розвиток проектів та програм всеукраїнської
благодійної організації «Благодійний фонд допомоги
адвокатам».
17. Виготовлення та розповсюдження
рекламної та сувенірної продукції.

брендової

18. Широке інформування суспільства та адвокатської
спільноти щодо діяльності НААУ через профільні,
ділові та загальні засоби масової інформації, а також
соціальні медіа.
19. Інформування суспільства та адвокатської спільноти
щодо діяльності НААУ на корпоративному сайті та
через друковані видання НААУ. Подальший розвиток
корпоративного сайту та періодичних видань НААУ.
Переглянути
стратегію НААУ в
форматі PDF можна
за посиланням:
https://goo.gl/UGKVJT

3. Представництво адвокатури України у відносинах з
органами державної влади, місцевого самоврядування,
громадськими об’єднаннями та міжнародними
організаціями.
4. Забезпечення доступу та відкритості інформації
стосовно адвокатів та адвокатської діяльності в Україні.
5. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
6. Здійснення контролю над фінансово-господарською
діяльністю органів НААУ та системи адвокатського
самоврядування.
7. Удосконалення стандартів та можливостей доступу
громадян до безоплатної правової допомоги.
8. Співпраця
з
міжнародними
професійними
організаціями, інститутами та проектами з питань
адвокатури та права. Представництво інтересів
адвокатури України в інших країнах.
9. Інституційний розвиток та покращення роботи НААУ.
2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

119

Зміст
I

НаціональнаАсоціація Адвокатів України							2
Шановні колеги!											3
Місія та бачення											4
Структура												5
Як влаштована НААУ?											5
Діяльність Секретаріату НААУ, РАУ у 2016 році								8
Працівники секретаріату										10
Єдиний реєстр адвокатів України									11
Ключові судові справи за участю Національної асоціації адвокатів України				
15
Досягнення НААУ на міжнародній арені за 2016 рік							
16
Заходи з підвищення кваліфікації проведені НААУ							21
Заходи з підвищення кваліфікації проведені НААУ спільно з іншими організаціями			
22
Ключові досягнення та події 2016 року									23
Legal Alarm												26
НААУ | Фінансові показники статей балансу за 2016 рік 27

II

Рада Адвокатів України										28
Засідання Ради адвокатів України – 2016 рік								29
Члени РАУ												36
Статистична звітність РАУ за 2016 рік									37

III

Вища Кваліфікаційно-Дисплінарна Комісія Адвокатури 					39
Діяльність Вищої Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії Адвокатури за 2016 рік				
40
Рішення Вищої Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії Адвокатури за 2016 рік				
43
Члени ВКДКА												45
ВКДКА | Фінансові показники статей балансу за 2016 рік							
46
Статистична звітність ВКДКА за 2016 рік								47

IV

Вища Ревізійна Комісія Адвокатури								49
Звіт Вищої Ревізійної Комісії Адвокатури за 2016 рік							
50
Члени ВРКА												52

V

Діяльність Комітетів НААУ 									53
Звіт Комітету Захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації 		
адвокатів України за 2016 рік										54
Звіт Комітету з міжнародних зв’зків при Національній асоціації адвокатів України за 2016 рік		
60
Звіт про діяльність Комітету з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів
України за 2016 рік 											64
Звіт роботи Комітету з питань медіації Національної асоціації адвокатів України за період
березень-грудень 2016 року										65
План роботи Комітету з питань медіації Національної асоціації адвокатів України на 2017 рік		
66
Звіт Комітету законодавчих ініціатив з питань адвокатської діяльності за 2016 рік			
67
Звіт Комітету захисту прав людини за 2016 рік								69
Звіт науково-методичного Центру досліджень адвокатури і права при НААУ за 2016 рік			
70
Звіт Комітет з питань фізичної культури та спорту при НААУ						
73

VI

Діяльність регіональних органів адвокатського самоврядування			

74

Автономна Республіка Крим та місто Севастополь							75
Вінницька область											76
Волинська область											77
Дніпропетровська область										78
120

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

Донецька область											79
Житомирська область											80
Закарпатська область											81
Запорізька область											82
Івано-Франківська область										83
Київська область											84
м. Київ 													85
Кіровоградська область										86
Луганська область											87
Львівська область											88
Миколаївська область											89
Одеська область											90
Полтавська область											91
Рівненська область											92
Сумська область											93
Тернопільська область											94
Харківська область											95
Херсонська область											96
Хмельницька область											97
Черкаська область											98
Чернівецька область											99
Чернігівська область											100

VII

Вища школа адвокатури НААУ									101
Звіт про діяльність Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України за 2016 рік
План роботи Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України на 2017 рік		

VIII

102
105

Партнерська програма										107
PwC Legal — перший офіційний партнер НААУ								108

IX

Комунікації НААУ											109

X

Прес-конференції											114

XI

Стратегія НААУ

117

Стратегія розвитку Національної асоціації адвокатів України до 2020 року 					

118

Контакти 													122

2016

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

121

Контакти

(044) 392-73-71

info@unba.org.ua

(044) 392-73-70

04071, Київ,
вул. Ярославська, буд. 6, 5 поверх

unba.org.ua

122

fb.com/Ukrainian
NationalBarAssociation

twitter.com/infounba

youtube.com/c/НААУ_РАУ

Звіт Національної Асоціації Адвокатів України

2016

