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Національна асоціація адвокатів України щороку 
презентує звіт про діяльність, який є найбільш пов-
ним аналітичним документом про стан адвокатури 
в нашій країні. Про роботу органів адвокатського 
самоврядування, дорадчих, допоміжних органів та 
інституцій НААУ ми звітуємо як перед професійною 
спільнотою, яка наразі нараховує 60 тисяч адвокатів, 
так і перед всіма громадянами, заради яких працює 
незалежний конституційний інститут адвокатури.

Звіт за 2020 рік – символічний, знаковий. Він засвід-
чує безперервність нашої роботи в неординарних 
умовах карантинних обмежень і високих ризиків для 
здоров’я кожного у зв’язку з пандемією Covid-19.

Впродовж року ці складні обставини, на жаль, мали 
негативний ефект для можливостей захисту прав 
людини в Україні. Таку оцінку надано у доповіді 
Управління Верховного комісара ООН з прав люди-
ни про вплив пандемії COVID-19 на права людини, 
яка оприлюднена в грудні 2020 року. 

За даними міжнародних експертів, обмеження, 
пов’язані з COVID-19, вплинули на доступ до пра-
восуддя та гарантію публічного судового розгляду. 
Існувало багато перешкод для забезпечення рівно-
го доступу до правосуддя за допомогою цифрових 
технологій. Об’єктивно, кожен практикуючий адво-
кат зіштовхнувся з цими викликами, і це вимагало від 
кожного ще більше професійної самовідданості та 
сміливості в часи загальної атмосфери нестабіль-
ності, невизначеності і суспільної тривоги перед 
небезпечним вірусом. 

Переконана, що адвокатура з гідністю пройшла цей 
складний період, відстоюючи як інтереси кожної лю-
дини, так і професійні права й імунітети адвокатів. 
Ми, як інституція, надавали благодійну допомогу 
старшому поколінню адвокатів; ініціювали зміни до 
законодавства, аби забезпечити необхідні умови 
для роботи адвокатів під час карантину; надава-
ли консультації для прискореного запровадження 
онлайн-інструментів у сфері правосуддя; створю-
вали можливості для дистанційного підвищення 
кваліфікації адвокатів; переводили роботу органів 
адвокатського самоврядування в онлайн-формати, 
усвідомлюючи покладену на нас законом відпові-
дальність і важливість наших рішень. З повагою, 

Голова Національної асоціації 
адвокатів України, 
Ради адвокатів України 

Лідія Ізовітова

Шановні колеги!

2020 рік для НААУ є також особливим роком, оскіль-
ки він завершує п’ятирічний період стратегічного 
планування діяльності адвокатури. Стратегія роз-
витку, прийнята на 2016-2020 роки, отримала свою 
підсумкову оцінку. За кожним із визначених нею на-
прямків діяльності ми досягнули амбітних високих 
показників. Про ці успіхи згадано у окремих розділах 
Звіту за 2020 рік.

 Складний і непередбачуваний 2020 рік вкотре до-
вів, що НААУ утвердилась як незалежна, професій-
на та ефективна організація, яка спроможна гідно 
представляти інститут адвокатури, захищати права 
адвокатів та надавати професійну правничу допо-
могу кожному, хто її потребує. Ми продемонстру-
вали готовність до складних новітніх викликів і зав-
дяки мудрості і консолідованості, ресурсу взаємної 
підтримки та інституційної експертизи вистояли як 
організація і змогли допомогти тисячам громадян 
захистити їхні права, свободи та інтереси.
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Національна асоціація адвокатів України (далі — 
НААУ) є юридичною особою та діє через організацій-
ні форми адвокатського самоврядування, передба-
чені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». Установчим документом Національної асоціації 
адвокатів України є Статут, затверджений в оновленій редакції  
Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 р. 
(частини 3, 5 статті 45 Закону).

• З’їзд адвокатів України – вищий орган адвокатського само-
врядування, 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 вищого органу адвокатського само-
врядування. Склад Ради адвокатів України – 30 членів: по од-
ному представнику від кожного регіону, які обираються конфе-
ренцією адвокатів регіону та голова і два заступника голови, 
які обираються шляхом голосування на З’їзді адвокатів України.

• Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокату-
ри – 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 за-
ступника голови, які обираються шляхом голосування на З’їзді 
адвокатів України.

• Вища ревізійна комісія адвокатури – орган, який утворе-
но і діє для здійснення контролю за фінансово-господарською 
діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, 
рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікацій-

но-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних 
комісій адвокатів регіонів. ВРКА підконтрольна і підзвітна З’їз-
ду 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 са-
моврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві і Севастополі. Конференцію складають адвокати, адреса 
робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Рес-
публіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, та відомості 
про яких внесено до Єдиного реєстру адвокатів України. 

• Рада адвокатів регіону – орган, який у період між конфе-
ренціями адвокатів регіону виконує функції самоврядування у 
регіоні. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна Кон-
ференції адвокатів регіону. Голова та члени Ради адвокатів ре-
гіону обираються на конференції адвокатів регіону.

• Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – ор-
ган, який утворюється з метою визначення рівня фахової підго-
товленості осіб, які виявили намір отримати свідоцтво на пра-
во заняття адвокатською діяльністю та вирішення питань щодо 
дисциплінарної відповідальності адвокатів. КДКА підконтроль-
на і підзвітна Конференції адвокатів регіону. Голова та члени 
КДКА обираються конференцією адвокатів регіону.

• Ревізійна комісія адвокатів регіону – орган, який утво-
рюється і діє для здійснення контролю за фінансово-госпо-
дарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури. РКАР підконтрольна і 
підзвітна конференції адвокатів регіону. Голова та члени РКАР 
обираються Конференцією адвокатів регіону.

Структура. Як влаштована НААУ?

З’їзд адвокатів України

Конференція адвокатів регіону

Кваліфікаційно-
дисциплінарна
комісія (КДКА)

Рада адвокатів України (РАУ) Вища ревізійна комісія
адвокатури (ВРКА)

Рада адвокатів
регіону (РАР)

Ревізійна комісія
адвокатів регіону (РКАР)

пропорційна 
кількість
делегатів

один 
представник

один 
представник

РАУ ВКДКА ВРКА

Вища кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія

адвокатури (ВКДКА)
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Єдиний Реєстр Адвокатів України

Єдиний реєстр адвокатів України – це електронна база даних, 
яка містить відомості про чисельність і персональний склад ад-
вокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право 
на зайняття адвокатською діяльністю та про обрані адвокатами 
організаційні форми адвокатської діяльності.

Рада адвокатів України забезпечує ведення ЄРАУ, координує 
діяльність, здійснює організаційне, методичне, інформаційне 
забезпечення рад адвокатів регіонів щодо внесення ними ві-
домостей до ЄРАУ та надання витягів з нього.

Внесення відомостей до ЄРАУ здійснюється радами адвокатів 
регіонів та Радою адвокатів України за дворівневним принци-
пом. 

Реєстр розміщений на офіційному сайті Національної асоціації 
адвокатів і є єдиною офіційною базою інформації про всіх укра-
їнських адвокатів (нині — це майже 59 тисяч осіб). Крім закону 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ЄРАУ згадується в 
Кримінальному процесуальному кодексі: передбачено, що за-
хисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесені 
до ЄРАУ або в його профілі є позначка про зупинення права на 
адвокатську діяльність.

Розуміючи унікальність цього реєстру, адвокатура з 2013 року 
постійно інвестувала в його розвиток. Зараз профіль кожного 
адвоката в офіційному реєстрі містить не тільки базову інфор-
мацію, визначену профільним законом, а й додаткові дані про 
професійні досягнення, готовність адвоката надавати правову 
допомогу pro bono, посилання на профіль у соціальній мережі 
Фейсбук і актуальні контакти самого адвоката, прізвища його 
помічників. Якщо адвокат порушував правила адвокатської ети-
ки, у його профілі обов’язково вказуються вжиті щодо нього за-
ходи дисциплінарної відповідальності — попередження, зупи-
нення адвокатської діяльності на певний період або остаточне 
виключення з професії. Це відкрита інформація, яка вноситься 
дуже оперативно, доступна звичайним користувачам реєстру. 
Така процедура є гарантією конституційного права громадян 
на професійну правову допомогу.

Реєстром користуються судді, правоохоронні органи для під-
твердження статусу захисника, а звичайні громадяни можуть 
знайти в цій базі професійного адвоката з чинним правом на 
заняття адвокатською практикою.



7Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

12/202011/202009/202002/202012/201912/201812/201712/201611/201511/2014

50000

60000

12/202011/202009/202002/202012/2019

58
 9

99

58
 7

76

57
 9

82

54
 8

40

53
 7

60

45
 3

70

39
 10

7

35
 0

0
9

32
 8

39

28
 0

19

58 999

+ 1080

+ 3142

+ 794
+ 223

Єдиний реєстр адвокатів України 2020
(��Станом на 14/12/2020)

Динаміка кількісного складу адвокатів у ЄРАУ

Тенденція збільшення кількості адвокатів у 2020 році



8 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2020
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270

1101

735

366

2019

2018

7584
6460

1124

5800
5090

710

8899

7217

1682

2019

2018

778
593

185

627
478

561

874

644

230

2019

2018

3707
3105

602

3093
2636

457

4144

3472

672

2019

2018

4041
2807

1234

3683
2535

1148

4208

2884

1324

2019

2018

701

146

2019

2018

871
621

250

749
540

209

937

665

272

2019

2018

1106
875

231

910
700

210

1213

943

270

847

677

112

688
596

92

+ 66 осіб

789

 + 88 осіб

 + 107 осіб

 + 467 осіб + 198 осіб

+ 51 особа

58999 44 185 14 814
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Загальна кількість 
адвокатів у ЄРАУ, станом 
на 14.12.2020 р.

Кількість адвокатів у ЄРАУ (без 
зупинених/припинених/анульо
ваних), станом на 14.12.2020 р.

Кількість зупинених/припинених/ 
анульованих, станом на 
14.12.2020 р.

Регіон: Регіон:

АР Крим

2020 2019

2018

2020

2020

Закарпатська область

Вінницька область

2020

Запорізька область

2020 2020

Волинська область Івано-Франківська область

2020 2020

Дніпропетровська область Київська область

2020 2020

2020 2020

Донецька  область Кіровоградська область

Житомирська область Луганська область

Загальна кількість адвокатів у ЄРАУ в розрізі 
регіональної присутності
(��Станом на 14/12/2020)

1408

843

565

1411
848

563

1417
856

561

2019

2018

1583
1060

523

1205
874

331

1813

1525

288

2019

2018

2421
1804

617

1931
856

529

2599

1840

759

2019

2018

1356
896

460

1165
375

790
1474

936

538

2019

2018

1411
692

563

894
636

270

1101

735

366

2019

2018

7584
6460

1124

5800
5090

710

8899

7217

1682

2019

2018

778
593

185

627
478

561

874

644

230

2019

2018

3707
3105

602

3093
2636

457

4144

3472

672

2019

2018

4041
2807

1234

3683
2535

1148

4208

2884

1324

2019

2018

701

146

2019

2018

871
621

250

749
540

209

937

665

272

2019

2018

1106
875

231

910
700

210

1213

943

270

847

677

112

688
596

92

+ 66 осіб

789

 + 88 осіб

 + 107 осіб

 + 467 осіб + 198 осіб

+ 51 особа

58999 44 185 14 814

Миколаївська область Хмельницька область

Львівська область Херсонська область

2020 2020

2020 2020

2020 2020

20202020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

Одеська область Черкаська область

Полтавська область Чернівецька область

Рівненська область Чернігівська область

Сумська область  м. Київ

Тернопільська область

2020

 м. Севастополь

ВСЬОГО:Харківська область

2019

2018

3473
2301

1172

2900
2136

764

3769

2416

1353

2019

2018

1417
1099

318

1155
931

224

1527

1090

437

2019

2018

929
587

342

825
509

316

985

594

391

2019

2018

1103
828

275

949
722

227

1183

871

312

2019

2018

3569
2864

705

3050
2472

578

3902

3041

861

2019

2018

2803
2127

676

2095
1687

408

3276

2297

979

2019

2018

1002
586

416

862
538

324

1063

590

473

2019

2018

850
675

175

721
580

141

992

714

278

2019

2018

1326
850

476

1093
754

365

1445

888

557

2019

2018

589
436

153

490
358

132

659

487

172

2019

2018

5614
5147

467

5004
4680

324

6015

5394

621

2019

2018

275
230

45

277
232

45

275

230

45

58999
44185

14814

2019

2018

861
564

297

796
533

263

900

568

332

2019

2018

2614
1968

646

2376
1970

406

2791

2013

778

2019

2018

671
575

96

609
532

77

700

587

113

 + 82 особи

 + 90 осіб

 + 58 осіб

 + 214 осіб

 + 212 осіб

 + 104 особи

 + 183 особи



10 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2020

ВСЬОГО:

Хмельницька область

Миколаївська область

Львівська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

 м. Київ

 м. Севастополь

Івано-Франківська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

АР Крим

2020

2020 2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020 2020 2020

2020 2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

20202020

2020

2020

2020

2020

64%

36%

57%

43%

57%

43%

57%

43%

66%

34%

66%

34%

64%

36%

62%

38%

64%

36%

62%

38%

62,3%

37,7%

59%

41%

63%

37%

63%

37%

68%

32%

59%

41%

59%

41%

65%

35%

62%

38%

63%

37%

62%

38%

62%

38%

57%

43%

68%

32%

60%

40%

65%

35%

70%

30%

58%

42%

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область 

Донецька  область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Херсонська область

Гендерно–соціальна роль адвоката
(��Станом на 14/12/2020)

62,3% 37,7%
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ВСЬОГО:

Хмельницька область

Миколаївська область

Львівська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

 м. Київ

 м. Севастополь

Івано-Франківська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

АР Крим

2020

2020 2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020 2020 2020

2020 2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

20202020

2020

2020

2020

2020

64%

36%

57%

43%

57%

43%

57%

43%

66%

34%

66%

34%

64%

36%

62%

38%

64%

36%

62%

38%

62,3%

37,7%

59%

41%

63%

37%

63%

37%

68%

32%

59%

41%

59%

41%

65%

35%

62%

38%

63%

37%

62%

38%

62%

38%

57%

43%

68%

32%

60%

40%

65%

35%

70%

30%

58%

42%

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область 

Донецька  область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Херсонська область

Гендерно–соціальна роль адвоката
(��Станом на 14/12/2020)

62,3% 37,7%

ВСЬОГО:

Хмельницька область

Миколаївська область

Львівська область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

 м. Київ

 м. Севастополь

Івано-Франківська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

АР Крим

2020

2020 2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020 2020 2020

2020 2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

20202020

2020

2020

2020

2020

0

75

0

11

0

74

0

397

21

52

2

30

21

61

0

56

0

678

0

4

714

3139

171

59

74

60

37

13

30

30

24

207

14

42

0

51

0

624

0

28

0

12

135

222

37

26

38

60

11

50

0

28

0

44

99

145

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область 

Донецька  область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Херсонська область

Кількість внесених до бази ЄРАУ
(��Станом на 14/12/2020)

Стажистів Помічників714 3139
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0 20 40 60 80 100 120

Активність адвокатів у наданні послуг Pro Bono
(��Станом на 14/12/2020)

Всього: 284

м. Київ

Дніпропетровська обл.

Львівська обл.

Хмельницька обл.

Донецька обл.

Миколаївська обл.

Волинська обл.

Черкаська обл.

Київська обл.

Рівненська обл.

Луганська обл.

Тернопільська обл.

Харківська обл.

Вінницька обл.

Одеська обл.

Запорізька обл.

Кіровоградська обл.

м. Севастополь

107

55

23

16

16

14

9

8

8

6

6

5

5

2

1

1

1

1
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0 20 40 60 80 100 120

Активність адвокатів у наданні послуг Pro Bono
(��Станом на 14/12/2020)

Всього: 284

м. Київ

Дніпропетровська обл.

Львівська обл.

Хмельницька обл.

Донецька обл.

Миколаївська обл.

Волинська обл.

Черкаська обл.

Київська обл.

Рівненська обл.

Луганська обл.

Тернопільська обл.

Харківська обл.

Вінницька обл.

Одеська обл.

Запорізька обл.

Кіровоградська обл.

м. Севастополь

107

55

23

16

16

14

9

8

8

6

6

5

5

2

1

1

1

1

Всього: 511 Всього: 503

5

21

8

18

50

11

48

59

8

29

15

4

15

14

3

64

23

5

4

10

3

7

25

7

21

34

0

АР Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

 м.Київ

 м.Севастополь

0

4

4

48

6

0

2

4

1

139

4

4

10

1

25

2

5

3

3

93

5

6

4

0

2

128

0

АР Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

 м.Київ

 м.Севастополь

Кількість адвокатів, яким надано трансфер (2020 р.)
(��Станом на 14/12/2020)

Видано: Отримано
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Реєстрації адвокатів у особистому кабінеті 
(з січня 2019 р.)

7

276276

316316

353353

356356

363363

402402

405405

412

468

492

501

524

579

580

736

920

1014

1280

1291

1433

1520

1568

2181

2515

3988

1

Рада адвокатів Дніпропетровської області

Рада адвокатів міста Києва

Рада адвокатів Київської області

24491
Рада адвокатів Автономної Республіки Крим

Рада адвокатів міста Севастополя

Рада адвокатів Луганської області

Рада адвокатів Херсонської області

Рада адвокатів Тернопільської області

Рада адвокатів Сумської області

Рада адвокатів Житомирської області

Рада адвокатів Хмельницької області

Рада адвокатів Вінницької області

Рада адвокатів Івано-Франківської області

Рада адвокатів Чернігівської області

Рада адвокатів Кіровоградської області

Рада адвокатів Чернівецької області

Рада адвокатів Волинської області

Рада адвокатів Черкаської області

Рада адвокатів Рівненської області

Рада адвокатів Закарпатської області

Рада адвокатів Миколаївської області

Рада адвокатів Донецької області

Рада адвокатів Харківської області

Рада адвокатів Полтавської області

Рада адвокатів Запорізької області

Рада адвокатів Одеської області

Рада адвокатів Львівської області

Гендерний розподіл:

Середній вік: 

33-40 р.

реєстрацій адвокатів
у особистому кабінеті

ВСЬОГО:

37,87 %

62,13 %



15Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

1 1/29/2020 м. Київ Meet-up «Доступ до юридичної професії: чи рівні можливості?» 59

2 2/22/2020 м. Київ Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів м. Києва 850

3 2/24/2020 м. Київ Public talks «Гендерна рівність в юридичній професії: міф чи реальність?» 898

4 2/26/2020 м. Київ Балістична експертиза в судовій практиці 468

5 2/29/2020 м. Чернігів Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Чернігівської області 249

6 5/20/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Три погляди на правила адвокатської етики або особливості взаємодії адво-
ката з особами з інвалідністю

379

7 5/21/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Дотримання етичних стандартів та запобігання конфлікту інтересів у відно-
синах адвоката і судді

365

8 5/28/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Дотримання етичних стандартів та запобігання конфлікту інтересів у відно-
синах адвоката і судді

388

9 6/26/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Черкась-
кій області: "Участь адвоката в судовому засіданні за допомогою відеокон-
ференції"

363

10 6/19/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Чер-
каській області: «Стресостійкість адвоката: правила виживання в умовах 
турбулентності»

332

11 6/17/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Черкась-
кій області: "Судовий контроль в адміністративному процесі - ефективний 
інструмент виконання рішень"

350

12 6/18/2020
вся Україна 

(Онлайн)
«Практичні аспекти застосування адвокатом законодавства про фінансовий 
моніторинг у роботі з клієнтом»

289

13 6/18/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Відповідальність адвокатів за порушення порядку проведення фінмоніто-
рингу

394

14 6/23/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Житомир-
ській області: "Cуд - не панацея. Альтернативні способи вирішення спорів"

374

15 6/23/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Податкові зміни за законом №466-IX. Змінилося все. 396

16 6/25/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Відповідальність адвокатів за порушення порядку проведення фінмоніто-
рингу

268

17 6/26/2020
вся Україна 

(Онлайн)
«Практичні аспекти застосування адвокатом законодавства про фінансовий 
моніторинг у роботі з клієнтом»

375

18 7/2/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Три погляди на правила адвокатської етики або особливості взаємодії адво-
ката з особами з інвалідністю

629

19 7/7/2020
вся Україна 

(Онлайн)
«Практичні аспекти застосування адвокатом законодавства про фінансовий 
моніторинг у роботі з клієнтом»

523

20 7/9/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Відповідальність адвокатів за порушення порядку проведення фінмоніто-
рингу

20

21 7/23/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар NextGen "Організація продуктивної роботи адвоката у віддаленому 
режимі"

30

22 7/16/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар «Онлайн робота адвоката в 2020: нові регулювання та практика» (ІІІ 
блок доповідатиметься англійською мовою)

40

23 7/20/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Чернівецької області

74

24 7/28/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Вінницької області

30

Заходи НААУ з підвищення кваліфікації
Реєстрації адвокатів у особистому кабінеті 
(з січня 2019 р.)

7

276276

316316

353353

356356

363363

402402

405405

412

468

492

501

524

579

580

736

920

1014

1280

1291

1433

1520

1568

2181

2515

3988

1

Рада адвокатів Дніпропетровської області

Рада адвокатів міста Києва

Рада адвокатів Київської області

24491
Рада адвокатів Автономної Республіки Крим

Рада адвокатів міста Севастополя

Рада адвокатів Луганської області

Рада адвокатів Херсонської області

Рада адвокатів Тернопільської області

Рада адвокатів Сумської області

Рада адвокатів Житомирської області

Рада адвокатів Хмельницької області

Рада адвокатів Вінницької області

Рада адвокатів Івано-Франківської області

Рада адвокатів Чернігівської області

Рада адвокатів Кіровоградської області

Рада адвокатів Чернівецької області

Рада адвокатів Волинської області

Рада адвокатів Черкаської області

Рада адвокатів Рівненської області

Рада адвокатів Закарпатської області

Рада адвокатів Миколаївської області

Рада адвокатів Донецької області

Рада адвокатів Харківської області

Рада адвокатів Полтавської області

Рада адвокатів Запорізької області

Рада адвокатів Одеської області

Рада адвокатів Львівської області

Гендерний розподіл:

Середній вік: 

33-40 р.

реєстрацій адвокатів
у особистому кабінеті

ВСЬОГО:

37,87 %

62,13 %
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№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

25 7/28/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Діяльність органів фінансових розслідувань податкової міліції України в 
умовах реформування

346

26 7/27/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Житомирської області

465

27 8/3/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Івано-Франківської області

505

28 8/10/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Черкаської області

561

29 8/11/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Волинської області

520

30 8/13/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Чер-
каській області: "Електронна демократія в Україні та адвокатська спільнота: 
інструменти взаємодії"

700

31 8/17/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Кіровоградської області

499

32 8/18/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Львівської області

582

33 8/20/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Спільний вебінар НААУ(Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів) та 
Ради бізнес-омбудсмена: "Як допомогти бізнесу виконати судове рішення. 
Практика Ради бізнес-омбудсмена"

351

34 8/27/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Тренінг за проектом Ради Євпропи HELP "Внутрішнє переміщення" 42

35 8/27/2020 місто Харків Тренінг за проектом Ради Євпропи HELP "Внутрішнє переміщення" 11

36 9/1/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Сумської області

452

37 9/7/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Тернопільської області

570

38 9/8/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Хмельницької області

461

39 9/14/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Харківської області

566

40 9/15/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Одеської області

501

41 9/21/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Херсонської області

444

42 9/22/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Запорізької області

521

43 9/24/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Донецької області

524

44 9/28/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Луганської області

330

45 9/29/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Миколаївської області

470

46 9/30/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) для адвокатів 
Київської області

510

47 10/5/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Круглий стіл в режимі відеоконференції: «З’ясування судом думки дитини: 
нормативне врегулювання, судова практика та психологічний аспект»

487

48 10/8/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Чер-
каській області: «Загальні положення організації та проведення місцевих 
виборів 2020»

418

Заходи НААУ з підвищення кваліфікації (частина 2)
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№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

49 10/12/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Meet-up «Доступ до юридичної професії: чи рівні можливості?» 59

50 10/15/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів м. Києва 850

51 10/16/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Public talks «Гендерна рівність в юридичній професії: міф чи реальність?» 898

52 10/19/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Балістична експертиза в судовій практиці 468

53 10/21/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Семінар НААУ з підвищення кваліфікації для адвокатів Чернігівської області 249

54 11/11/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Три погляди на правила адвокатської етики або особливості взаємодії адво-
ката з особами з інвалідністю

379

55 11/12/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Дотримання етичних стандартів та запобігання конфлікту інтересів у відно-
синах адвоката і судді

365

56 11/16/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Дотримання етичних стандартів та запобігання конфлікту інтересів у відно-
синах адвоката і судді

388

57 11/17/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Черкась-
кій області: "Участь адвоката в судовому засіданні за допомогою відеокон-
ференції"

363

58 11/30/2020
вся Україна 

(Онлайн) (Онлайн)

Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Чер-
каській області: «Стресостійкість адвоката: правила виживання в умовах 
турбулентності»

332

59 12/28/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Вебінар НААУ та регіонального представництва UNBA NextGen у Черкась-
кій області: "Судовий контроль в адміністративному процесі - ефективний 
інструмент виконання рішень"

350

Всього 25 011

Заходи НААУ з підвищення кваліфікації (частина 3)
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№
Дата 

проведення
Місце  

проведення 
Тип заходу

Кількість  
учасників

1 2/7/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Фінальна очна зустріч за курсом "Заборона неналежного поводження" 9

2 2/28/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Тренінг за проектом Ради Європи HELP "Внутрішнє переміщення" 30

3 6/11/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Онлайн – семінар для адвокатів та арбітражних керуючих з питань віднов-
лення платоспроможності фізичної особи. Практичні аспекти застосування 
Кодексу України з процедур банкрутства.

459

4 6/25/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Українсько – німецький форум адвокатів: E-Justice and BEA (lawyers special 
e-mail-account)

2682

5 8/4/2020
вся Україна 

(Онлайн)

Спільний вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) 
з Національною асоціацією арбітражних керуючих України для адвокатів 
Дніпропетровської області

469

6 8/25/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар НААУ (Комітет з підвищення професійної кваліфікації) спільно з 
YouControl: "Ідентифікація та верифікація контрагента"

535

7 8/27/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Конференція на тему: "Навіщо адвокату медіація? "  спільно-безоплатний 704

8 10/6/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Рейдерство в державних реєстрах: ефективна протидія 344

9 10/16/2020
вся Україна 

(Онлайн)
"Три погляди на правила адвокатської етики або особливості взаємодії 
адвоката з особами з інвалідністю" спільно з Радою адвокатів м. Києва

477

10 10/20/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Адміністративне оскарження в сферах публічних закупівель та економічної 
конкуренції: рекомендації

338

11 10/22/2020 місто Харків
Українсько – німецький форум адвокатів: Вплив законодавства про фінмоні-
торинг на адвокатську діяльність в Україні та Німеччині

561

12 10/27/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Курс НААУ та Ради Європи за програмою HELP «Доступ жінок до правосуд-
дя»

57

13 11/3/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар (зустріч-обговорення) на тему: «Проблеми бізнесу на митниці: як 
діяти»

333

14 11/6/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Міжнародний форум на тему: Альтернативні способи врегулювання спорів 
у контексті законопроєкту «Про медіацію»

342

15 12/10/2020
вся Україна 

(Онлайн)
Вебінар на тему: «Захист у кримінальних провадженнях щодо умисного 
вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання»

254

Заходи НААУ з підвищення кваліфікації спільно з 
партнерами

Всього:  7594
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Адвокатура під час пандемії  
Covid-19

2020 рік для всього світу пройшов у надзвичайних 
умовах, викликаних пандемією Covid-19. Звичні прави-
ла діяльності державних органів, суспільних інститутів, 
бізнесу, освіти, медицини, індустрії культури і туризму 
радикально змінилися внаслідок глобального поши-
рення небезпечної хвороби.

В Україні з березня 2020 року був запроваджений без-
прецедентний режим карантину, який пізніше отримав 
назву «локдаун». Впродовж усього року цей режим 
продовжувався з різними модифікаціями і обмеження-
ми, встановленими урядом та місцевою владою. 

Відповіддю на цей виклик стали дотримання медичних 
та карантинних рекомендацій, адаптація діяльності ад-
вокатури до нових умов, зміна режиму роботи органів 
адвокатського самоврядування та активний, приско-
рений перехід багатьох напрямків діяльності НААУ на 
онлайн-платформи. Також був змінений режим роботи 
офісів регіональних органів адвокатського самовря-
дування, секретаріатів НААУ, ВКДКА, графік занять у 
Вищій школі адвокатури. Внаслідок COVID-19 НААУ 
скасувала традиційні заходи – Національний чемпіо-
нат з футболу "Кубок UNBA 2020", велику вечірку для 
молодих адвокатів та міжнародну конференцію Євро-
пейської асоціації молодих адвокатів (European Young 
Bar Association). Також було прийнято рішення РАУ про 
перенесення конференцій адвокатів регіонів. Засідан-
ня Ради адвокатів України відбувалися систематично у 
режимі онлайн. Також у формат вебінарів були пере-
ведені міжнародні заходи, такі як Українсько-німецький 
форум адвокатур та підвищення кваліфікації.

У перші, найскладніші місяці каратину Голова НААУ, 
РАУ Лідія Ізовітова ініціювала благодійну акцію на 
підтримку адвокатів старшого віку. Допомогу благо-
дійного фонду отримали три найбільш постраждалі від 
COVID-19 області – Чернівецька, Івано-Франківська і 
Тернопільська. Саме вони стали епіцентрами уражен-
ня в Україні навесні 2020 року. Згодом до акції долучи-
лися адвокати Рівненської, Вінницької та Житомирської 
областей, які спільними зусиллями ради адвокатів регі-
ону та місцевих осередків Молодіжного комітету НААУ 
UNBA NextGen передали продуктові набори та засоби 
індивідуального захисту адвокатам похилого віку.

Від початку запровадження карантину НААУ та-
кож активно долучилася до роботи із змін зако-
нодавства та підзаконних актів, що враховували 
особливості карантинних обмежень у здійсненні 
правосуддя, діяльності адвокатури та сприяли  на-
лежному захисту прав людини. При цьому НААУ ак-
тивно вивчала міжнародний досвід, рекомендації таких 
організацій, як Рада Європи та ССВЕ щодо діяльності 
системи правосуддя під час пандемії. 

У березні 2020 року НААУ звернулася до Верховної 
Ради з пропозицією внести зміни до Кримінального 
процесуального кодексу, які враховували особли-
вості режиму карантину у роботі захисників у судах. 
Йшлося про законопроект №3276 про внесення зміни 
до розділу XI «Перехідні положення» Кримінального 
процесуального кодексу України щодо особливостей 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та 
інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгля-
ду окремих питань під час судового провадження на 
період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню коронавіру-
сної хвороби (COVID 19). У законопроекті не було вре-
гульовано питання поведінки суду у разі неприбуття 
захисника з поважних причин (наприклад, хвороба або 
неможливість прибути до суду у зв’язку з транспортни-
ми обмеженнями під час карантину). Нехтування цим 
може призвести до порушень як конституційних вимог 
про те, що життя та здоров’я людини є найвищою цін-
ністю та про право вільного вибору захисника своїх 
прав, так і до порушення конвенційних основополож-
них прав і свобод людини (стаття 6 Конвенції).

НААУ також направила пропозиції до Верховної Ради 
щодо законопроекту «Про внесення зміни до розділу 
XI «Перехідні положення» Кримінального процесуаль-

https://bit.ly/3w98BVx
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ного кодексу України щодо особливостей судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні та розгляду окре-
мих питань під час судового провадження на період 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню коронавірусної хво-
роби (COVID-19)» (реєстр. № 3276 від 29.03.2020).

У квітні 2020 року Голова НААУ Лідія Ізовітова звер-
нулася до Уповноваженої Верховної Ради з прав 
людини Людмили Денісової щодо умов перебу-
вання ув’язнених та арештованих під час пандемії 
COVID-19.

У листі Голови НААУ згадано про зміни у національному 
законодавстві, які враховують особливості карантину в 
системі правосуддя. Зокрема, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних 
та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коро-
навірусної хвороби (COVID-19), який набрав чинності 
2 квітня 2020 року, запроваджено низку заходів щодо 
протидії поширенню зазначеної інфекційної хвороби.

Також у зверненні НААУ наведено позицію Комітету 
Ради Європи з питань запобігання катуванням, який 
закликав держави частіше використовувати альтерна-
тиви взяттю особи під варту в очікуванні суду, вдавати-
ся до скорочення строків позбавлення волі, до умов-
но-дострокового звільнення та пробації, до повторної 
оцінки потреби у продовженні недобровільної госпіта-
лізації психіатричних пацієнтів, до виписки або надан-
ня комунальної медико-соціальної допомоги особам, 
які перебувають в установах соціального захисту, а та-
кож до відмови, наскільки це можливо, від адміністра-
тивного затримання мігрантів.

Крім того, 20 березня 2020 року Комітетом було за-
тверджено Перелік принципів, що стосуються пово-
дження з особами, позбавленими свободи, у контексті 
пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19). Зокрема, 
у принципі 5 Переліку наголошується на тому, що всі 
органи влади, від яких це залежить, повинні здійсню-
вати узгоджені заходи, що є альтернативними позбав-
ленню свободи. Такі заходи є нагально необхідними 
передусім у ситуаціях перенаселеності установ. Крім 
того, органи влади повинні частіше використовувати 
альтернативи взяттю особи під варту в очікуванні суду, 
а також вдаватися до скорочення строків позбавлення 
волі, до умовно дострокового звільнення та пробації, до 
повторної оцінки потреби у продовженні недобровіль-
ної госпіталізації психіатричних пацієнтів, до виписки 
або надання комунальної медико-соціальної допомоги 
особам, які перебувають в установах соціального за-
хисту. Скорочення чисельності позбавлених волі осіб 
у всій Європі є необхідною умовою для забезпечення 
ефективного дотримання санітарних правил і посла-
блення тиску на тюремний персонал і пенітенціарні 
системи загалом".

Враховуючи рекомендації європейських інституцій та 
ситуацію з пандемією в Україні, НААУ закликала вжити 
дієвих заходів щодо обов’язкового врахування судами, 

органами прокуратури і досудового розслідування 
умов пандемії як однієї з обставин при обранні три-
мання під вартою чи зміні іншого запобіжного заходу 
на тримання під вартою та пошук можливостей за-
стосування, у разі потреби, альтернатив. НААУ також 
закликала надати можливості у встановленому про-
цесуальним законом (наприклад, за ініціативи сторо-
ни захисту) порядку для перегляду вже обраних запо-
біжних заходів у вигляді тримання під вартою на менш 
суворі.

НААУ двічі зверталася до Міністерства юстиції 
щодо забезпечення адвокатів БПД засобами захи-
сту. НААУ акцентувала на тому, що попри впроваджен-
ня карантину у зв’язку з розповсюдженням COVID-19, 
захисники продовжують виконувати свої обов’язки та 
надавати безоплатну правову допомогу, зокрема, від-
відувати місця тримання ув’язнених та відбування по-
карання, місця розташування правоохоронних органів, 
а також надавати таку допомогу малозабезпеченим 
верствам населення. В умовах пандемії виникають до-
даткові ризики зараження адвокатів коронавірусною 
інфекцією, а додаткові витрати здійснюються за раху-
нок самих адвокатів, які надають БПД. Зважаючи на такі 
ризики для життя, НААУ закликала Міністерство вжити 
заходів щодо забезпечення адвокатів БПД медичними 
масками та респіраторами, медичними рукавичками, 
захисними медичними окулярами, антисептиками для 
рук та іншими необхідними дезінфікуючими засобами; 
ініціювати розробку системи заходів задля сприяння 
перевезення адвокатів БПД до їх клієнтів під час ви-
конання відповідних доручень. Відповідне звернення 
НААУ направила і до Координаційного центру з на-
дання правової допомоги. Таку ініціативу голові НААУ 
направив профільний комітет НААУ, який вказав на те, 
що Постановою Кабінету Міністрів України «Питання 
оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу» (з 
наступними змінами) від 17 вересня 2014 р. № 465 не 
передбачено відшкодування витрат адвокатів, які на-
дають безоплатну правову допомогу, на вище зазначе-
ні засоби індивідуального захисту, які вкрай необхідні 
для того щоб хоча б знизити ризик зараження коро-
навірусною інфекцією під час виконання адвокатами 
своїх професійних обов'язків задля здійснення пра-
восуддя в Україні. На засіданні Уряду 29 липня 2020 
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року прийнято постанову  «Деякі питання оплати 
послуг та відшкодування витрат адвокатів, які нада-
ють безоплатну вторинну правову допомогу».

Впродовж року НААУ вивчала міжнародний досвід ді-
яльності адвокатур та професійних адвокатських орга-
нізацій в умовах COVID-19. Так, у червні голова НААУ 
Лідія Ізовітова та заступник Голови НААУ Валентин 
Гвоздій взяли участь у круглому столі «COVID-19 
– питання для юридичної професії». Міжнародний 
захід ініціювала Федеральна палата адвокатів Ні-
меччини (BRAK). 

Обговорення тематики COVID-19 відбулося в ході 
двох сесій. Перша була присвячена тому, як глобаль-
на пандемія вплинула на політичний порядок денний 
для юридичних професій. В такому контексті лідери 
європейських адвокатур обмінялися досвідом діяль-
ності професійних організацій під час COVID-19 – які 
ініціативи були зроблені та як позиціонували себе ці 
організації, які підготовлено стратегії виходу з каранти-
ну та відповіді на виклики, які очікують на адвокатуру в 
майбутньому після COVID-19.

Друга сесія була присвячена адвокатській діяльності 
під час COVID-19. Зокрема тому, як гарантувати доступ 
до правосуддя для клієнтів та можливості онлайн-пра-
восуддя, які дозволяють здійснювати захист під час 
пандемії.

У липні 2020 року Заступник Голови НААУ, РАУ Ва-
лентин Гвоздій взяв участь у роботі круглого столу 
«Особливості роботи суду в період пандемії: орга-
нізаційні заходи та питання санітарно-епідеміоло-
гічної безпеки».

Захід відбувся за участю голови ВРП Андрія Овсієнка, 
голови РСУ Богдана Моніча, представників Верховно-
го суду, ДСА, Мінюсту, Національної школи суддів, екс-
пертів ВООЗ, консультативної місії ЄС в Україні. Адво-
катуру в дискусії представив Валентин Гвоздій.

Валентин Гвоздій висловив готовність НААУ долучити-
ся до розробки відповідних рекомендацій для учасни-
ків судових засідань із врахуванням прав адвокатів під 
час карантинних обмежень.

За його словами, під час карантину «адвокатура адап-
тувалася досить швидко до нових умов, але зіштовхува-
лася з величезною кількістю проблем».

На рівні інституції є відчуття дефіциту комунікації з ор-
ганами суддівського самоврядування щодо належного 
забезпечення процесуальних прав адвокатів у судових 
засіданнях.

«Ми відчуваємо нестачу в комунікації з Радою суддів 
України і необхідність спільної комунікації, тому що суди 
на місцях, на жаль, демонструють певне упередження 
відношення до адвокатів  і не враховують інтереси і 
права адвокатів, по’вязані в тому числі з їхнім правом 
на життя і здоров’я», - зауважив Валентин Гвоздій.

Він уточнив, що ідеться про випадки, «коли адвокати 

просять відкласти засідання через неможливість прибу-
ти з поважних причин, пов’язаних з COVID19». При цьому 
він наголосив, що, за даними офіційної статистики захво-
рювання, на сьогодні ситуація в країні є набагато більш 
серйозною, ніж була на початку впровадження карантину 
у березні цього року. Окрім того, офіційно підтверджено 
випадки захворювання серед працівників судів.

Заступник Голови НААУ поінформував про те, що сто-
совно адвокатів розпочато 30 дисциплінарних скарг за 
заявою суддів через неможливість адвокатів прибути до 
суду під час дії карантину.

Заступник Голови НААУ закликав РСУ та інші сторони до 
діалогу для врегулювання цього питання, запропонував-
ши вирішити його в площині процесуального законодав-
ства, але і з урахуванням наявних викликів пандемії.

У серпні Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та заступ-
ник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій взяли участь 
у круглому столі «Особливості функціонування судів 
в умовах карантину: рівні права для всіх учасників 
процесу», що був присвячений впливу обмежувальних 
карантинних заходів на учасників судових процесів. В 
дискусії також взяли участь заступник Голови ВРП 
Олексій Маловацький, Голова Касаційного кримі-
нального суду у складі Верховного Суду Станіслав 
Кравченко, в.о. Голови Вищого антикорупційного суду 
Євген Крук, в.о. заступника керівника Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко; 
представники Ради суддів України, Державної судо-
вої адміністрації України, Національної школи суддів 
України, Міністерства юстиції України, Державного 
бюро розслідувань.

Лідія Ізовітова нагадала, що Рада адвокатів України звер-
талася до Ради суддів з приводу того, що судді не врахо-
вують карантинні обмеження як поважну причину неявки 
адвокатів в судове засідання. Проте, судді продовжують 
ігнорувати ці звернення. За її словами, в Україні понад 57 
тисяч адвокатів, які здійснюють діяльність по всій краї-
ні. При цьому, деякі судові інстанції розташовані в Києві, 
куди складно добиратися з регіонів. Проте, на практиці 
Вищого антикорупційного суду, ці обставини не завжди 
визнаються поважною причиною неявки.
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Голова НААУ також висловилася проти того, аби адво-
кати ризикували своїм здоров’ям та здоров’ям інших 
всупереч рекомендаціям МОЗ у період карантину.

За умов пандемії поняття розумних строків судового 
розгляду повинно оцінюватися більш гнучко. Адже, на-
віть за можливостей дистанційної участі сторін у судо-
вих засіданнях, проведення деяких дій забирає більше 
часу. Наприклад, якщо в режимі онлайн в судове засі-
дання надходить письмова заява від іншого учасника, 
то побачити чи дослідити її через відеоконференцію 
неможливо. Для цього потрібен час і відкладення роз-
гляду справи, щоб вивчити нові документи.

Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій наголо-
сив на тому, що подібні круглі столи за участю пред-
ставників ВРП, РСУ, суддів, прокурорів є способом 
узгодити спільні підходи до вирішення всіх проблем 
здійснення правосуддя в умовах карантину.

Валентин Гвоздій повідомив, що НААУ наразі активно 
співпрацює з ДСА для вдосконалення роботи системи 
«Електронний суд», що має забезпечувати доступ до 
правосуддя через онлайн-інструменти.

Впродовж року НААУ проводила роз’яснювальну 
роботу щодо особливостей карантину для адвокат-
ської діяльності, бізнесу, здійснення правосуддя, 
прав на отримання медичної допомоги та профе-
сійних прав лікарів. 

У грудні 2020 року Управління Верховного коміса-
ра ООН з прав людини оприлюднило Доповідь про 
вплив пандемії COVID-19 на права людини. 

Як стверджується у документі, обмеження, пов’язані з 
COVID-19, вплинули на доступ до правосуддя та га-
рантію публічного судового розгляду.

Деякі суди заборонили спостерігачам та журналістам 
доступ до приміщень; існувало багато перешкод для 

забезпечення рівного доступу до правосуддя за допомо-
гою цифрових технологій.

«Результати онлайн-опитування, проведеного УВКПЛ 
серед 121 адвокатів, які практикують у різних регіонах 
України, свідчать про те, що деякі суди застосовували 
рекомендації у спосіб, який створював невиправдані 
перешкоди у доступі до правосуддя», - констатовано 
в доповіді.

Серед таких невиправданих перешкод адвокати назва-
ли відсутність доступу до канцелярій судів та матеріалів 
справ, а також затримку судових проваджень, які в дея-
ких випадках були спричинені суддями, які переконува-
ли сторони подати клопотання про перенесення засі-
дань. Адвокати також скаржились на поганий функціонал 
«Електронного суду», зазначають експерти ООН.

За інформацією Державної судової адміністрації 
України, у період з 1 квітня по 30 листопада 2020 року 
суди провели 37860 судових засідань в режимі віде-
оконференції, у яких сторони приймали участь поза 
межами приміщень судів.

УВКПЛ рекомендує забезпечити, щоб заходи, запро-
ваджені для забезпечення безпеки приміщень суду 
та запобігання поширенню COVID-19, залишались 
винятковими, тимчасовими та супроводжувались від-
повідними гарантіями захисту права на справедливий 
та публічний судовий розгляд. У будь-якому випадку 
необхідно невідкладно повідомляти чітку та точну інфор-
мацію про всі вжиті заходи.

У рекомендаціях звіту також наголошується на необхід-
ності забезпечити право на публічний судовий розгляд, 
коли ЗМІ і спостерігачі можуть бути присутніми за умов 
безпечного дистанціювання. Експерти ООН також ра-
дять  продовжувати розробку цифрових інструментів, що 
забезпечують можливість дистанційного відправлення 
правосуддя, покращити планування судових засідань та 
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забезпечити належну процесуальну поведінку сторін з 
метою мінімізації затримок судового розгляду, спричи-
нених пандемією COVID-19.

Окрім того, у доповіді ідеться про права осіб, які 
перебувають у місцях позбавлення волі  та пенітен-
ціарних установах як на окупованій території, так 
і на території України. Експерти ООН закликають, 
зокрема, забезпечити тестування усіх затриманих 
з підозрою на COVID-19 і доступ до невідкладної 
та спеціалізованої медичної допомоги, а також 
запровадити програми дострокового звільнення 
осіб літнього віку або осіб, особливо уразливих 
до COVID-19, як пріоритет, враховуючи конкретні 
ризики, з якими вони стикаються. Також рекомен-
дується розглянути альтернативи тримання під 
вартою з метою зменшення ризиків для здоров’я, 
пов’язаних із пандемією COVID-19УВКПЛ рекомен-
дує забезпечити, щоб заходи, запроваджені для за-
безпечення безпеки приміщень суду та запобіган-
ня поширенню COVID-19, залишались винятковими, 
тимчасовими та супроводжувались відповідними 
гарантіями захисту права на справедливий та пу-
блічний судовий розгляд. У будь-якому випадку не-
обхідно невідкладно повідомляти чітку та точну інфор-
мацію про всі вжиті заходи.

У рекомендаціях звіту також наголошується на необ-
хідності забезпечити право на публічний судовий роз-
гляд, коли ЗМІ і спостерігачі можуть бути присутніми 
за умов безпечного дистанціювання. Експерти ООН та-
кож радять  продовжувати розробку цифрових інстру-
ментів, що забезпечують можливість дистанційного 
відправлення правосуддя, покращити планування су-
дових засідань та забезпечити належну процесуальну 
поведінку сторін з метою мінімізації затримок судового 
розгляду, спричинених пандемією COVID-19.

Окрім того, у доповіді ідеться про права осіб, які пере-
бувають у місцях позбавлення волі  та пенітенціарних 
установах як на окупованій території, так і на терито-
рії України. Експерти ООН закликають, зокрема, за-
безпечити тестування усіх затриманих з підозрою на 
COVID-19 і доступ до невідкладної та спеціалізованої 
медичної допомоги, а також запровадити програми 
дострокового звільнення осіб літнього віку або осіб, 
особливо уразливих до COVID-19, як пріоритет, вра-
ховуючи конкретні ризики, з якими вони стикаються. 
Також рекомендується розглянути альтернативи три-
мання під вартою з метою зменшення ризиків для здо-
ров’я, пов’язаних із пандемією COVID-19



25Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

13 .03 . 2020

ТОП-5 фактів, на які необхідно звернути увагу 
представникам бізнесу у зв’язку із введенням ка-
рантину

Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів НААУ

https://bit.ly/2PzRJ9F

16 .03 . 2020

Чи є коронавірус форс-мажором та підставою не-
виконання зобов’язань?

Сергій Барбашин

https://bit.ly/2PzklzF

16 .03 . 2020

ТРЦ: як захистити права дітей в умовах карантину?

Ганна Гаро, Оксана Бобак

https://bit.ly/2PFwxif

20 .03 . 2020

Туризм під час епідемії коронавірусу. Що варто 
знати?

Олег Поваляєв

https://bit.ly/2NZN8wS

23 .03 . 2020

Карантин – золоті часи рейдерів та шахраїв

Володимир Мацко

https://bit.ly/31tphIY

23 .03 . 2020

Діяльність бізнесу під час карантину

Сергій Барбашин, Олег Чіп

https://bit.ly/3srLV0i

Публікації щодо COVID-19
23 .03 . 2020

ВЕРХОВНА РАДА vs COVID-19: Пільги для бізнесу 
під час карантину

Анатолій Грабовий

https://bit.ly/3maSnXr

01 .0 4 . 2020

Незареєстровані лікарські засоби як нагальний 
спосіб лікування українців від коронавірусу

Олена Гайдай

https://bit.ly/2PyPzHa

01 .0 4 . 2020

Як дотримуватись встановленого графіку побачень 
з дитиною під час карантину?

Тетяна Жидачек

https://bit.ly/3ruUJ4j

03 .0 4 . 2020

Деякі міграційно-правові спостереження у зв’язку 
з пандемією

Ольга Поєдинок

https://bit.ly/3suyCfy

06 .0 4 . 2020

Заступник Керівника ОП Андрій Смирнов: «Не 
треба в умовах пандемії жити в судах в очікуванні 
санкцій на обшуки»

Андрій Смирнов

https://bit.ly/3lWLRmW

0 9.0 4 . 2020

Електронний суд в умовах COVID-19

Володимир Мацко

https://bit.ly/3lXL19v
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10 .0 4 . 2020

Оскарження «карантинних» заходів урядів інозем-
них держав: що сказали суди?

Віталій Власюк

https://bit.ly/3ruVdaD

22 .0 4 . 2020

Функціонування підсистеми «Електронний суд». 
Про ЄСІТС та суд у режимі відеоконференцій

Юрій Григоренко

https://bit.ly/2O3AvB2

05 .05 . 2020

Діджиталізація в умовах пандемії COVID-19. Елек-
тронний цифровий підпис як інструмент доступу 
до правосуддя

Олена Мироненко-Шульган

https://bit.ly/31ESOjj

07.05 . 2020

Електронне судочинство – настав час змін

Володимир Мацко

https://bit.ly/3cuWryr

01 .06 . 2020

Нові виклики в оформленні трудових відносин: 
дистанційна робота, гнучкі умови праці

Катерина Цвєткова

https://bit.ly/3ctgBZu

02 .06 . 2020

Окремі питання відпусток працівників у період ка-
рантину

Вікторія Поліщук

https://bit.ly/3rupbeV

03 .06 . 2020

Поважні причини для прогулу під час карантину

Ганна Лисенко

https://bit.ly/3sC0VZO

05 .06 . 2020

Коронавірус як гостре професійне захворювання, 
тактика поведінки медичних працівників при ньому

Тетяна Матова, Вікторія Поліщук

https://bit.ly/2PEF2dn

19.0 8 . 2020

Малий бізнес в умовах пандемії COVID-19: правове 
регулювання фінансової підтримки державою

Олена Мироненко-Шульган

https://bit.ly/3lYnRzL

28 .0 8 . 2020

Інвест-няні в штатському — загроза, яка для бізнесу є 
страшнішою від карантину

Сергій Хільченко

https://bit.ly/3swzxfD

22 .10 . 2020

Потрібно навчитися жити так, щоб якість нашого жит-
тя не погіршувалася та не залежала від вірусів

Максим Сорока

https://bit.ly/3rupztT
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Захист прав адвокатів. 
Міжнародний та національний 
аспект

Б Е Р Е З Е Н Ь  2 0 2 0

Представники НААУ та 
Федерації адвокатур Європи 
обговорили проблематику 
порушень прав адвокатів

5 березня 2020 року відбулася зустріч представни-
ків Національної асоціації адвокатів України та Фе-
дерації адвокатур Європи European Bars Federation 
(FBE). НААУ представляли Голова Комітету з сімейно-
го права Ганна Гаро, заступник Голови Комітету захи-
сту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 
Юрій Григоренко та секретар Комітету з міжнародних 
зав’язків Олег Клим'юк. Представником від ФАЄ був се-
кретар Комітету міжнародних зв’язків Izaskun Azpitarte 
Astobiza. Під час зустрічі сторони обговорили пробле-
матику порушень професійних прав та гарантій адво-
катської діяльності та можливі шляхи подолання цих 
масових явищ, а також інституційні загрози адвокатурі 
в цілому.

https://bit.ly/3rtKZar

Представники НААУ взяли 
участь в обговоренні гарантій 
адвокатської діяльності, 
організованому офісом Ради 
Європи в Україні

31 березня 2020 року представники НААУ взяли участь 
у круглому столі на тему: «Гарантії адвокатської діяль-
ності в Україні у світлі стандартів Ради Європи». В 
ході заходу було проаналізовано Проект звіту, підго-
товлений міжнародним експертом, екс-Генеральним 
Секретарем Ради адвокатських асоціацій і правових 
товариств Європи (ССВЕ) Джонатаном Голдсмітом. Зо-
крема, було обговорено такі аспекти звіту, як адвокат-
ська таємниця, ототожнення адвоката з клієнтом, віль-
ний вибір захисника за договором та в системі БПД. 
Окремим блоком європейський експерт запропонував 
обговорити проблему безкарності за вчинені пору-
шення професійних прав адвокатів в Україні.

https://bit.ly/31EUIjX
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Т Р А В Е Н Ь  2 0 2 0 

У травні Міжнародна комісія 
юристів опублікувала звіт «Між 
молотом та ковадлом: напади на 
адвокатів в Україні» 

За висновками міжнародних експертів, адвокати в 
Україні продовжують залишатися під прицілом, незва-
жаючи на різні реформи судової та правоохоронної 
систем. Адвокатів продовжують ототожнювати з їхніми 
клієнтами, вони стикаються з перешкодами у діяльно-
сті не лише з боку насильницьких екстремістських пра-
ворадикальних груп, але також як наслідок зловживан-
ня по відношенню до них юридичними процедурами. 
У звіті представлені висновки та рекомендації щодо 
безпеки адвокатів, випадків вбивств, утисків адвокатів 
через застосування правових механізмів; а також щодо 
проблем, з якими стикаються адвокати під час захисту 
прав людини, незалежності та реформи адвокатури в 
Україні, роботи адвокатів на непідконтрольних терито-
ріях.

МКЮ, зокрема, зазначила, що Конфлікт 2014 року суттє-
во вплинув на систему правосуддя, а окремі адвокати 
опинилися на лінії фронту конфлікту або ідеологічних 
наслідків в тій чи іншій формі. Незважаючи на те, що 
кожний адвокат зазнав впливу у своїй діяльності, ті, хто 
працюють над політично чутливими справами, потер-
пають від нападів та утисків, а в деяких випадках стають 
жертвами вбивств. Це не може не посилати серйозні 
сигнали всім адвокатам про наслідки, з якими вони 
можуть зіткнутися за активний захист своїх клієнтів та 
справляє «сковуючий» ефект на адвокатуру.

У звіті підкреслено, що політичне схвалення насиль-
ницьких екстремістських праворадикальних груп, що 
оперують в ім’я патріотизму, призвело до послаблення 
верховенства права та значущого рівня безкарності за 
вчинення нападів на адвокатів. Не лише адвокатура, 
але й судді та система правосуддя в цілому, підірвана 
систематичними та регулярними атаками та безкар-
ністю за них. Адвокати часто залишаються наодинці 
з проблемою без ефективного правового захисту від 
груп та індивідів, що залякують, погрожують, нападають 

та іншим чином утискають їх та втручаються у їхню про-
фесійну діяльність. Найбільш непоправними наслід-
ками таких нападів стають вбивства адвокатів, за які 
зловмисників не було притягнуто до відповідальності.

МКЮ визнала та поставила схвальну оцінку тому, що 
НААУ бере на себе активну роль у моніторингу таких 
випадків, попри те, що прогресу у оперативному та 
повному розслідуванні мало.

Л И П Е Н Ь  2 0 2 0

Відбулося спільне засідання 
голів Комітетів НААУ, 
присвячене порушенням 
прав адвокатів, які надають 
професійну правничу 
допомогу в антикорупційних 
провадженнях

У заході взяли участь голови Комітетів захисту прав 
адвокатів і гарантій адвокатської діяльності Ганна Бо-
ряк, захисту прав людини – Ганна Колесник, з питань 
верховенства права – Марина Ставнійчук, з питань ад-
вокатської етики – Андрій Циганков, з питань антико-
рупційної політики і комплайєнесу – Олександр Готін, 
з кримінального права і процесу – Анжеліка Мойсеєва, 
інформаційної політики – Вадим Хабібуллін,  питань 
БПД – Олександр Дроздов.

Приводом для проведення заходу стала активізація 
порушень прав адвокатів з боку правоохоронних орга-
нів та суддів Вищого антикорупційного суду – іденти-
фікація адвокатів з їхніми клієнтами, порушення про-
цесуальних прав у ході судових засідань, інформаційна 
кампанія з дискредитації захисників та перешкоджання 
адвокатській діяльності з боку так званих активістів.

На засідання були запрошені голова Ради адвокатів 
Київської області Петро Бойко, адвокати  Володимир 
Богатир, Ростислав Кравець, Олександр Кротюк, Роман 
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Маселко, голова комітету захисту прав адвокатів Ради 
адвокатів Київської області Віталій Наум, член Ради ад-
вокатів України Ігор Черезов.

В Е Р Е С Е Н Ь  2 0 2 0

З метою обговорення проблем, задокументованих у 
звіті МКЮ, та пошуку можливих шляхів їх вирішення 
НААУ спільно з МКЮ у вересні 2020 року провели 
дискусію про загрози безпеці адвокатів в Україні та 
роль адвокатів у захисті прав людини в Україні. Під час 
заходу були обговорені висновки Звіту МКЮ щодо без-
пеки адвокатів і ролі адвокатів у захисті прав людини в 
Україні, а також впровадження міжнародних стандартів 
безпеки адвокатів у національне законодавство. Окре-
ма дискусійна панель була присвячена незалежності і 
самоуправлінню адвокатури. 

В ході дискусії Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова наголо-
сила на тому, що адвокати почали стикатися з відкри-
тими проявами дискримінації їхніх прав у судових про-
цесах, які відбуваються під час карантину. Особливо 
відчутно ця тенденція проявилася у Вищому антико-
рупційному суді. В цілому, у практиці судів спостеріга-
ється обвинувальний ухил, який є викликом для реа-
лізації прав захисту і гарантій адвокатської діяльності.

Говорячи про рівень порушень прав адвокатів в Укра-
їні, Лідія Ізовітова повідомила про тисячі офіційно 
зафіксованих фактів згідно даних регіональних рад 
адвокатів. До того ж, у 2020 році Рада адвокатів Украї-
ни прийняла 9 рішень, що стосуються порушень прав 
адвокатів з боку правоохоронних органів і судів. При 
цьому більшість цих рішень передбачають звернення 
до міжнародних організацій, оскільки стосуються аб-
солютно кричущих порушень прав наших колег дер-
жавними органами. Це кримінальні справи проти ад-
вокатів Володимира Богатиря; розслідування проти 
екс-віце-президента ПАРЄ, адвоката Георгія Логвин-
ського і інших адвокатів; тиск на захисників в резонан-
сних справах з боку суддів Вищого антикорупційного 
суду.

Напади на адвокатів у справах, 
пов’язаних з конфліктом 
на Сході, мають належно 
розслідуватися – доповідь 
Верховного комісара ООН з прав 
людини

В Україні адвокати, які надають захист на оплатній ос-
нові, можуть піддаватися небезпеці через представ-
ництво клієнтів в кримінальних справах, пов'язаних з 
конфліктом. З квітня 2014 до квітня 2020 року Управ-
ління Верховного комісара ООН з прав людини у своїй 
доповіді задокументувало 12 нападів на адвокатів, які 
здійснювали захист на оплатній основі у справах тако-
го типу. Експерти прямо пов’язують напади з профе-
сійною діяльністю.

Доповідь опублікована на сайті ООН – 

https://bit.ly/3rsyGet
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«Незабезпечення владою безпеки адвокатів, в 
тому числі в приміщеннях судів, і відсутність діє-
вого розслідування таких нападів порушує право 
на особисту недоторканність і право на захисника, 
а також передбачений у країні захист від втручан-
ня під час виконання адвокатами своїх функцій», - 
ідеться у документі.

У 2017 і 2018 роках УВКПЛ задокументовано вісім на-
падів членів крайніх правих груп на адвокатів, які за-
хищали осіб, з нібито «антиукраїнськими» поглядами (у 
всіх цих випадках йшлося про адвокатів, залучених на 
платній основі). Шість з цих нападів було скоєно в при-
сутності поліції, яка не втручалася. Четверо адвокатів 
зазнали нападу в приміщенні суду, а в двох інших ви-
падках були підпалені автомобілі адвокатів. Крім того, 
УВКПЛ задокументовано два випадки, коли адвокати 
піддавалися нападам з боку членів цих груп через за-
хист осіб, щодо яких здійснювалося кримінальне про-
вадження про ймовірне членство в збройних групах.

У рекомендаційній частині звіту експерти ООН радять 
Офісу Генерального Прокурора забезпечувати пра-
вильну кримінальну кваліфікацію нападів на суддів і 
адвокатів відповідно до Кримінального кодексу Укра-
їни, яка буде відображати їхню справжню природу і 
тяжкість.



31Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

Звіт про діяльність Комітету 
захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності НААУ 

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності НААУ утворений 2013 року з метою захисту 
професійних та інших прав адвокатів, сприяння забез-
печення гарантій адвокатської діяльності, а також ство-
рення необхідних умов для ефективного та якісного 
виконання адвокатами своїх професійних обов’язків. У 
межах своїх повноважень Комітет вживає заходи щодо 
усунення державними органами та органами місце-
вого самоврядування, іншими суб’єктами порушень 
професійних прав та гарантій адвокатської діяльності. 
На комітет покладено ведення роз’яснювальної роботи 
серед адвокатської спільноти щодо способів та прак-
тики самостійного захисту своїх прав та гарантій адво-
катської діяльності, а також інформування адвокатської 
спільноти та громадськості про проблематику захисту 
професійних прав адвокатів в Україні. 

Голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності НААУ 

Боряк Ганна Леонідівна  
a.boryak@mail.unba.org.ua 

Телефон гарячої лінії Комітету  
067 692 44 43

Робота Комітету захисту 
прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності у 2020 
році була зосереджена на таких 
основних напрямках, як:

1 .  РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ПРО ПОРУШЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ А ДВОК АТІВ ТА 
ГАРАНТІЙ А ДВОК АТСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ .

2020 року до Комітету надійшло 101 звернення про 
порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності, кожне з яких було належним чином опрацьо-
вано. Зокрема, Комітетом було надіслано 43 звернення 
керівництву правоохоронних органів із вимогами при-

пинити порушення прав адвокатів, провести службові 
розслідування щодо порушників та притягнути винних до 
дисциплінарної відповідальності.

2 .  ПРОВЕ ДЕННЯ ЗАСІД АНЬ КОМІТЕТ У.

Протягом 2020 року було проведено 12 засідань, про-
тягом яких члени Комітету розглядали звернення про 
порушення професійних прав адвокатів та визначали 
пріоритетні напрямки діяльності: 7 лютого, 12 березня, 
26 березня, 15 травня, 26 червня, 22 липня, 11 серпня, 1 
вересня, 1 жовтня, 8 жовтня, 5 листопада, 7 грудня. 

3 .  ОПЕРАТИВНЕ РЕ АГ УВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ А ДВОК АТІВ.
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1) 19 березня на гарячу лінію Комітету надійшло по-
відомлення про спробу працівників СБУ провести 
обшук у приміщенні, яке перебуває у власності ад-
воката. У результаті виїзду представники Комітету 
не допустили працівників СБУ до проведення об-
шуку. 

Завдяки професійній та злагодженій роботі пред-
ставників Комітету вдалось запобігти порушенням 
прав адвоката та не допустити розголошення адво-
катської таємниці.

2) 27 березня на гарячу лінію Комітету надійшло пові-
домлення про побиття та затримання адвоката По-
номарьова М.М. співробітниками патрульної поліції. 
Члени Комітету оперативно відреагували на вище-
зазначене повідомлення та прибули на місце подій 
(м. Бровари, Київська область). Спільно з членами 
Комітету захисту прав адвокатів Київської області 
було встановлено, що працівники поліції застосу-
вали фізичну силу та кайданки до адвоката та його 
батька, заподіявши їм тілесних ушкоджень.

Представники Комітетів надали правову допомогу 
постраждалим, провели огляд місця події, відібрали 
пояснення у свідків та супроводили постраждалих 
до медичного закладу для фіксації завданих тілес-
них ушкоджень. 

3) 29 грудня на гарячу лінію Комітету надійшов дзві-
нок від працівника Адвокатського об’єднання «VB 
Partners» Анни Василенко, яка повідомила, що не-
відомі особи (нібито представники поліції, але вони 
не представились), виламавши двері, зайшли у 
приміщення вищезазначеного АО. Невідомі особи 
розпочали зачитувати невідомий документ клієнту 
вищезазначеного АО. На місце події невідкладно 
прибув делегований представник Комітету. 

За результатами виїзду було встановлено, що ці ви-
щезазначені особи є працівниками СУ ГУ НП у м. 
Києві, які прибули з метою здійснення процесуаль-
ного повідомлення. За результатами цих подій адво-
катська таємниця не була порушена, документи, що 
становлять адвокатську таємницю, не оглядались та 
не вилучались. Майно, що належить АО та адвока-
там, які там працюють, не пошкоджене.

4 .  УЧАСТЬ У  ЗА ХОД А Х .

1) Керівництво Комітету взяло участь у спільному за-
сіданні Голів Комітетів НААУ (21 липня). Захід було 
присвячено обговоренню проблеми активізації по-
рушень прав адвокатів із боку правоохоронних ор-
ганів та суддів Вищого антикорупційного суду. 

2) Заступник Голови Комітету Юрій Григоренко та 
член Комітету Олександр Черних узяли участь у 
зустрічі представників Національної асоціації ад-
вокатів України й Державної судової адміністрації 
України (26 червня). Захід було присвячено обгово-
ренню питання забезпечення функціонування Єди-

ної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 
(ЄСІТС) і її підсистеми «Електронний суд». 

3) Заступник Голови Комітету Володимир Клочков ви-
ступив із доповіддю під час круглого столу «Актуальні 
виклики у діяльності Вищого антикорупційного суду» 
(10 вересня), організованого Вищим антикорупційним 
судом за сприяння місії ОБСЄ в Україні.

4) Комітет узяв участь в організації міжнародної дискусії 
на тему «Правове регулювання незалежної професій-
ної діяльності адвоката в Україні» (18 вересня). Захід 
було проведено НААУ спільно з Міжнародною комісі-
єю юристів. 

5 .  ПІДГОТОВК А НАУКОВИХ ПУБ ЛІК АЦІЙ.

 Члени Комітету підготували 18 публікацій, які були роз-
міщені на сайті НААУ, ВША НААУ, інших ЗМІ та на сторінці 
Комітету у Facebook.

6 .  ПРЕ ДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ А ДВОК АТІВ

 1 червня до Комітету звернулась Лариса Криворучко, яка 
просила допомогти в захисті її прав у суді щодо арешту її 
автомобіля та кримінальному провадженні, яке розсліду-
ється Національною поліцію щодо вчинення нею, на дум-
ку слідства, кримінального правопорушення. 

 Комітет прийняв рішення направити до компетентних 
органів звернення про протиправні дії щодо адвокатів. 
Також члени Комітету Ірина Гловюк та Нонна Надіч узяли 
особисту участь у розгляді апеляційної скарги. 

7.  РОБОТА МЕ ДІАПРОЕК Т У КОМІТЕТ У 

Протягом 2020 року на каналі Комітету в YouTube «Світ 
крізь погляд адвоката» опубліковано такі відео:

• Інтерв’ю з Головою Комітету Ганною Боряк «Об адвока-
туре и не только».

• «Думка прокурора та кримінальний закон – іноді різні 
речі».

https://bit.ly/31p1ZEj
https://bit.ly/31p1ZEj
https://bit.ly/3cuU0ff
https://bit.ly/3cuU0ff
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• Інтерв’ю з Головою Секції інформаційного забезпе-
чення Комітету Володимиром Богатирем на тему 
«Переслідування адвоката є переслідуванням де-
мократії».

• Інтерв’ю з проф. Олександром Саінчином на тему 
«Освіта та мораль як передумова порушення прав 
адвокатів».

• Інтерв'ю з адвокатом, партнером АО «Barristers» Де-
нисом Пономаренком на тему: «Суд: на одне місто 
два гетьмана».

Впродовж 2020 року правоохоронні органи надіслали 
170 повідомлень про обшуки та затримання адвокатів. 
Всього місцеві ради адвокатів здійснили 229 виїздів на 
обшуки і затримання колег. 53 обшуки й затримання 
сталися без повідомлення ради адвокатів регіону, що 
є порушенням закону «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність».

Про це свідчать дані статистичної звітності про діяль-
ність органів адвокатського самоврядування за 2020 
рік.

При цьому Київ та Київська область утримують рекорд-
ні показники практично за всіма згаданими параметра-
ми, і ця тенденція утримувалася в усі квартали минуло-
го року. Загалом, у 2020 році рада адвокатів столиці 
отримала 40 повідомлень про затримання та обшуки, 
в область надійшло 30 таких документів. На третьому 
місці – рада адвокатів Одеської області, яка 25 разів от-
римала повідомлення про проведення процесуальних 
дій у захисників. 

В 2020 році члени ради адвокатів Київщини здійснили 
найбільшу кількість виїздів на затримання та обшуки в 
адвокатів – 70. У столиці РАР здійснила 42 виїзди, на 
Одещині – 32.

У Київській області також сталося найбільше несанкці-
онованих обшуків та затримань адвокатів – 32. В Хар-
ківській та Одеській області зафіксовано по 8 подібних 
випадків впродовж року.

До регіональних рад за минулий рік надійшло 1532 
звернення адвокатів про відмову у наданні інформації 
на адвокатський запит, що також є порушенням про-
фільного закону. зокрема, законом встановлено, що 
відмова в наданні інформації на адвокатський запит, 
несвоєчасне або неповне надання інформації, на-
дання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть 
за собою відповідальність, встановлену законом, крім 
випадків відмови в наданні інформації з обмеженим 
доступом.

За цим показником лідерами також виявилися Київ-
ська область (397) та Київ (342). 120 звернень отримала 
рада адвокатів Одеської області. Ради адвокатів регіо-
ну склали 360 адміністративних протоколів про пору-
шення: 135 – у Київській області, 55 – в Одеській та 40 
– у Дніпропетровській.

У 2020 році до РАР надійшло 121 звернення адвокатів 
з приводу порушення їхніх професійних прав. 31 звер-
нення отримала РАР Київської області, 19 – Донецької 
та 11 – Дніпропетровської.

До Ради адвокатів України надійшло 112 звернень про 
порушення прав адвокатів за 2020 рік. 37 з них були 
направлені до правоохоронних органів, 111 – до Комі-
тету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності для подальшого опрацювання. Детально 
про рішення РАУ, спрямовані на захист прав адвокатів, 
ідеться у розділі звіту “Діяльність Ради адвокатів Укра-
їни”.

Як відомо, закон «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» передбачає, що під час проведення обшуку чи 
огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, 
де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового 
доступу до речей і документів адвоката має бути при-
сутній представник ради адвокатів регіону, за окреми-
ми винятками. Для забезпечення його участі службова 
особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи 
застосовувати захід забезпечення кримінального про-
вадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів 
регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

Органи державної влади, органи місцевого самовря-
дування, їх посадові і службові особи у відносинах з ад-
вокатами зобов’язані дотримуватися вимог Конституції 
України та законів України, Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 року та прото-
колів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Вер-
ховною Радою України, практики Європейського суду 
з прав людини.

https://bit.ly/31y1lUN
https://bit.ly/31y1lUN
https://bit.ly/31y1lUN
https://bit.ly/31y1lUN
https://bit.ly/3cwv5rA
https://bit.ly/3cwv5rA
https://bit.ly/3cwv5rA
https://bit.ly/31rcmY7
https://bit.ly/31rcmY7
https://bit.ly/31rcmY7
https://bit.ly/3rwa2tF
https://bit.ly/3sqLa7L
https://bit.ly/3sqLa7L
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Знищення майна 
адвокатів 

6

2020 року до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при 

Національній асоціації адвокатів України надійшло 101 звернення про порушення прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, зокрема, про:

Щодо вищезазначених звернень Комітетом було направлено 100 відповідей, 43 з яких були адресо-
вані керівництву правоохоронних органів з вимогами припинити порушення прав адвокатів, а щодо 
порушників провести службові розслідування та притягти до дисциплінарної відповідальності

ВСЬОГО:

101

Порушення професійних 
прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності (2020 рік)

Погрози 
адвокатам

15
Фізична розправа 
з адвокатами

9

1 6

Негласні  
слідчі дії

8
Кримінальне 
переслідування 
адвокатів

9

Замах на 
вбивство 

1
Вбивство 

0
Обшуки у 
приміщеннях 
адвокатів 

10 Допит адвокатів у якості свідків по 
справах, де адвокати є захисниками:

Допит:
Виклик на 
допит:

Кількість звернень 
адвокатів про 
ненадання інформації 
на адвокатський запит

1532 360 713 52 170 229

37

У 2020 році до Ради адвокатів України надійшло 112 звернень щодо порушення прав 

адвокатів. 37 направлено до правоохоронних органів

До Рад адвокатів регіонів у 2020 році надійшло 121 звернення щодо порушення прав 
адвокатів.

Кількість складених 
протоколів про 
адміністративні 
порушення

Кількість відмов у 
складанні протоколів 
про адміністративні 
правопорушення

Кількість задоволених 
судом протоколів

Кількість повідомлень 
про обшук та 
затримання адвокатів

Кількість звернень 
про порушення прав 
адвокатів до РАУ 

Кількість виїздів членів 
РАР на обшуки та 
затримання адвокатів

Направлено до 
правоохоронних 
органів

Кількість обшуків та 
затримання адвокатів 
без повідомлення РАР

52
Кількість звернень 
адвокатів щодо 
захисту прав та 
гарантій

Кількість адвокатських 
та інформаційних 
запитів до РАР

Кількість наданих 
відповідей на 
адвокатські та 
інформаційні запити

121 348 408 112
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Представництво адвокатури у 
відносинах з органами влади. 
Участь у судовій реформі

Одним із напрямків діяльності НААУ, визначених у 
Стратегії до 2020 року, є ефективний вплив адвокат-
ської спільноти на хід судово-правової реформи та 
участь у законотворчому процесі. 

Впродовж 2020 року НААУ брала участь у спільних пу-
блічних заходах з органами державної влади, судами 
вищих інстанцій та органами суддівського врядування. 

Адвокатура була залучена до найбільш нагальних по-
треб реформування правосуддя. Зокрема, проводи-
лася робота з комітетами Верховної Ради, куди НААУ 
направляла аналітичні рекомендації до понад 50 за-
конопроектів, спільна діяльність з ДСА щодо запро-
вадження електронного суду, діалог з органами суд-
дівського врядування щодо доступу до правосуддя та 
ефективного захисту прав людини. 

В 2020 році була вперше сформована Наглядова рада 
Координаційного центру з надання правової допомо-
ги. За результатами конкурсу до її складу увійшли член 
РАУ від Хмельницької області Оксана Каденко, керівник 
Секретаріату НААУ Вадим Красник (голова Наглядової 
ради) та заступник Голови ВКДКА Андрій Місяць. Но-
вий орган, крім нагляду за діяльністю системи БПД, 
має забезпечувати незалежність її управління. Страте-
гічною метою цієї реформи є підвищення довіри гро-
мадськості до системи з надання безоплатної правової 
допомоги.

I. Оподаткування 
адвокатської діяльності 
та фінансовий 
моніторинг
28 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму і фінансуванню поширення зброї масового 
знищення» № 361-ІХ.

Законом передбачено, що адвокатські бюро, адвокат-
ські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокат-
ську діяльність індивідуально є спеціально визначени-
ми суб’єктами первинного фінансового моніторингу. 

Виключення становлять особи, які надають послуги в 
рамках трудових правовідносин.

Рада адвокатів України неодноразово розглядала питан-
ня реалізації закону «Про запобігання та протидію легалі-
зації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення 
зброї масового знищення», який був прийнятий у грудні 
2019 року. Зокрема, було створено робочу групу, яка роз-
робляла рекомендації для адвокатів, що стали суб’єктами 
первинного фінмоніторингу за цим законом.

Закон значно розширив перелік обов'язків суб'єктів пер-
винного фінансового моніторингу, до яких відносяться і 
адвокати, доповнивши його наступними пунктами:

 — забезпечення належних організацій і проведення пер-
винного фінансового моніторингу для виявлення мож-
ливих граничних і підозрілих фінансових операцій;

 — забезпечення функціонування належної системи 
управління ризиками та застосування ризик-орієнто-
ваного підходу;

https://bit.ly/3fj3Y5a
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 — здійснення перевірки нових і вже існуючих клієнтів, 
забезпечення моніторингу фінансових операцій 
клієнта;

 — інформування спеціально уповноважених органів 
про підозрілі фінансові операції або спробах їх про-
ведення незалежно від суми негайно після виник-
нення підозри або достатніх підстав для підозри, а 
також про відмінності між відомостями про кінце-
вих бенефіціарів власників клієнта, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фі-
зичних осіб підприємців і громадських формувань, 
та інформацією, отриманою в результаті здійснення 
належної перевірки клієнта, не пізніше десятого ро-
бочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому 
були виявлені розбіжності.

Відтепер при перевірці клієнта потрібно забезпечува-
ти постійну актуалізацію даних, документів і інформації 
про клієнта, його кінцевому бенефіціара, встановлен-
ня мети і характеру майбутніх ділових відносин.

Адвокатам необхідно звернути увагу, що новим Зако-
ном було збільшено розмір суми порогових операцій, 
про які необхідно повідомляти Державну службу фі-
нансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) 
протягом трьох днів.

Детально про те, як закон вплине на адвокатську діяль-
ність викладено у статті заступника Голови НААУ Ва-
лентина Гвоздія для "Юридичної практики".

Законом вводиться нове поняття - «заморожуван-
ня активів», пов'язаних з тероризмом та його фінан-
суванням, поширенням зброї масового знищення і 
його фінансуванням. Суб’єкт первинного фінансового 
моніторингу зобов'язаний заморозити активи клієнта, 
якщо він має підозри щодо їх незаконного походжен-
ня або про можливу незаконну мету їх використання, 
а одночасно із заморожуванням таких активів - пові-
домити Держфінмоніторинг та Службу безпеки Украї-
ни. Після заморожування повинен повідомити про це 
клієнта в письмовій формі на його письмовий запит. 
Під заморожуванням активів слід розуміти заборону на 
здійснення переказу, конвертації, розміщення, руху ак-
тивів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, 
поширенням зброї масового знищення і його фінан-
суванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рі-
шень іноземних держав, суду. Детальніше про новели 
закону для звичайних громадян розповідає Валентин 
Гвоздій у публікації в газеті «Факти».

Фінансовий моніторинг дозволяє суб’єктам первин-
ного фінансового моніторингу перевірити законність 
операцій, з якими вони працюють і за які несуть відпо-
відальність. Кожен професіонал насамперед зацікав-
лений в тому, щоб якісно і без порушень надавати по-
слуги своїм клієнтам. Щодо бухгалтерів і суб'єктів, що 
надають послуги з бухгалтерського обліку, державне 
регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії 
здійснюються Держфінмоніторингом. Тому такі особи 
повинні перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і 
повідомляти контролюючому органу про підозрілі опе-
рації.

НААУ впродовж 2020 року систематично надавала 
роз’яснення з приводу особливостей застосування 
норм закону. З цієї теми відбувалися круглі столи, 
міжнародні форуми за участю керівництва НААУ, на-
вчальні заходи; на сайті НААУ та в засобах масової 
інформації були опубліковані десятки експертних пу-
блікацій від провідних адвокатів з податкової практи-
ки.

У травні 2020 року Заступник Голови НААУ, РАУ Ва-
лентин Гвоздій, Голова Комітету з питань БПД Олек-
сандр Дроздов та Голова Комітету з питань митного 
і податкового права Яків Воронін увійшли до складу 
Робочої групи з питань нормативно-правового забезпе-
чення у сфері фінансового моніторингу при Міністерстві 
юстиції України. До складу цієї робочої групи також увійш-
ли представники Міністерства юстиції, Державної служби 
фінансового моніторингу, Нотаріальної палати України та 
Національної асоціації адвокатів України.

27 травня Національна асоціація адвокатів України під го-
ловуванням Голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової та за участі 
адвокатів і представників Міністерства юстиції України 
провели онлайн-круглий стіл на тему: «Нові реалії фін-
моніторингу для адвокатів, адвокатських бюро та адвокат-
ських об’єднань».

Презентації ключових спікерів:

Валентин Гвоздій "Нові реалії фінмоніторингу для адво-
катів, адвокатських об'єднань і адвокатських бюро"

Надія Тарасова "Новий закон про фінмоніторинг. Що має 
врахувати адвокат з корпоративного права"

Юрій Бауман "Відповідальність за порушення законо-
давства та адвокатська таємниця"

ВЕРЕСЕНЬ 2020

У НААУ відбулася зустріч із заступником начальника 
Головного управління ДПС у м. Києві Оксаною Малихі-
ною, начальником відділу платників податків та обліку 
самозайнятих осіб управління електронних сервісів 
Ніною Проскуряковою та начальником відділу адміні-
стрування єдиного внеску окремих видів та категорій 

https://bit.ly/3ruC74t
https://bit.ly/31tEqdi
https://bit.ly/3m0wmua
https://bit.ly/3m0wmua
https://bit.ly/3rsJdX3
https://bit.ly/3rsJdX3
https://bit.ly/3mb7vnH
https://bit.ly/3mb7vnH
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платників(ДПС) управління адміністрування подат-
ків з фізичних осіб Світланою Терешкиною.

З боку НААУ у розмові взяли участь Голова НААУ Лідія 
Ізовітова, заступник Голови НААУ Валентин Гвоздій, го-
лова Комітету з питань митного та податкового права 
НААУ Яков Воронін, голова КДКА м. Києва Ігор Орлов, 
керівник Секретаріату НААУ Вадим Красник.

Темою зустрічі стали особливості оподаткування ад-
вокатської діяльності як самозайнятої особи, у складі 
адвокатського об’єднання, адвокатського бюро. Також 
йшлося про облік адвокатів у Податковій столиці. У 
цьому контексті представники податкової наголосили 
на необхідності надання витягу з ЄРАУ при поставлен-
ні на облік адвокатів м. Києва як самозайнятих осіб.

В ході зустрічі Валентин Гвоздій роз’яснив окремі ас-
пекти статусу адвоката у відповідності до чинного про-
фільного закону, а також порядок включення адвокатів 
до ЄРАУ, надання витягів з реєстру.

На засіданні Ради адвокатів України 18 вересня 2020 
року Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова запропонувала 
створити Робочу групу, яка вивчатиме питання обліку 
адвокатів у Податковій службі.

Приводом для цього став лист від Державної податко-
вої служби, в якому просять роз’яснити статус осіб, які 
займаються адвокатською діяльністю, але не є в ЄРАУ, 
та адвокатів, які здійснюють свою діяльність як фізичні 
особи-підприємці.

II. Участь у судовій 
реформі. Взаємодія з 
органами правосуддя
ЛИПЕНЬ 2020

У липні 2020 року Заступник Голови НААУ, РАУ Ва-
лентин Гвоздій взяв участь у роботі круглого столу 
«Особливості роботи суду в період пандемії: орга-
нізаційні заходи та питання санітарно-епідеміоло-
гічної безпеки».

Захід відбувся за участю голови ВРП Андрія Овсієнка, 
голови РСУ Богдана Моніча, представників Верховного 
суду, ДСА, Мінюсту, Національної школи суддів, експер-
тів ВООЗ, консультативної місії ЄС в Україні. Адвокатуру в 
дискусії представив Валентин Гвоздій.

Валентин Гвоздій висловив готовність НААУ долучитися 
до розробки відповідних рекомендацій для учасників су-
дових засідань із врахуванням прав адвокатів під час ка-
рантинних обмежень.

Заступник Голови НААУ поінформував про те, що сто-
совно адвокатів розпочато 30 дисциплінарних скарг за 
заявою суддів через неможливість адвокатів прибути до 
суду під час дії карантину.

Заступник Голови НААУ закликав РСУ та інші сторони до 
діалогу для вирішення цього питання, запропонувавши 
вирішити його в площині процесуального законодавства, 
але і з урахуванням наявних викликів пандемії.

СЕРПЕНЬ 2020

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова взяла 
участь у VIII Міжнародному судово-
правовому форумі.

У дискусійній панелі заходу, яка була присвячена автори-
тету і незалежності суддів, взяли участь також заступник 
Голови ВРП Олексій Маловацький, суддя Касаційного ци-
вільного суду у складі Верховного суду Євген Петров та 
член РСУ Андрій Жук.

Лідія Ізовітова закликала сформувати нову концепцію 
правосуддя, всім конституційним суб’єктам підготувати 
відповідні проекти змін до власного профільного зако-
нодавства й  запропонувати Президенту внести такі за-
конопроекти як першочергові для розгляду і негайного 
прийняття.

Голова НААУ нагадала, що з 2000 року реалізується сьо-
ма спроба провести судову реформу, проте у жодній не 
було залучено професійну суддівську спільноту до роз-
робки змін до профільного законодавства.
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ВЕРЕСЕНЬ 2020

Онлайн-зустріч з членами та експертами Венеці-
йської комісії, які залучені до підготовки висновку 
на відповідність європейським стандартам законо-
проекту №3711 «Про внесення змін до Закону Укра-
їни "Про судоустрій і статус суддів" та деяких за-
конів України щодо діяльності Верховного Суду та 
органів суддівського врядування».

У зустрічі з боку НААУ взяли участь Голова НААУ Лідія 
Ізовітова, секретар РАУ Ігор Колесников, Голова Комі-
тету НААУ з питань верховенства права Марина Став-
нійчук, Голова Комітету НААУ з питань БПД Олександр 
Дроздов та керівник Секретаріату НААУ Вадим Крас-
ник.

Предметом розмови стали як окремі положення зако-
нопроекту №3711, так і в цілому результативність судо-
вих реформ, насамперед, системні проблеми, які зали-
шаються після тривалих спроб наблизити ситуацію в 
судовій системі України до європейських стандартів.

Законопроект №3711 «Про судоустрій і статус суддів», 
поданий на розгляд Верховної Ради, фактично змінює 
конституційні функції, в тому числі, і адвокатури, від-
значила Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова. При цьому 
майбутня Вища кваліфікаційна комісія суддів, за цим 
законопроектом, буде сформована фактично комісією 
з шести осіб, троє з яких міжнародні експерти, призна-
чені поза чіткими критеріями і вимогами.

За словами Марини Ставнійчук, з 2000 року Венецій-
ська комісія надала майже 25 висновків щодо проектів 
законів України, що є вагомим внеском європейської 
сторони у формування національного українського 
законодавства. При цьому зміни до профільного за-
конодавства відбуваються постійно, через що відсутні 
можливості оцінити результати повного впроваджен-
ня. Часті реформи законодавства про судоустрій лише 
посилюють залежність судової системи від політичних 
циклів. Наразі ця законодавча нестабільність породи-
ла кадровий дефіцит в судовій владі і питання повноти 
державного суверенітету при формуванні судів.

В ході зустрічі також було обговорено результати фор-
мування Вищого антикорупційного суду за участю між-
народних експертів. При цьому практикуючі адвокати 
назвали якість судочинства у ВАКС співставною до су-
дів першої інстанції та відзначили наявність спільних 
проблем і недоліків.

Голови комітетів НААУ та члени органів адвокат-
ського самоврядування взяли участь у круглому 
столі «Актуальні виклики у діяльності Вищого ан-
тикорупційного суду», організованого за сприяння 
ОБСЄ в Україні з нагоди першого року діяльності 
ВАКС. На круглому столі була обговорена тематика 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та ін-
тересів осіб у кримінальних провадженнях, особливос-
тей кримінального провадження у суді першої інстан-
ції та забезпечення єдності судової практики у справах 
про корупційні кримінальні правопорушення.

Національна асоціація адвокатів України запропонува-
ла Вищому антикорупційному суду скласти план захо-
дів щодо інституційної співпраці. Зокрема, щодо запро-
вадження практики поширення професійної етики між 
ВАКС і адвокатською спільнотою, забезпечення консти-
туційних принципів і засад правосуддя на основі верхо-
венства права та вирішення питання легітимності анти-
корупційної системи в Україні.

Голова Комітету з питань верховенства права НААУ Ма-
рина Ставнійчук зазначила, що НААУ налаштована на аб-
солютно конструктивну інституційну співпрацю з ВАКС, 
адже адвокатська спільнота усвідомлює спільну відпо-
відальність за якість правосуддя і захист прав людини в 
Україні.

Водночас вона закликала почути позицію 50-ти тисяч ад-
вокатів з проблемних питань та спільно знайти рішення 
щодо їх вирішення. Перш за все, адвокатська спільнота 
стурбована питанням конституційної легітимності ство-
рення антикорупційної інфраструктури в Україні, яка діє 
з 2015 року. Окрім того, адвокатура стурбована обвину-
вальним ухилом впродовж першого року діяльності ВАК-
Су.

ІІ Одеський Конституційний 
форум «Судове врядування та 
Конституціоналізм: синергія заради 
ефективності» за підтримки НААУ

25 вересня 2020 року відбувся ІІ Одеський Конституцій-
ний форум «Судове врядування та Конституціоналізм: 
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синергія заради ефективності». Разом з НААУ захід 
підтримали Асоціація розвитку суддівського самовря-
дування України, П’ятий апеляційний адміністративний 
суд, проект Європейського Союзу «Pravo– Justice».

Під час заходу міжнародні та національні експерти, 
представники законодавчої та судової влади, а також 
науковці, обговорили стратегічне бачення розвитку ін-
ститутів суддівського самоврядування та врядування; 
проблематику незалежності судової влади, а також пи-
тання адміністрування та фінансування судів в умовах 
нового територіального устрою.

НААУ представили Марина Ставнійчук, голова Комі-
тету з питань верховенства права НААУ, тема доповіді: 
«Конституційний транзит Судової реформи в Україні»; 
Олександр Дроздов, Голова Комітету з питань безоп-
латної правової допомоги, що діє в складі НААУ, тема 
доповіді: «Суддівська незалежність через призму 
практики ЄСПЛ та доповідей ООН»; Ігор Колесников, 
адвокат, секретар Ради адвокатів України, тема допові-
ді: «Невиконання судового рішення як засіб дискреди-
тації судової системи України»

ЖОВТЕНЬ 2020

Звернення до керівництва держави та 
до ВРП з приводу подальшої судової 
реформи

НААУ направила звернення, в якому вказала на обме-
ження можливостей реально забезпечувати гаранто-
вані державою права і свободи  громадян, які  реалізу-
ються через адвокатуру і завдяки адвокатурі як одному 
з ключових елементів у механізмі реалізації конститу-
ційного права особи на судовий захист.

Судова реформа має бути інклюзивним процесом, 
який передбачає широкий діалог з професійними 
спільнотами, їхніми самоврядними органами, органа-
ми суддівського врядування. Дефіцит такого діалогу 
призвів до низки системних помилок, які сприяють 
кризовим явищам в судовій владі, відтоку професійних 
кадрів, та перешкоджають ефективності правосуддя. 
В результаті, Україна стала однією з країн-лідерів за 
зверненнями громадян до Європейського суду з прав 
людини.

НААУ від імені адвокатури закликала до того, аби судо-
ва реформа у повній мірі відповідала букві і змісту Кон-
ституції України, а  судова влада формувалася і діяла у 
повній відповідності до конституційних засад незалеж-
ності, верховенства права, професійного здійснення 
судочинства. Проте, подальші кроки законодавця з ре-
формування судової влади супроводжуються, у тому 
числі,  ознаками відсутності конституційної основи, 
про що засвідчує Велика палата  Конституційного Суду 
України у своєму рішенні від 11 березня 2020 року у 
Справі № 4-р/2020. У цьому рішенні зазначено, що ор-

ган, установу, утворені при конституційному органі, закон 
не може наділяти контрольною функцією щодо цього кон-
ституційного органу. Відтак, законодавчий дозвіл на  пря-
му участь або опосередкований вплив позанаціональних 
міжнародних суб’єктів на формування українських  кон-
ституційних органів суддівського врядування та судової 
системи у цілому, безсумнівно є прямою загрозою  суве-
ренітету нашої держави та незалежності судової влади.

Реформи, які здійснює Україна на виконання своїх міжна-
родних зобов’язань,  повинні зміцнювати, а не руйнувати  
інститути державної влади. В процесі судової реформи, 
розбудовуючи Українську Державу як правову,  маємо 
дбати про  її суверенність  та  незалежність. Поступки 
державним суверенітетом і конституційністю профільно-
го законодавства не можуть бути складовою фінансових 
зобов’язань перед міжнародними фінансовими інститу-
ціями.

Участь НААУ у конституційному 
провадженні щодо закону «Про Вищий 
антикорупційний суд»

6 жовтня 2020 року відбулося пленарне засідання 
Великої палати Конституційного Суду України, на яко-

му було розпочато розгляд справи за конституційним 
поданням 49 народних депутатів щодо конституцій-
ності закону „Про Вищий антикорупційний суд“.

Позицію НААУ в КСУ представила Марина Ставнійчук, 
відомий конституціоналіст, голова Комітету НААУ з 
питань верховенства права.

У своєму виступі вона наголосила на тому, що оспорю-
ване питання, чи є ВАКС спеціальним судом, створення 
якого заборонено Конституцією, потребує детального 
правового аналізу, без політичних аргументів, а також із 
врахуванням міжнародних стандартів. Зокрема, повнова-
ження суду сформульовані у порушення принципу пра-
вової визначеності, який є одним із ключових компонентів 
верховенства права.  Аналогічно статус ВАКС як спеціа-
лізованого суду витлумачений у невідповідності до чин-
ного національного законодавства. 
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Заява НААУ щодо рішення КСУ 
про неконституційність окремих 
положень антикорупційного 
законодавства

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України виніс 
Рішення № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20) за 
конституційним поданням 47 народних депутатів Укра-
їни від 4 серпня 2020 року щодо конституційності ок-
ремих положень Закону України «Про запобігання ко-
рупції» та Кримінального кодексу України.

КСУ визнав неконституційними низку положень Закону 
України «Про запобігання корупції» з метою забезпе-
чення незалежності судової гілки влади від виконавчої 
та законодавчої гілок влади. Насамперед мається на 
увазі право Національного агентства з питань запо-
бігання корупції здійснювати контрольні функції, які 
мають прямий влив на судову гілку влади, і зокрема 
на суддів системи судоустрою та КСУ. Також визнана 
неконституційною стаття 366-1 Кримінального кодек-
су України. З приводу цього НААУ ухвалила публічну 
заяву, в якій констатувала, що рішення КСУ спровоку-
вало потужну хвилю публічної критики і спекуляцій з 
боку окремих експертів, активістів, представників полі-
тичних сил та органів вищої державної влади, а також 
міжнародних партнерів. При цьому одразу почалася 
інформаційна атака із закликом заблокувати виконан-
ня рішення КСУ, яка супроводжується дискредитацією 
як окремих суддів, так і всього Конституційного Суду 
як інституції.

За невиконання рішень КСУ передбачена відповідаль-
ність, і прецедентів спротиву юридичній силі цих рі-
шень Українська Держава ще не знала.

Адвокатура, як конституційний інститут, що діє з метою 
надання професійної правничої допомоги, маючи по 
суті конституційну функцію захисту прав і свобод гро-
мадян, закликала до безумовного виконання Конститу-
ції всіма органами влади.

У разі, якщо Конституційним судом у передбаченому 
законом порядку визнано невідповідними Конституції 
окремі положення законодавства, рішення КСУ має 
бути виконане у повному обсязі і є обов’язковим. Його 
імплементація не може бути предметом жодних полі-
тичних компромісів, тим більше – свідомого блокуван-
ня.

Відтак, неконституційні положення будь-якого закону, 
які визнані у будь-якому рішенні КСУ, мають бути не-
гайно усунені парламентським шляхом. Всі зусилля 
суб’єктів законодавчої ініціативи, народних депутатів 
України, законодавчого органу мають бути спрямовані 
на виправлення «темних плям» у національному зако-
нодавстві та відновлення вищої сили конституційних 
норм. Саме це є проявом поваги до Основного закону, 
дотримання гарантій прав і свобод громадян, реаліза-
цією принципу верховенства права.

ЛИСТОПА Д 2020 

Національна дискусія «Доступ до 
правосуддя: реалії та перспективи»

У листопаді 2020 року Національна асоціація адво-
катів України спільно з Вищою радою правосуддя 
ініціювала національну дискусію на тему: «Доступ до 
правосуддя: реалії та перспективи». Учасниками дис-
кусії стали представники органів адвокатського само-
врядування, суддівського врядування, голови Коміте-
тів НААУ, члени провідних професійних громадських 
організацій і асоціацій, народні депутати, міжнародні 
експерти.

23 листопада 2020 року відбувся перший захід, в рамках 
якого Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова окреслила коло 
проблем, з якими стикаються громадяни та адвокати у 
судах. Вона наголосила, що такі новели, як підвищення 
судового збору та децентралізація ускладнили доступ 
до правосуддя, адже у підсумку виникла катастрофічна 
нестача суддів. Таким є реальний результат реформи, 
хоча цілями цієї реформи було проголошено наповнення 
державного бюджету і розвантаження судової системи. 
Вирішити проблеми кадрового дефіциту і нестачі досвід-
чених суддів, за словами Лідії Ізовітової, можна, якщо за-
пропонувати суддям у відставці можливість повернутися 
до здійснення правосуддя.

Судова реформа потребує аудиту і виправлення 
помилок - Лідія Ізовітова: https://bit.ly/3sDafN2

Вирішенню кадрової кризи в судах може сприяти 
повернення суддів у відставці: https://bit.ly/3syAR1B



41Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

Участь міжнародних експертів у формуванні ВАКС 
є невдалим досвідом для України – Лідія Ізовітова:  
https://bit.ly/2PFOI7r

Другий захід в рамках національної дискусії «До-
ступ до правосуддя: реалії та перспективи» відбув-
ся 30 листопада 2020 року. Спеціальна тема заходу: 
«Дорожня карта судової влади». До обговорення були 
внесені такі питання, як модель судової влади; кадрове 
забезпечення правосуддя; принципи оптимізації судо-
вої влади. Учасниками обговорення від адвокатської 
спільноти стали заступник Голови НААУ, РАУ Валентин 
Гвоздій, голова ВКДА Сергій Вилков, член РАУ Оксана 
Каденко, голова Ради адвокатів Київської області Пе-
тро Бойко, Голова ради адвокатів Волинської області 
Галина Руденко, Голова Спілки адвокатів України Олек-
сандр Дроздов, Голова Комітету з питань верховенства 
права НААУ Марина Ставнійчук, Голова Комітету зако-
нотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності, 
що діє в складі НААУ Олексій Ющенко.

Учасники другої національної дискусії зійшлися на 
думці, що за умов кадрової кризи і відсутності руху 
профільних законопроектів доцільно відновити по-
передній склад ВККС, адже нестача суддів першої та 
апеляційної інстанцій ускладнює роботу адвокатів та 
обмежує право громадян на судовий захист.

За умов кадрової кризи і відсутності руху профіль-
них законопроектів доцільно відновити попередній 
склад ВККС – учасники Національної дискусії 
https://bit.ly/31tOIu0

Голова Комітету з питань верховенства права НААУ 
Марина Ставнійчук наголосила, що судова реформа 
демонструє розбіжності з конституційними засадами 
і порушення державного суверенітету. Вона виокре-
мила низку системних проблем, які унеможливлюють 
розбудову стабільної і ефективної системи правосуд-
дя. Так, насамперед позитивному результату змін пе-
решкоджає недовіра учасників реформи та недовіра 
громадян до органів державної влади, зокрема, і судо-
вої, зазначила вона.

Судова реформа демонструє розбіжності з консти-
туційними засадами і порушення державного суве-
ренітету – Марина Ставнійчук: https://bit.ly/2O4KGFu

Голова Комітету НААУ з питань БПД Олександр Дроз-

дов наголосив на тому, що несталість національного за-
конодавства у судовій влади становить загрозу для здійс-
нення правосуддя в Україні. А саме, зміна якості цього 
законодавства, призводить до того, що судді втрачають 
довіру до самих себе і не хочуть працювати, підкреслив 
він.

Втрата довіри до суду зумовлена нестабільністю 
профільного законодавства – Олександр Дроздов: 
https://bit.ly/3srM0Bb

Заступник Голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій звернув 
увагу на конституційну кризу в Україні. Він вважає, що 
метою рішення Конституційного суду, яким він визнав 
неконституційними низку положень закону України «Про 
запобігання корупції», було усунення важелів впливу на 
судову гілку влади.

Валентин Гвоздій: неконституційні положення 
будь-якого закону мають бути негайно усунені парла-
ментом: https://bit.ly/3syRUAn

Голова ВКДКА Сергій Вилков зазначив, що вирішення 
кадрового дефіциту має стати нагальним пріоритетом 

судової реформи і закликав владу здійснювати не декла-
ративні, а реальні зміни, щоб суди могли безперебійно 
здійснювати правосуддя у межах стабільного законодав-
ства.

Вирішення кадрового дефіциту має стати нагальним 
пріоритетом судової реформи – Сергій Вилков: 
https://bit.ly/3csePYB
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ГРУДЕНЬ 2020

Третя національна дискусія 
щодо доступу до правосуддя 
відбулась 9 грудня 2020 року 
Національну асоціацію адвокатів України представили 
Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова, Президент Спілки ад-
вокатів України, Голова Комітету з питань БПД, що діє у 
складі НААУ, член Комісії з питань правової реформи 
Олександр Дроздов та адвокат, координатор UNBA - 
NextGen в м. Одеса Володимир Мацко.

Під час виступу Лідія Ізовітова наголосила, що судова 
система опинилась на межі знищення в результаті екс-
периментальних судових реформ. Реалізація гаранто-
ваного громадянам України права на судовий захист 
– під загрозою, адже сьогодні нікому його забезпечува-
ти. В результаті реформ судової влади велика кількість 
суддів звільнилася, а нових набрати не можуть через 
блокування діяльності ВККС, підкресли вона.

Судова система опинилась на межі знищення в 
результаті експериментальних судових реформ – 
Лідія Ізовітова: https://bit.ly/3m2s70Z

Статус конкурсної комісії з відбору членів ВККС як 
владного органу нівелює роль ВРП – Лідія Ізовіто-
ва:  
https://bit.ly/3ctlRwm

Голова Комітету НААУ з питань БПД Олександр Дроз-
дов заявив, що непродумані зміни в судовій системі 
призвели до відступу від європейських стандартів 
незалежності судової влади. Зокрема, результатом та-
ких змін стало припинення діяльності ВККСУ, новий 
склад якої відсутній понад рік. При цьому пропонова-
ний шлях перезапуску Комісії викликає суперечності з 
Конституцією України, рішеннями Європейського суду 
та стандартами Ради Європи. 

Судова реформа призвела до порушень європей-
ських стандартів – Олександр Дроздов: https://bit.
ly/3rtHKzL

Підтримав колегу у цьому і координатор «UNBA 
NextGen» в м. Одеса Володимир Мацко. Він зазначив, 

що суспільство, в тому числі і адвокатська спільнота, по-
требує перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів, але без міжнародних експертів. Він підкреслив, що 
головною умовою будь-яких змін у судовій системі має 
бути принцип незалежності судів. Натомість, участь між-
народних експертів у формуванні ВАКС може похитнути 
цей принцип.

Участь міжнародних експертів у формуванні ВККС 
суперечить незалежності судової влади – Володимир 
Мацко: https://bit.ly/3rxaSq3

III. Запровадження 
електронного правосуддя
Адвокатська спільнота стала активним учасником 
розробки та впровадження системи «Електронно-
го суду». Так, при НААУ була створена Робоча група 
з питань впровадження електронного правосуддя в 
Україні під керівництвом заступника Голови НААУ, РАУ 
Валентина Гвоздія. За час її роботи налагоджено діа-
лог з Вищою радою правосуддя, Державною судовою 
адміністрацією України, ДП «Інформаційні судові сис-
теми» з питань електронного правосуддя. впродовж 
2020 року відбувалися регулярні зустрічі і консуль-
тації з представниками органів влади для координа-
ції зусиль в цьому напрямі. Також Робоча група брала 
участь у розробці змін до процесуальних кодексів, які 
стосуються роботи «Електронного суду».

В 2020 році НААУ та Державна судова адміністрація ін-
тенсифікували зусилля для того, аби прискорено впро-
вадити систему «Електронний суд» під час карантинних 
обмежень для протидії поширенню COVID19. Між сторо-
нами був підписаний меморандум про співпрацю, що ви-
значає напрямки взаємодії та спільні проекти задля роз-
витку електронного судочинства.

СІЧЕНЬ 2020

За зверненням Національної асоціації адвокатів України 
Державна судова адміністрація України внесла зміни до 
Правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, ор-
ганів та установ системи правосуддя і транспортних за-
собів на їх територію. Зокрема, до переліку документів, за 
якими допускатимуть у приміщення судів, додано посвід-
чення адвоката України. 

ЧЕРВЕНЬ 2020

17 червня Голова НААУ Лідія Ізовітова, Валентин Гвоз-
дій, Юрій Григоренко та Володимир Мацко взяли 
участь в онлайн-засіданні Вищої ради правосуддя з 
питань впровадження в ЄСІТС. В обговорені також  
взяли участь представники  Державної судової адмі-
ністрації та інших зацікавлених сторін. 
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Лідія Ізовітова у своєму виступі наголосила на тому, що 
у зв’язку з тим, що адвокати є важливими учасниками 
судового процесу, і відповідно – активними користува-
чами підсистеми «Електронний суд», першочерговим 
завданням НААУ під час участі у подібних заходах є 
відповідна комунікація напрацювань єдиної професій-
ної організації членів робочої групи щодо ефективного 
впровадження підсистеми «Електронний суд» до орга-
нів судової влади.

Наразі серед основних проблем, з якими адвокати сти-
каються у роботі з підсистемою «Електронний суд», є 
наступні:

• в особистому кабінеті користувача підсистеми 
«Електронний суд» немає можливості іденти-
фікації особи саме як адвоката, система просто 
створює кабінет для «фізичної особи», а це сер-
йозний недолік на фоні виключного права адво-
катури на представництво осіб в судах.

• існують складнощі при генеруванні та відправці 
документів у системі;

• виявлено неоднозначну позицію суддів різних 
інстанцій до функціонування підсистеми «Елек-
тронний суд»;

• простежується недовіра користувачів підсисте-
ми, зокрема адвокатів, до ефективності її впро-
вадження;

• не підтверджено можливість прийняття та гене-
рування повноважень в електронному вигляді;

• існує невизначеність щодо можливості фіксу-
вання та прийняття судами електронних доказів.

• Важливим є те, що Вища рада правосуддя вирі-
шила залучити адвокатуру до роботи над проек-
том положення про ЄСІТС, аби врахувати потре-
би адвокатури.

За підсумками заходу пропозиції і зауваження НААУ 
щодо потреб адвокатів при використанні деяких ком-
понентів системи були скеровані до ВРП.

Учасники дискусії підкреслили важливість найшвид-
шого повноцінного впровадження підсистеми «Елек-
тронний суд» як частини ЄСІТС через потребу що ви-
никла в зв’язку із карантином (COVID-19).

Валентин Гвоздій як Голова робочої групи НААУ з пи-
тань впровадження електронного правосуддя в Украї-
ні вкотре підкреслив важливість залучення адвокатури 
до процесу розробки продуктів електронного судо-
чинства та розповів колегам про те, що НААУ вивчає 
досвід європейських колег в цій царині, зокрема Ні-
меччини. Також заступник Голови РАУ підкреслив, що 
для адвокатури пріоритетом номер один є питання за-
хисту адвокатської таємниці при обміні електронними 
документами за допомогою онлайн сервісів і що саме 
це важливе право має бути забезпечено при впрова-
дженні сервісів електронного судочинства.

23 червня відбулося засідання Робочої групи НААУ 
з питань впровадження електронного правосуддя в 
Україні, під час якого було обговорено питання запро-
вадження  Єдиної судової інформаційно-телекомуні-
каційної системи (ЄСІТС) і її підсистеми «Електронний 
суд».

Участь у засіданні під головуванням Валентина Гвоздія 
взяли участь члени робочої групи: Вадим Красник, Сергій 
Тюрін, Юрій Бауман, Олександр Чепелюк, Любов Лукашук, 
Мар’ян Чорній, Олександр Черних, Сергій Барбашин та 
Юрій Григоренко.

Напередодні 22 червня Валентин Гвоздій під час зустрічі  з 
представниками  Державної судової адміністрації звернув 
увагу на те, що наразі у особистому кабінеті користувача 
«Електронного суде» особу неможливо ідентифікувати 
саме як адвоката. Щоб вирішити цю проблему учасники 
зустрічі обговорили можливість надати доступ до кабінету 
адвоката у підсистемі «Електронний суд» через особистий 
кабінет адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України. 

НААУ та ДСА домовились спільно розробити пропозицій 
щодо внесення змін до процесуальних кодексів, які є не-
обхідними для роботи «Електронного суду». До розробки 
проекту пропозицій залучено Комітет НААУ захисту прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, Комітет 
НААУ з господарського права та процесу, Комітет НААУ з 
адміністративного права та процесу, Комітет НААУ з кри-
мінального права та процесу та Комітет НААУ з цивільного 
права та процесу.

26 червня відбулася зустріч представників Національної 
асоціації адвокатів України і Державної судової адміні-
страції України, під час якої сторони обговорили питання 
забезпечення функціонування Єдиної судової інформа-
ційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) і її підсистеми 
«Електронний суд».

Голова робочої групи НААУ з питань впровадження елек-
тронного правосуддя в Україні Валентин Гвоздій зазна-
чив, що адвокатська спільнота надзвичайно зацікавлена в 
тому, щоб при розробці змін до процесуальних кодексів, 
які стосуються роботи «Електронного суду», була врахова-
на позиція адвокатів. 

Валентин Гвоздій наголосив, що в НААУ є не лише влас-
ний позитивний досвід впровадження електронних серві-
сів, таких як Єдиний реєстр адвокатів України (ЄРАУ), а й 
обізнаність з практичним досвідом колег-адвокатів з інших 
країн у цьому питанні. Тому асоціація готова допомагати у 
впровадженні ЄСІТС.

Він запропонував забезпечити під’єднання адвокатів до 
підсистеми «Електронний суд» через особистий кабінет 
адвоката в ЄРАУ. У ході зустрічі представники НААУ пред-
ставили свої пропозиції щодо проекту змін до процесуаль-
них кодексів для забезпечення ефективної роботи ЄСІТС і 
«Електронного суду». Зокрема, голова Комітету НААУ з ад-
міністративного права та заступник голови Комітету НААУ 
з кримінального права Юрій Бауман надав пропозиції до 
Кримінально-процесуального кодексу України та до Ко-
дексу адміністративного судочинства України.
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Заступник голови комітету НААУ захисту прав адво-
катів та гарантій адвокатської діяльності Юрій Григо-
ренко звернув увагу на те, що під час впровадження 
«Електронного суду» необхідно окремо передбачити 
специфіку роботи арбітражних керуючих і внести від-
повідні зміни до їх особистих кабінетів.

ЛИПЕНЬ 2020

28 липня представники НААУ та 
Державної судової адміністрації 
України провели першу інтернет-
конференцію щодо старту 
проекту «Активне тестування 
Електронного суду»
Цей проект впроваджується в рамках Меморанду-
му про співпрацю.

«Електронний суд» є унікальним сервісом, який дозво-
ляє подавати учасникам судового процесу до суду до-
кументи в електронному вигляді. В тестовому режимі 
система працювала ще з грудня 2018 року, а з 1 червня 
2020 року переведена в дослідну експлуатацію. Нара-
зі користувачів «Електронного суду» - понад 43 тисячі.

У найближчих планах НААУ – інтеграція власних елек-
тронних сервісів для спрощення доступу адвокатів до 
електронного судочинства.

НААУ спільно з ДСА напрацьовують проект положення 
ЄСІТС щодо системи «Електронного суду». В планах 
НААУ і ДСА – імплементація ЄРАУ та Особистого кабі-
нету адвоката у підсистему «Електронний суд». Кожен 
адвокат як активний користувач Особистого кабінету 
зможе мати окрему вкладку «Електронний суд», захо-
дити туди і надсилати та отримувати документи. 

ЖОВТЕНЬ  2020

РАУ звернулась до Державної 
судової адміністрації України та 
Офісу Генерального прокурора 
з приводу недопустимості 
безпідставного обмеження 
доступу до судових рішень на 
підставі звернень прокурорів
Ідеться про засекречення прокурорами органів про-
куратури судових рішень у 2019 - 2020 роках та їх вико-
нання. Загальна кількість копій судових рішень, до яких 
обмежено доступ, становить 36 827. Інформація про це 
отримана у відповідь на запит до голови Державної су-
дової адміністрації України.

НААУ також стало відомо, що в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень є судові рішення, які нібито 
засекречуються прокурорами органів прокуратури. 
Однак, такі судові рішення ухвалювалися у відкритому 
судовому засіданні та не підлягали захисту від розго-
лошення.

Крім того, стороною обвинувачення часто ініціюється 
закриття доступу до судових рішень необґрунтовано, 
проте адміністратор Реєстру задовольняє звернення 
прокурорів та слідчих, не перевіряючи законні підста-
ви для такого обмеження.

Рада адвокатів України звертає увагу на те, що такі дії 
суперечать вимогам Закону України «Про доступ до су-
дових рішень», зокрема, тотальне обмеження перегляду 
копій судових рішень незаконно обмежує право кожного 
на доступ до судових рішень, у порядку визначеному цим 
Законом.

Текст рішення РАУ можна переглянути тут: 

https://bit.ly/39FvvdB
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Розширення кола партнерів НААУ

СІЧЕНЬ 2020 

НААУ та Центр судової 
експертизи і експертних 
досліджень домовились про 
співпрацю
Національна асоціація адвокатів України та відокрем-
лений структурний підрозділ «Центр судової екс-
пертизи та експертних досліджень» Державного під-
приємства «Інформаційні судові системи» підписали 
Меморандум про співробітництво. Документ скріпили 
підписами Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та Директор 
Центру судової експертизи та експертних досліджень 
Ігор Стародубов. Метою Меморандуму є співпраця та 
обмін інформацією, здійснення наукової діяльності та 
забезпечення якісного і всебічного захисту прав і сво-
бод людини.

https://bit.ly/3u5r9nQ

НААУ та Союз експертів України 
підписали меморандум про 
співпрацю
Національна асоціація адвокатів України підписала 
Меморандум про співробітництво з Всеукраїнської 
громадською організацією «Союз експертів України». 
Метою співпраці є об’єднання зусиль та обмін інфор-
мацією в межах відповідних функцій і повноважень 
сторін, здійснення наукової діяльності, забезпечення 
якісного та всебічного захисту прав і свобод людини.

https://bit.ly/3u5r9nQ
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НААУ та Асоціація жінок-
юристок України «ЮрФем» 
уклали меморандум про 
співробітництво
Національна асоціація адвокатів України та Асоціація 
жінок-юристок України «ЮрФем» за сприяння Комітету 
з питань гендерної політики, Комітету з питань юридич-
ної освіти, Комітету з сімейного права, домовилися про 
співпрацю, підписавши 22 січня меморандум. Його ме-
тою є співпраця та обмін інформацією, аналіз існуючих 
проблем у сфері захисту прав людини, зокрема жінок 
та розробка і впровадження проектів, спрямованих на 
їх вирішення, а також здійснення досліджень у сфері 
захисту прав жінок та провадження навчальної та нау-
кової діяльності задля формування гендерно чутливої 
юридичної спільноти на основі кращих європейських і 
світових практик.

https://bit.ly/3m2v5Tb

ЛИПЕНЬ 2020

НААУ та ДСА домовилися 
про взаємодію в розвитку 
електронного судочинства – 
меморандум
Можливості підсистеми «Електронний суд» і ЄРАУ бу-
дуть інтегровані для спрощення доступу адвокатів до 
електронного судочинства.

Національна асоціація адвокатів України разом із Дер-
жавною судовою адміністрацією України домовились 
проводити спільну роботу з інтеграції до підсистеми 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми «Електронний суд» можливостей Єдиного реє-
стру адвокатів України. Про це йдеться у Меморандумі 
про співпрацю, який підписали НААУ та ДСА України.

https://bit.ly/39laAMI

ВЕРЕСЕНЬ 2020

Підписано меморандум 
про співпрацю між Вищою 
школою адвокатури НААУ та 
Тренінговим центром прокурорів 
України
30 вересня 2020 року директор Вищої школи адвока-
тури Національної асоціації адвокатів України Савва 
Кузьменко та директорка Тренінгового центру проку-
рорів України Олеся Отраднова підписали Меморан-
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дум про співпрацю. Метою цього меморандуму є спів-
робітництво та обмін досвідом у сфері професійного 
навчання адвокатів та прокурорів України. Документ 
визначає основні напрями співпраці для ефективного 
обміну досвідом, спілкуванню та організацією спільних 
заходів, спрямованих на підвищення якості правничої 
освіти серед адвокатів та прокурорів.

https://bit.ly/2PfLNCL

ГРУДЕНЬ 2020

НААУ та ЛІГА:ЗАКОН 
підписали Меморандум про 
співробітництво
Документ передбачає створення сприятливих умов 
щодо інформування адвокатів про зміни чинного зако-
нодавства України, актуальну судову практику. Партне-
ри розвиватимуть співробітництво і в інших напрямках, 
підвищуючи стандарти адвокатської професії в Україні. 
Меморандум підписали Голова НААУ Лідія Ізовітова та 
Голова Ради директорів компанії ЛІГА:ЗАКОН Марина 
Бондаренко.

Меморандум передбачає, що ЛІГА:ЗАКОН здійснює 
розробку спеціалізовано орієнтованої на адвокат-
ську діяльність інформаційно-аналітичної системи 
«LIGA360: АДВОКАТ НААУ» з онлайн доступом до пов-
ної бази нормативних актів з відповідними аналітични-
ми фільтрами, а також бази судових рішень та сервісом 
перевірки контрагентів.

https://bit.ly/2QOc4bO



48 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2020

Міжнародні події та досягнення

Л Ю Т И Й  2 0 2 0

У Відні відбулося засідання 
постійного комітету Ради 
адвокатських і правничих 
товариств Європи

Делегація НААУ під керівництвом Голови НААУ, РАУ Лі-
дії Ізовітової взяла участь у роботі пленарної сесії Ради 
правничих і адвокатських товариств Європи у Відні, 
яка проводилася з нагоди 60-річчя найбільшої євро-
пейської професійної організації адвокатів. Українську 
адвокатуру представляли заступник Голови НААУ, РАУ 
Валентин Гвоздій, голова Вищої ревізійної комісії адво-
катури Максим Болдін, голова Комітету з міжнародних 
зв’язків Іван Гречківський. НААУ має статус спостеріга-
ча в ССВЕ і є стороною Меморандуму щодо взаємного 
визнання підвищення кваліфікації в Європі, що надає 
можливість українським адвокатам зараховувати бали 
за навчання за кордоном.

Під час засідання постійного комітету було затвер-
джено план розпочати переговори з Радою Європи 
стосовно того, щоб ССВЕ отримала статус консульта-
тивного  органу, який репрезентує правничу професію 
у Раді Європі. Переговори між ССВЕ і Радою Європи 
матимуть наслідком укладання Меморандуму про вза-
єморозуміння, за яким ССВЕ стане позаінституційним 
консультаційним органом РЄ. Це стане важливим кро-
ком вперед для ССВЕ, яка буде формально залучена 
до діяльності Ради Європи у питаннях своєї компетен-
ції і дозволить залучати ССВЕ для попередньої роботи 
РЄ як офіційного представника правничої професії 
Європи.

Отримання статусу консультативного органу посилить 
роль ССВЕ у діяльності Ради Європи з питань загроз 
незалежності адвокатури та прав адвокатів і сприяти-
ме формуванню єдиного підходу у вирішенні цих пи-
тань згідно із стратегією і пріоритетами всієї європей-
ської адвокатури.  

Також посилиться роль ССВЕ у розробці власне проек-
ту європейської конвенції про професію юриста. Вне-
сок ССВЕ у діяльність Ради Європи може мати форму 
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загальних рекомендацій/вказівок з питань, що пред-
ставляють інтерес для CCBE (таких як верховенство 
права), що посилить значення CCBE та європейської 
юридичної професії в державах-членах Ради Європи

20 лютого відбулося засідання 
РЕСО-Комітету (“Platform 
for Exchange, Cooperation 
and Outreach” (PECO) Ради 
правничих та адвокатських 
товариств Європи (ССВЕ)

Для комітету були важливими такі питання від України 
- звернення від НААУ щодо рішення РАУ №162 від 13 
грудня 2019 року "Про звернення до правоохоронних 
органів з приводу втручання та перешкоджання діяль-
ності роботи КДКА Одеської області" та рішення РАУ 
№169 від 13 грудня 2019 року "Про надання роз’яснен-
ня щодо пріоритетності принципів діяльності адвоката 
при наданні професійної правової (правничої) допо-
моги".

Європейські колеги підтримали НААУ, зокрема, наго-
лосивши, що неприпустимим є незаконне втручання в 
адвокатську діяльність і висловили занепокоєння тим, 
що кількість подібних випадків в Україні не зменшуєть-
ся.

2019 року від НААУ надійшло 4 звернення, які стосу-
валися позбавлення адвоката Н. Є. Целовальниченко 
права на практику в ЄСПЛ; про рішення РАУ щодо прі-
оритетності принципів діяльності адвоката при надан-
ні професійної правової (правничої) допомоги (при-
йнято у відповідь на порушення прав адвокатів з боку 
суддів Вищого антикорупційного суду), і щодо пере-
шкоджання роботі КДКА в Одесі. Ці звернення включе-
ні до порядку денного засідання комітету PECO, який у 
ССВЕ профільно займається питаннями захисту прав 
адвокатів у Європі.  

Під час засідання постійного комітету ССВЕ було 
розглянуто питання кримінальної практики в зв’язку 
із запровадженням посади європрокурора; питання 
корпоративної соціальної відповідальності асоціацій 
адвокатів в аспекті різноманітності, проект законодав-
чих регуляцій ССВЕ щодо штучного інтелекту. Захід 
відбувся за участю керівництва ССВЕ, президентів ор-
ганізації за минулі 20 років, делегацій 32 країн-членів 
ССВЕ, делегацій асоційованих членів та спостерігачів, 
комітетів та робочих груп ССВЕ у його засіданні пред-
ставник від України брав участь Іван Гречківський.

https://bit.ly/2wDIxHX
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Олексій Кухар та Олександр 
Дроздов взяли участь у 
Міжнародній конференції 
«Місце та роль адвокатури в 
правозастосовній системі» у 
Мінську

Заступник Голови НААУ, РАУ Олексій Кухар та голова 
Комітету НААУ з питань БПД Олександр Дроздов взя-
ли участь у Міжнародній конференції «Місце та роль 
адвокатури в правозастосовній системі», яка відбулась 
27 лютого у Мінську. Разом із колегами з чотирьох країн 
– Білорусі, Росії, України і Німеччини, вони обговорили 
найбільш актуальні питання розвитку адвокатури.

Зокрема, на форумі були підняті питання: «Адвокатура 
Республіки Білорусь в державі і суспільстві», «Адвока-
тура як супровідник правосуддя і професійний еле-
мент інституційного суспільного устрою», «Адвокатура 
України: концепція розвитку» та інші. Захід організова-
но Білоруською республіканською колегією адвокатів 
спільно з НААУ, Німецькою федеральною палатою ад-
вокатів за підтримки Німецького фонду міжнародного 
правового співробітництва. 

Відкриття юридичного року 2020 
у Мілані

1 лютого 2020 року у Мілані проходила знакова подія 
для світової юридичної спільноти - Відкриття юридич-
ної року в Італії, з яким було пов’язане і проведення від-
повідної конференції.

Конференція була організована Орденом адвокатів мі-
ста Мілана і присвячена темі медіації, як інституту, який 
вже вийшов за рамки національного законодавства єв-
ропейських країн і отримав міжнародне визнання.

Учасниками заходу стали представники національних 
асоціацій адвокатів не тільки Європи, а й світу. Серед 
38-ми іноземних гостей були адвокати і представники 
органів адвокатського самоврядування Польщі, Болга-
рії, Бельгії, Німеччини, Франції, України, Росії, Нідерлан-
дів, Мексики, Тайваню, США.

Делегацію від Національної асоціації адвокатів Украї-
ни представляли Сергій Мороз - керуючий партнер 
адвокатського об'єднання «Адвокатська фірма «Мороз 
і Партнери», член Ради адвокатів Харківської області і 
Тарас Савченко - партнер адвокатського об'єднання 
«Адвокатська фірма «Мороз і Партнери», член Ради ад-
вокатів Харківської області.

Від імені української адвокатської спільноти вони вру-
чили новообраному Президенту Ордена адвокатів Мі-
лана Viniсio Nardo і керівнику Комітету з міжнародних 
питань Ордена Адвокатів Мілана Francesca Zanassi 
пам'ятні подарунки та підтвердили готовність адвока-

https://bit.ly/33LTofc
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тів України підтримувати, зміцнювати та розширювати 
наукові і професійні зв'язки з італійськими колегами. 
Зазначені напрямки співпраці було закріплено у Ме-
морандумі про співробітництво, який був укладений 
між Орденом адвокатів Мілана і Національною асоці-
ацією адвокатів України в 2019 році.

Б Е Р Е З Е Н Ь  2 0 2 0

Представники НААУ та 
Американської асоціації 
адвокатів домовились про 
співпрацю

5 березня 2020 року представники Національної асо-
ціації адвокатів України провели зустріч з колегами з 
Американської асоціації адвокатів (ABA).

Від американської сторони були присутніми Джудіт Лі-
хтенберг (Lawyers for Lawyers) та Джасмін Д. Камерон 
(ABA Center for Human Rights).

НААУ представляли керівник Секретаріату Вадим 
Красник, голова Комітету з міжнародного права Віталій 
Власюк, заступник Голови Комітету захисту прав адво-
катів та гарантій адвокатської діяльності Юрій Григо-
ренко, секретар Комітету з міжнародних зв'язків Олег 
Клим'юк та Голова Комітету з питань взаємодії з грома-
дянським суспільством Віталій Місяць.

Українські та американські колеги домовились про 
співпрацю в питаннях недопущення порушень прав і 
гарантій адвокатської діяльності,  посилення відпові-
дальності за такі злочини, із залученням до цієї про-
блематики широких кіл міжнародної громадськості.

Американська асоціація юристів (American Bar 
Association) є однією з найбільших об’єднань юристів 
в світі та багаторічним партнером НААУ. American Bar 
Association  приймає до своїх лав не тільки американ-
ських юристів, а й юристів інших країн світу. Серед 
своїх основних цілей організація декларує вироблення 
нормативів юридичної освіти для профільних вишів та 
розробку етичних стандартів для юристів різних спе-
ціалізацій.

Директорка Представництва 
НААУ в Швейцарії зустрілась з 
Головою Верховної Ради України

9 березня 2020 року Директорка Представництва 
НААУ в Швейцарській Конфедерації Олена Виногра-
дова взяла участь у зустрічі з Головою Верховної Ради 
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України Дмитром Разумковим в рамках його офіцій-
ного візиту до Швейцарію.

Під час зустрічі, яка відбулась у Посольстві України в 
Швейцарії, Олена Виноградова розповіла про ново-
створене Представництво НААУ в м. Женева, цілі та 
плани його діяльності на найближчий рік. Зокрема, 
йшлося про налагодження надання правової підтрим-
ки співвітчизникам під час вирішення консульських 
питань, спільну реалізацію заходів, спрямованих на за-
лучення в Україну інвестицій, а також активний діалог 
зі швейцарськими адвокатами й правниками. Так, на 
осінь цього року попередньо планується проведення 
Другої конференції з пошуку та повернення активів.

Також Олена Виноградова презентувала свій пілот-
ний проект «Книжки про Україну», в рамках якого у 
2019 році було розповсюджено близько півсотні книг 
іноземними мовами про культуру, історію і туристич-
ну привабливість України серед публічних бібліотек 
кантонів Женева та Во у Швейцарській Конфедерації. 
У подальшому планується масштабування цього про-
екту на інші кантони.

У зустрічі взяли участь представники діаспори укра-
їнців у Швейцарії, а також Почесний Консул України 
в Швейцарській Конфедерації Андрей Лужницький та 
Голова Женевського осередку Товариства українців в 
Швейцарії Інна Ахтирська.

К В І Т Е Н Ь  2 0 2 0

Представництво НААУ в 
Угорщині надало pro bonо 
первинну правничу допомогу 
громадянам України під час дії 
карантинних заходів

До Представництва НААУ в Угорщині за юридичною 
допомогою та роз’ясненнями щодо діючого режиму 
транспортування та виїзду з Угорщини та в’їзду на те-
риторію України громадян України у кількості понад 
200 осіб (під час дії карантинних заходів введених в 
обох країнах), звернулась угорська компанія WHC Kft.

Згадана компанія надає послугу лізингу робочої сили 
мультинаціональним компаніям розташованим в Угор-
щині. Громадяни України становлять значну частину 
штатних працівників WHC Kft. 

Представництвом НААУ в Угорщині у тісній співпраці із 
консульською секцією Посольства України в Угорщині 
було надано повне та детальне роз’яснення правил, 
порядку та умов виїзду громадян України під час дії 
карантину з території Угорщини та порядку перетину 
ними угорсько-українського кордону в пункті пропус-

ку Захонь-Чоп, враховуючи останні зміни у роботі кон-
трольно-пропускних пунктів через держаний кордон 
України. Представникам WHC Kft.

Також було забезпечено встановлення прямого кон-
такту з Генеральним Консульством України в м. Ніредь-
газі для організації подальшої консульської допомоги у 
поверненні групи громадян України в кількості понад 
200 осіб на територію України.   Одночасно Пред-
ставництвом НААУ в Угорщині, на засадах pro bonо, 
надавалася первинна правнича допомога громадянам 
України, які перебувають на території Угорщини під час 
дії карантинних заходів та потребують роз’яснення чи 
захисту їх трудових та особистих прав.

Представництво НААУ в Афінах 
допомогло повернутися додому 
76 українцям

Представництво НААУ в м. Афіни у тісній співпраці 
с Консульством та Посольством України в Грецькій 
Республіці взяло активну участь в евакуації громадян 
України, які перебували на круїзному судні «Елефте-
ріос Венізелос». В.о. Голови представництва Анатолій 
Кучірко особисто вів прямий діалог між Посольством 
України, перевізником та турецькою компанією-опе-
ратором судна, на якому працювали 76 українців. В 
результаті, 21 квітня громадянам України надано тран-
спортний коридор. Проте, через черги на кордоні з 
Болгарією, вони змушені були затриматись, а 23 квітня 
вже попрямували додому.

Ч Е Р В Е Н Ь  2 0 2 0

Українсько-німецький онлайн-
форум адвокатів

Захід організували спільно НААУ, Комітет з міжнарод-
них зв'язків при НААУ, Німецький Фонд міжнародного 
правового співробітництва (IRZ) та Федеральна палата 
адвокатів Німеччини. Форум присвячений онлайн-пра-
восуддю в Німеччині, зокрема, функціонуванню спеці-
альної електронної скриньки адвокатів. 

Модератором заходу був заступник Голови НААУ Ва-
лентин Гвоздій. Дискусія була побудована на 2 цен-
тральних темах, які мають практичне застосуван-
ня, - «Спеціальна електронна адвокатська поштова 
скринька» (доповідач - Юлія фон Зельтманн, Директор  
Федеральної  Палати Адвокатів Німеччини), та елек-
тронна юстиція. Другу тему доповідав Крістоф Зандкю-
лер, Голова користувацької консультативної ради щодо 
спеціальної електронної поштової скриньки, постійний 
радник БРАК з питань електронної юстиції. 



53Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

Л И П Е Н Ь  2 0 2 0

Відбувся ІІ Міжнародний 
конгрес із репродуктивного 
права

26-27 червня відбувся ІІ Міжнародний конгрес із ре-
продуктивного права на тему: «Репродуктивні права 
людини у нових реаліях» в онлайн-форматі. Це спеці-
алізований науково-практичний майданчик, на якому 
обговорювались актуальні проблеми правового ре-
гулювання репродукції людини, зокрема застосуван-
ня методів допоміжних репродуктивних технологій. 
Співорганізатором заходу виступив Комітет медичного 
та фармацевтичного права та біоетики Національної 
асоціації адвокатів України.

Захід зібрав численну плеяду міжнародних (зокрема 
представників Австралії, Іспані, США, Білорусі, Ка-
захстану) і національних експертів, аби обговорити 
важливі питання репродуктивного права, виробити 
експертну модель законодавчого забезпечення цієї 
сфери, окреслити міжнародний досвід, особливості 
здійснення репродуктивних прав, а також тонкощі ре-
продуктивного туризму.

https://bit.ly/3fb0npI

 

Ж О В Т Е Н Ь  2 0 2 0

Відбувся Шостий Українсько-
Німецький форум адвокатів

Форум, який відбувся в режимі онлайн, був присвяче-
ний впливу законодавства про фінмоніторинг на адво-
катську діяльність в Україні та Німеччині.

З вітальним словом до учасників форуму звернулась 
Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова. Вона зауважила, що 
Національна асоціація адвокатів України з 2014 року 
співпрацює з Федеральною палатою адвокатів Ні-
меччини і це один з важливих напрямків міжнародної 
співпраці для української адвокатури.

Крім того, на форумі були обговорені напрямки по-
дальшої співпраці адвокатської спільноти з законо-
давцем щодо фінмоніторингу. Німецькі колеги також 
розказали про санкції, які існують проти адвокатів за 
порушення законодавства Німеччини про фінмоніто-
ринг та суб’єктів їх накладення.

Л И С Т О П А Д  2 0 2 0

П’ятий Казахстанський форум 
адвокатів «Цифровізація і 
адвокатура: нові виклики 
перед верховенством права, 
правосуддям та захистом прав 
людини»

Темою виступу української сторони стала «Діджиталі-
зація в управлінні Національною асоціацією адвокатів 
України».

Лідія Ізовітова презентувала низку проектів у цифровій 
сфері, які впровадила НААУ для спрощення доступу 
громадян до правової допомоги та розвитку адвокат-
ської професії.

Так, з 2013 року на офіційному сайті НААУ функціонує 
Єдиний реєстр адвокатів України. Це відрита офіцій-
на база даних, якою може скористатися кожен, у кого 
є доступ до інтернету. Вона містить дані про адвокатів, 
їх робочі контакти, статус – діючий або призупинений, 
наявність дисциплінарних санкцій проти адвоката, 

професійні досягнення та нагороди. Статус адвоката в 
Україні не може бути підтвердженим повністю без вне-
сення даних про нього в цей реєстр.

Профайл істотно спрощує роботу органів адвокат-
ського самоврядування та дозволяє поступово перей-
ти з паперового документообігу у цифровий формат, 
підкреслила Голова НААУ, РАУ.

У форумі також  взяв участь заступник Голови НААУ, 
РАУ Валентин Гвоздій, який презентував здобутки 
НААУ в сфері діджиталізації.

6 листопада 2020 року НААУ за ініціативою Коміте-
ту з питань медіації спільно з Асоціацією медіаторів 
Грузії, Pravo-Justice та Всеукраїнською Асоціацією 
адміністративних суддів через онлайн-платформу 
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ZOOM провела міжнародний Форум на тему: «Аль-
тернативні способи врегулювання спорів у контексті 
міжнародного досвіду і законопроекту «Про медіацію». 
У заході взяли участь Заступник Голови НААУ, РАУ Ва-
лентин Гвоздій, Президент Всеукраїнської асоціації ад-
міністративних суддів Олександр Пасенюк та керівник 
Проекту ЄС «Право-Justice» Довідас Віткаус.

https://bit.ly/2Qqlt98

Голова Молодіжного комітету 
НААУ «UNBA NextGen» 
Сергій Барбашин увійшов 
до виконавчого комітету 
Європейської асоціації молодих 
адвокатів (EYBA)

European Young Bar Association оприлюднила склад 
виконавчого комітету асоціації 2020-2021, новину 
можна переглянути на сторінці EYBA у Facebook. Ви-
конавчий комітет керує поточною діяльністю, визначає 
стратегію, бюджет та відповідальний за проведення 
заходів Асоціації.

«Членство у виконавчому комітеті Європейської асоці-
ації молодих адвокатів – важливе досягнення для ко-
мітету. Оскільки одним із напрямків нашої діяльності є 
міжнародне співробітництво з молодими юристами та 
адвокатами з різних країн. Щиро дякую європейським 
колегам за довіру, а учасникам «UNBA NextGen» за 
плідну роботу та підтримку» - зазначив Сергій Барба-
шин.

У 2019 році UNBA NextGen приєднався до European 
Young Bar Association. Членство у EYBA стало вагомим 
здобуттям Комітету, адже молодим адвокатам важлива 
комунікація з іноземними колегами. Представники ко-
мітету взяли участь у літній конференції EYBA 2019, що 
відбулася 20-23 червня 2019 року.

Г Р У Д Е Н Ь  2 0 2 0

Представники НААУ взяли 
участь у Міжнародному 
податковому конгресі

3 грудня 2020 року відбувся Міжнародний податковий 
конгрес «Управління публічними фінансами та про-
блеми забезпечення національної економічної безпе-
ки» на базі Університету державної фіскальної служби 
України. Від НААУ участь взяли секретар НААУ, РАУ 
Ігор Колесников та член Комітету з питань митного та 
податкового права Ганна Леус. Адвокати виступили з 
докладом на тему «Адвокатура та публічний інтерес».

https://bit.ly/39c09uF

Завдання налагодження і розвитку відносин між Наці-
ональною асоціацією адвокатів України та іноземними, 
а також міжнародними організаціями покладено на Ко-
мітет з міжнародних зв’язків НААУ. Головою Комітету є 
Іван Гречківський.

«За кордоном поважають наших 
адвокатів, негативні стереотипи 
на це не впливають», - інтерв’ю 
Голови Комітету НААУ з 
міжнародних зв’язків Івана 
Гречківського виданню "Закон і 
Бізнес".

23.11.2020

«Українські адвокати є рівноправними партнерами для 
багатьох європейських колег»
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— У НААУ є два міжнародні комітети: той, який ви 
очолюєте, і комітет із міжнародного права. Як ви 
розподіляєте функції та сфери інтересів?

Попри подібні назви, це абсолютно різні комітети за 
своєю компетенцією. Комітет з міжнародних зв’яз-
ків відповідає за розвиток відносин між адвокатурою 
України та адвокатурами інших країн, представництво 
інтересів української адвокатури у відносинах із міжна-
родними організаціями, такими як ССВЕ, ІВА, Рада Єв-
ропи. Це, по суті, розбудова дипломатичних відносин 
між професійними спільнотами різних країн, з фокусом 
на європейські правові, демократичні країни.

Одним із напрямів роботи нашого комітету є оператив-
не інформування міжнародної спільноти про випадки 
порушення прав українських адвокатів. На жаль, ста-
тистика порушень не обіцяє, що найближчим часом 
роботи на цьому напрямку буде менше. Наприклад, 
коли орган державної влади грубо або систематично 
порушує права захисників, кожний адвокат може звер-
нутися до профільного комітету НААУ, який займається 
захистом прав адвокатів і передає свої матеріали та 
дослідження для реакції до НААУ. Додатково міжна-
родний комітет має можливості привертати увагу за-
кордонних партнерів. Вони ж у свою чергу мають ін-
струментарій інтервенцій, публічних звернень, звітів, 
щоб дати свої оцінки.

Це не просто заява на офіційному сайті організації — 
ідеться про  інтервенційні адресні листи, які надходять 
одночасно до Офісу Президента, Офісу Генерального 
прокурора, Міністерства юстиції. Копія надсилається 
керівникові органу, який порушив права адвоката. Ми 
всі розуміємо, що міжнародні оцінки — те, чого не мож-
на ігнорувати.

Тому, коли одна асоціація виступає єдиним фронтом 
на захист 50-тисячної адвокатської спільноти, то тебе 
слухають і чують. 

Наступний великий блок нашої роботи — висвітлення 
діяльності української адвокатури. Наші представни-
цтва є гарною рекламою та показником того, чого ми 
досягли за 8 років свого інституційного становлення. 

Тож комітет з міжнародних зв’язків — інституційний, а 
комітет з міжнародного права — галузевий.

— І чим займаються представники вашого комітету 
за кордоном? Чи надають закордонні представни-
цтва НААУ правову допомогу нашим громадянам?

По-перше, слід розуміти, що представництва — це 
робота на громадських засадах. У кожному представ-
ництві працює одна-дві людини, які самостійно орга-
нізовують роботу цих офісів. Важливо, що НААУ не по-
криває витрати на цю діяльність. Наші представництва 
функціонують як почесні консульства. Головне завдан-
ня — підтримувати діалог з місцевими адвокатурами. 
Якщо нам потрібно швидко організувати певний захід 
або почути експертну думку колег, ми маємо підтримку 
представництв.

— НААУ уклала меморандум із Міністерством закор-
донних справ. Для чого це потрібно?

Досить часто до українських консульств звертаються 
наші громадяни з проханням допомогти в певних право-
вих питаннях. У консульствах є  списки захисників, і в них 
присутні адвокати із наших представництв. До речі, така 
правова допомога часто може надаватися «про боно».

Повне інтерв’ю доступне за посиланням: 

https://bit.ly/3lS84lZ

https://bit.ly/2Uy2fwM
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ВИЩІ ОРГАНИ 
АДВОКАТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Р О З Д І Л  I I I
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1. РАУ прийняла рішення про скликання конфе-
ренції адвокатів Одеської області, затвердження 
Порядку висування та обрання делегатів кон-
ференції адвокатів Одеської області, Регламенту 
конференції адвокатів Одеської області та вста-
новлення квоти представництва.

2. РАУ прийняла рішення про скликання конферен-
ції адвокатів Запорізької області, затвердження 
Порядку висування та обрання делегатів конфе-
ренції адвокатів Запорізької області, Регламенту 
конференції адвокатів Запорізької області та вста-
новлення квоти представництва.

3. РАУ прийняла рішення про скликання конфе-
ренції адвокатів Київської області, затвердження 
Порядку висування та обрання делегатів кон-
ференції адвокатів Київської області, Регламенту 
конференції адвокатів Київської області та вста-
новлення квоти представництва.

4. РАУ прийняла рішення про затвердження відкри-
тої заяви Ради адвокатів України з приводу забо-
рони ототожнення адвоката з клієнтом.

5. РАУ прийняла рішення про висунення кандида-
тури адвоката Гречківського Івана Павловича на 
посаду Голови комітету PECO у Раді адвокатських 
та правничих товариств Європи (ССВЕ)

6. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо участі адвоката за договором про на-
дання правової допомоги клієнту, який одночасно 
є його помічником, у контексті статті 9 Правил ад-
вокатської етики.

7. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 
редакції Положення про Раду адвокатів Запорізь-
кої області у зв’язку із зміною її місцезнаходження.

8. РАУ прийняла рішення про встановлення винаго-
роди членам Вищої ревізійної комісії адвокатури 
у 2020 році.

9. РАУ прийняла рішення про повноваження адвока-
та на період зупинення права на заняття адвокат-
ською діяльністю, згідно якого надали відповідь 
заявнику, де зазначили: дії адвоката, в період дії 
дисциплінарного стягнення у вигляді зупинен-
ня права на здійснення адвокатської діяльності 
направлені на укладення договору про надання 
правової допомоги є такими, що не відповідають 
вимогам діючого законодавства та в результаті 
цього можуть бути підставою для притягнення 
адвоката до дисциплінарної відповідальності; 
укладені договори та видані ордери адвокатом в 
період дії дисциплінарного стягнення є нікчем-
ними, оскільки заключені без відповідної право-
суб’єктності.

Діяльність Ради адвокатів України

ВИЩІ ОРГАНИ 
АДВОКАТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

Р О З Д І Л  I I I

У  2020 РОЦІ  ПРОВЕ ДЕНО:

10  засідань Ради адвокатів 
України, з яких:

3 за допомогою засобів 
електронного зв’язку, методом 
електронного голосування 
(опитування) 

1 офлайн

6  у режимі відеоконференції

Прийнято 123 рішення Ради 
адвокатів України.
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10. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо порушень діючого законодавства у 
разі прийняття протягом року після звільнення 
з органів прокуратури доручень від клієнтів про 
здійснення захисту у кримінальних провадженнях.

11. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо повторного обрання конференцією 
адвокатів регіону члена органу адвокатського са-
моврядування регіону.

12. РАУ прийняла рішення про питання допуску до 
складення кваліфікаційного іспиту для набут-
тя права на заняття адвокатською діяльністю, 
особи, що звільнена за порушення правил про-
курорської етики, відповідно до якого роз’ясни-
ла, що порушення правил прокурорської етики 
не підпадає під дію п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та п. 
п. 4 пункту 7 розділу 2 Порядку допуску складен-
ня кваліфікаційного іспиту, порядку складення 
кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання 
результатів складення кваліфікаційного іспиту 
для набуття права на заняття адвокатською діяль-
ністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів 
України №270 від 17.12.2013, із подальшими зміна-
ми та доповненнями; а також звернула увагу, що 
рішення про допуск до складання кваліфікаційних 
іспитів на право заняття адвокатською діяльністю 
приймає кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 
адвокатури на підставі заяви та доданих докумен-
тів до неї, враховуючи ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» в контексті конкретних 
обставин.

13. РАУ прийняла рішення про скерування звернення 
народного депутата України Кузьміна Р.Р. № 70-
вих. від 27 січня 2020 року до КДКА м. Києва, від-
повідно до якого направила відповідне звернення 
про проведення перевірки щодо опублікованих у 
ЗМІ відомостей про адвокатську діяльність За-
кревської Є.О. у «справах Майдану» та ймовір-
ного порушення нею вимог Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» і загальних 
засад професійної поведінки адвоката до Квалі-
фікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. 
Києва для належного розгляду та реагування.

14. РАУ прийняла рішення про скликання конферен-
ції адвокатів Дніпропетровської області, затвер-
дження Порядку висування та обрання делегатів 
конференції адвокатів Дніпропетровської області, 
Регламенту конференції адвокатів Дніпропетров-
ської області та встановлення квоти представни-
цтва.

15. РАУ прийняла рішення про сплату щорічних вне-

сків на забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування адвокатами окремих категорій, 
відповідно до якого надано право радам адвокатів 
регіонів за заявами адвокатів, поданими до 31 січ-
ня поточного року приймати рішення про звіль-
нення, зменшення або відтермінування сплати 
щорічного внеску на забезпечення реалізації ад-
вокатського самоврядування стосовно наступних 
категорій адвокатів:

• Особи з інвалідністю 1 та 2 групи;

• Особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники 
війни, учасники бойових дій, ветерани війни;

• Особи, які приймали участь у бойових діях на те-
риторіях інших країн – учасників бойових дій, ін-
валідів війни та учасників війни;

• Особи, які захищають та/або захищали незалеж-
ність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і беруть та/або брали безпосередню 
участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення та 
отримали статус учасника бойових відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту»;

• Особи, які брали участь у ліквідації наслідків ава-
рії на Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій;

• Особи, які були вимушені покинути місце свого 
постійного проживання, у зв’язку з проведенням 
АТО/ООС;

• Особи, мобілізовані для проходження військової 
служби, у разі, якщо такий внесок раніше не був 
ними сплачений.

16. Відповідно до звернення Заступника Голови Ко-
мітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності Солодко Є.В., заяви адвоката Ше-
вкопляс М. П. про грубі порушення детективами 
НАБУ та прокурорами САП прав адвоката і гаран-
тій адвокатської діяльності у справі під умовною 
назвою у ЗМІ «Справа Золотого Мандарину», РАУ 
прийняла рішення про звернення до європей-
ських інституцій, комітетів Верховної Ради Украї-
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ни, Генерального прокурора з питань порушення 
прав адвокатів. Вирішено доручити Голові Ради 
адвокатів України, Національної асоціації адвока-
тів України Ізовітовій Л.П. звернутись до Комісара 
Ради Європи з прав людини, Ради адвокатських 
та правничих товариств Європи (ССВЕ), ІВА, мо-
ніторингового комітету ПАРЕ, Міжнародної комісії 
юристів (ICJ) з проханням вжити, в межах повно-
важень, заходи реагування щодо недопущення 
втручання та перешкод у здійсненні адвокатської 
діяльності з боку правоохоронних органів, у тому 
числі шляхом переслідування адвокатів за надан-
ня ними правової допомоги клієнтам, а також по-
інформувати Європейський Суд з прав людини, 
Комітет з питань правоохоронної діяльності та Ко-
мітет з питань правової політики Верховної Ради 
України, Генерального прокурора про порушення 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльно-
сті, переслідування з боку правоохоронних орга-
нів адвокатів за виконання ними своїх професій-
них обов’язків та ототожнення їх із клієнтами.

17. РАУ прийняла рішення про звернення до РСУ, 
ВРП, європейських інституцій з приводу статті 
судді ВАКС Віктора Маслова «Про заходи протидії 
процесуальним зловживанням у кримінальному 
провадженні», відповідно до якого доручено Го-
лові Ради адвокатів України, Національної асоціа-
ції адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до 
Ради адвокатських та правничих товариств Євро-
пи (ССВЕ), Ради суддів України, Вищої ради пра-
восуддя, з проханням вжити в межах повноважень 
заходи реагування з метою недопущення обме-
жень прав людини, у тому числі права на захист; 
поінформувати про позицію судді ВАКС Віктора 
Маслова викладену в статті «Про заходи протидії 
процесуальним зловживанням у кримінальному 
провадженні», яка засвідчує суттєві недоліки з 
точки зору кримінального процесуального зако-
нодавства і європейських стандартів у сфері прав 
людини та спрямована на підбурювання суддів-
ського корпусу до нехтування процесуальними 
правами сторони захисту, що своєю чергою є пе-
решкодою справедливому судовому розгляду.

18. РАУ прийняла рішення про внесення змін та до-
повнень до Регламенту ВКДКА, а саме до пунк-
ту 3.49: «3.49. У разі оскарження одного і того ж 
рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, або/та дій чи бездіяльності кваліфі-
каційно-дисциплінарної комісії адвокатури до 
ВКДКА та до суду, ВКДКА виносить постанову про 
закриття провадження, виходячи з принципу пра-
вової визначеності, встановленого Законом Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У 
разі одночасного оскарження одного й того само-
го рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, або/та дій чи бездіяльності кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури різними 
сторонами дисциплінарного провадження (осо-
бою, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката та адвокатом) до різних 
компетентних органів (до Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури та до суду), 
скарга розглядається тим органом, якого визна-
чив суб’єкт оскарження».

19. РАУ прийняла рішення про розробку Концепції 
навчання членів органів адвокатського самовря-
дування.

20. РАУ прийняла рішення про затвердження Про-
грами партнерства з Національною асоціацією 
адвокатів України на 2020 рік.

21. РАУ прийняла рішення про внесення змін до По-
рядку допуску до складення кваліфікаційного іс-
питу, порядку складення кваліфікаційного іспиту 
та методики оцінювання результатів складення 
кваліфікаційного іспиту для набуття права на за-
няття адвокатською діяльністю в Україні.

22. РАУ прийняла рішення про внесення змін до 
Додатку № 1 Положення про ордер адвоката на 
надання правничої (правової) допомоги, затвер-
дженого в новій редакції рішенням Ради адвокатів 
України № 41 від 12.04.2019 р.
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23. РАУ прийняла рішення про розробку функціоналу 
в ЄРАУ для ідентифікації адвокатів через зазна-
чення дати народження адвоката.

24. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо забезпечення прав адвокатів на що-
річну відпустку.

25. РАУ прийняла рішення про звернення до право-
охоронних органів щодо перешкоджання адвокат-
ської діяльності та тиску на адвоката Болдіна М.Я.

26. РАУ прийняла рішення про деякі питання сплати 
адвокатами щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування станом 
на 18 червня 2020 року.

27. РАУ прийняла рішення про неприпустимість ото-
тожнення адвоката з клієнтом, відповідно до яко-
го РАУ вказала на неприпустимість ототожнення 
адвоката з клієнтом у публічних закликах політиків 
та/або будь яких інших осіб, які дискредитують ін-
ститут адвокатури, містять грубі порушення вимог 
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність», суперечать міжнародним стандартам 
незалежності адвокатської професії в демокра-
тичній правовій державі, порушують гарантії неза-
лежності адвокатської діяльності, гарантії кожного 
на правничу професійну допомогу та доступ до 
правосуддя. РАУ визначила, що публічні заклики 
політиків та/або будь яких інших осіб стосовно 
ототожнення адвоката із клієнтом грубим пору-
шенням вимог Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», міжнародних стандар-
тів незалежної адвокатської професії в демокра-
тичній правовій державі, порушенням гарантій 
незалежної адвокатської діяльності, порушенням 
гарантій кожного на правничу професійну допо-
могу та доступ до правосуддя, що можуть стати 
підставою для звернення адвокатів до суду з позо-
вом про захист честі, гідності та ділової репутації.  
 
Доручено Комітету законотворчих ініціатив з пи-
тань адвокатської діяльності Національної асо-
ціації адвокатів України розробити законопроект 
щодо встановлення відповідальності за порушен-
ня гарантій адвокатів, визначених у статті 23 Зако-
ну України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» і подати його для розгляду та обговорення 
на чергове засідання Ради адвокатів України для 
подальшої передачі суб’єктам законодавчої ініціа-
тиви. Доручено Голові Ради адвокатів України Ізо-
вітовій Л.П. звернутись до Верховної Ради України 
з проханням вжити в межах повноважень заходи 
щодо недопущення в офіційній риториці народ-
них депутатів України публічних закликів стосовно 
ототожнення адвоката із клієнтом

28. РАУ прийняла рішення про звернення до україн-
ських та міжнародних інституцій з приводу комента-
рів Голови Верховного Суду Данішевської В.І., відпо-
відно до якого РАУ засудила висловлювання Голови 
Верховного Суду Данішевської В.І. спрямовані на 
забезпечення неконституційного обвинувального 
ухилу в діяльності судів України; засудила вислов-
лювання Голови Верховного Суду Данішевської В.І. 
щодо заощаджень на послугах адвокатів як спрямо-
вані на знецінення статусу адвоката та втручання в 
його незалежну професійну діяльність. Доручено 
Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. напра-
вити звернення до Голови Верховного Суду Дані-
шевської В.І. щодо спростування озвученої 01 черв-
ня 2020 року неприпустимої для адвокатів позиції, а 
у разі відмови – ініціювати перед Пленумом Верхов-
ного Суду дострокове звільнення Данішевської В.І. 
з посади Голови Верховного Суду. Доручено Голові 
Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до 
Вищої ради правосуддя, Пленуму Верховного Суду, 
Ради суддів України та Європейської асоціації суддів 
про неприпустимість ухилу до репресивного право-
суддя в офіційній риториці Голови реформованого 
Верховного Суду.

29. РАУ прийняла рішення про встановлення плати за 
організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 
та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури.
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30. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів звітно-вибор-
ної конференції адвокатів Чернігівської області, 
Регламенту звітно-виборної конференції адвока-
тів Чернігівської області та встановлення квоти 
представництва.

31. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів звітно-вибор-
чої конференції адвокатів Донецької області, Рег-
ламенту звітно-виборчої конференції адвокатів 
Донецької області та встановлення квоти пред-
ставництва.

32.  РАУ прийняла рішення про внесення змін до 
Регламенту Ради адвокатів України, затвердже-
ного рішенням Ради адвокатів України № 115 від 
30.08.2014 року, відповідно до якого дистанційне 
засідання РАУ може бути проведено за розпоря-
дженням Голови РАУ шляхом: електронного голо-
сування (опитування) членів РАУ за допомогою 
засобів електронного зв’язку (пошти) та інших 
засобів комунікації; онлайн (голосування в режи-
мі реального часу при підключенні до інтернету) 
за допомогою програм, відеоконференцзв’язку та 
інших засобів комунікації.

33. РАУ прийняла рішення про внесення змін до Рег-
ламенту ради адвокатів регіону, затвердженого 
рішенням Ради адвокатів України від 25.10.2014 р. 
№ 178, із змінами та доповненнями, а саме про до-
повнення Регламенту ради адвокатів регіону роз-
ділом 13-1 «Порядок проведення дистанційного 
засідання РАР за допомогою засобів комунікації».

34. РАУ прийняла рішення про створення представ-
ництва Національної асоціації адвокатів України в 
Королівстві Швеція (м. Стокгольм).

35. РАУ прийняла рішення про участь адвокатів у су-
дових процесах в умовах дії карантину, відповід-
но до якого з метою захисту адвокатів, доручено 
Голові Ради адвокатів України, Національної асо-
ціації адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись 
до Вищої ради правосуддя та Ради суддів України, 
акцентувавши увагу на особливостях, які виникли 
при здійсненні судочинства, у зв’язку з існуванням 
запроваджених Урядом карантинних обмежень. 
Такий стан об’єктивно може перешкоджати участі 
адвокатів в судових процесах, а тому має врахову-
ватись при розгляді судами справ, оскільки цим 
не порушуються розумні строки їх розгляду.

36. РАУ прийняла рішення про скерування до Коміте-
ту Верховної Ради України з питань правової по-
літики науково-практичного висновку на проект 

Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо удо-
сконалення окремих питань організації адвокат-
ської діяльності» (реєстр. № 2303 від 23.10.2019).

37. РАУ прийняла рішення про звернення до україн-
ських та міжнародних інституцій з приводу позиції 
Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
правової політики Андрія Костіна щодо реформу-
вання КДКА регіонів, відповідно до якого визнано 
неприйнятними пропозиції про втручання держа-
ви у будь які, у тому числі дисциплінарні проце-
дури адвокатури, шляхом включення до діючого 
складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури регіонів діючих суддів або суддів у 
відставці за квотою. Доручено Голові Ради адво-
катів України Ізовітовій Л.П. направити звернення 
до Президента України, Голови Верховної Ради 
України та голів парламентських комітетів про по-
тенційну загрозу знищення інституційної гарантії 
незалежності адвокатури — адвокатського само-
врядування та саморегулювання професії. Дору-
чено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. 
звернутись до Ради адвокатських та правничих 
товариств Європи (ССВЕ), Генеральної Асамблеї 
ООН, повідомивши про намагання відступити від 
європейських стандартів та принципів на євро-
пейському шляху розвитку самоврядності і неза-
лежності української адвокатури. Доручено Голові 
Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. створити ро-
бочу групу з питань напрацювання внесення змін 
до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» з метою забезпечення ефективної ре-
алізації конституційних прав і свобод людини та 
громадянина, принципів верховенства права та 
доступності професійної правничої допомоги.

38. РАУ прийняла рішення про звернення до україн-
ських та міжнародних інституцій з питань пору-
шення прав адвокатів у зв’язку з невиконанням 
правоохоронними органами судових рішень у 
відповідь на звернення члена Комітету захисту 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльно-
сті НААУ Пеліхоса Є.М. від 20 липня 2020 року 
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в інтересах адвоката Богатиря В.В. щодо кримі-
нального переслідування, невиконання ухвал 
слідчих суддів, грубого порушення права на за-
хист шляхом недопущення захисників до участі 
у кримінальному провадженні. РАУ вирішила до-
ручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій 
Л.П. направити до Офісу Генерального прокуро-
ра, Ради суддів України, Вищої ради правосуддя, 
Ради адвокатських та правничих товариств Євро-
пи (ССВЕ), Генеральної Асамблеї ООН звернення 
з проханням, в межах повноважень, вжити заходи 
реагування щодо порушення прав адвокатів у 
зв’язку з невиконанням правоохоронними орга-
нами судових рішень, якими забезпечено доступ 
адвокатів до захисту.

39. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 
редакції Положення про Кваліфікаційно-дисци-
плінарну комісію адвокатури Запорізької області у 
зв’язку зі зміною місцезнаходження Кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури Запорізької 
області.

40. РАУ прийняла рішення про недопущення ототож-
нення адвокатів з клієнтами та втручання в про-
фесійні права адвокатів у відповідь на звернення 
Голови Комітету захисту прав адвокатів та гаран-
тій адвокатської діяльності НААУ Боряк Г.Л. (вх. 
№ 1989/0/1 від 28 липня 2020 року) щодо пору-
шення прав адвоката Кравця Р.Ю. РАУ затвердила 
роз’яснення положення статті 23 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо 
заборони ототожнення адвоката з клієнтом. До-
ручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій 
Л.П. направити звернення до Офісу Генераль-
ного прокурора, Ради суддів України, Ради адво-
катських та правничих товариств Європи (ССВЕ), 
Генеральної Асамблеї ООН з проханням вжити, в 
межах повноважень, заходи реагування щодо не-
допущення ототожнення адвокатів з клієнтами та 
втручання в професійні права адвокатів.

41. РАУ прийняла рішення про звернення до укра-
їнських та міжнародних інституцій щодо недо-
пущення порушень прав людини на захист і 
професійних прав адвокатів в судовому проце-
сі у відповідь на звернення адвокатів Бойка П.А., 
Черезова І.Ю., Крамаренка Є.В., Надточиєвої А.П., 
Палагицької Г.С., Цибенка О.В., Черезової Т.О. (вх. 
№ 1870/0/1-20 від 20.07.2020) про порушення 
суддями Вищого антикорупційного суду гаран-
тій адвокатської діяльності та професійних прав 
адвокатів. РАУ вирішила доручити Голові Ради 
адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити до 
Президента України, Голови Верховної Ради Укра-
їни, Офісу Генерального прокурора, Вищої Ради 
правосуддя, Ради суддів України, Європейської 
асоціації суддів, Парламентської асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ), Комісара Ради Європи звернен-

ня про вжиття заходів в межах повноважень щодо 
недопущення порушень прав людини на захист 
професійних прав адвокатів в судовому процесі 
суддями ВАКС.

42. РАУ прийняла рішення про звернення до україн-
ських та міжнародних інституцій з приводу втру-
чання в адвокатську діяльність, у відповідь на 
звернення Комітету захисту прав адвокатів та га-
рантій адвокатської діяльності при НААУ, щодо не-
правомірних дій з боку працівників Національного 
антикорупційного бюро України і Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури, зокрема втручання 
в адвокатську діяльність Логвинського Г.В., Ше-
вкопляс М.П., Володимирської О.М. РАУ вирішила 
затвердити висновок Комітету захисту прав ад-
вокатів та гарантій адвокатської діяльності при 
НААУ щодо втручання в адвокатську діяльність 
Логвинського Г.В., Шевкопляс М.П., Володимир-
ської О.М. Доручено Голові Ради адвокатів України 
Ізовітовій Л.П. направити звернення до Президен-
та України, Голови Верховної Ради України та голів 

парламентських комітетів, Офісу Генерального 
прокурора, Вищої ради правосуддя, Ради суддів 
України, правоохоронних органів, міжнародних 
інституцій, а саме: Парламентської асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ), у тому числі Моніторингового 
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комітету ПАРЄ, Комісара Ради Європи, міжна-
родних донорів про порушення прав та гарантій 
адвокатської діяльності з боку правоохоронних та 
державних органів, які дискредитують євроінте-
граційні позиції України із скеруванням рішення 
Пленуму Європейського суду з прав людини від 
06 липня 2020 року щодо відмови зняття імуніте-
ту з Георгія Логвинського.

43. РАУ прийняла рішення про скасування рішення 
Ради адвокатів Закарпатської області щодо видачі 
свідоцтва про право на заняття адвокатською ді-
яльністю Паршутіну Андрію Борисовичу.

44. РАУ прийняла рішення про скасування рішень 
Ради адвокатів Харківської області, пов’язаних із 
проходженням стажування, видачею свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю та 
прийняттям присяги Ринчаком В.І.

45. РАУ прийняла рішення щодо проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо спрощення доступу до безоп-
латної правової допомоги та підвищення якості її 
надання».

46. РАУ прийняла рішення про затвердження Порядку 
висування та обрання делегатів щорічної конфе-
ренції адвокатів Полтавської області, Регламенту 
щорічної конференції адвокатів Полтавської об-
ласті та встановлення квоти представництва.

47. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів конференції 
адвокатів Хмельницької області, Регламенту кон-
ференції адвокатів Хмельницької області та вста-
новлення квоти представництва.

48. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів конференції 
адвокатів Волинської області, Регламенту конфе-
ренції адвокатів Волинської області та встанов-
лення квоти представництва.

49. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів конференції 
адвокатів Закарпатської області, Регламенту кон-
ференції адвокатів Закарпатської області та вста-
новлення квоти представництва.

50. РАУ прийняла рішення про скликання конфе-
ренції адвокатів Кіровоградської області, затвер-
дження Порядку висування та обрання делегатів 
конференції адвокатів Кіровоградської області, 

Регламенту конференції адвокатів Кіровоград-
ської області та встановлення квоти представни-
цтва.

51. РАУ прийняла рішення про скликання конферен-
ції адвокатів Рівненської області, затвердження 
Порядку висування та обрання делегатів конфе-
ренції адвокатів Рівненської області, Регламен-
ту конференції адвокатів Рівненської області та 
встановлення квоти представництва.

52. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 
редакції Положення про Кваліфікаційно-дисци-
плінарну комісію адвокатури Донецької області 
у зв’язку із зміною місцезнаходження КДКА Доне-
цької області.

53. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 
редакції Положення про Раду адвокатів Донецької 
області у зв’язку із зміною місцезнаходження Ради 
адвокатів Донецької області.

54. РАУ прийняла рішення про розгляд звернення 
Заступника Голови ВРП Маловацького О.В. щодо 
проекту рекомендацій про доступ до правосуддя 
в умовах карантину, відповідно до якого доручено 
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Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звер-
нутися до Вищої ради правосуддя, акцентувавши 
увагу на необхідності внесення змін до процесу-
альних кодексів щодо визнання поважною при-
чиною для відкладення розгляду справ введення 
обмежувальних карантинних заходів на всій те-
риторії України, з метою подальшого їх внесення 
до парламенту суб’єктом законодавчої ініціативи; 
доручено Голові Ради адвокатів України Ізовітовій 
Л.П. направити до Вищої ради правосуддя пропо-
зиції до проекту рекомендацій щодо доступу до 
правосуддя в умовах карантину.

55. РАУ прийняла рішення про скасування рішен-
ня Ради адвокатів Одеської області від 15 квітня 
2020 року «Про виділення коштів для надання 
адвокатам одноразової безповоротної неоподат-
ковуваної матеріальної допомоги для подолання 
наслідків пандемії COVID-19», відповідно до якого 
скасовано рішення Ради адвокатів Одеської об-
ласті від 15 квітня 2020 року «Про виділення ко-
штів для надання адвокатам одноразової безпово-
ротної неоподатковуваної матеріальної допомоги 
для подолання наслідків пандемії COVID-19»; за-
боронено здійснювати радам адвокатів регіонів 
такі витрати, оскільки вони можуть трактуватися 
відповідними державними органами як розподіл 
отриманих доходів (прибутків) або їх частини се-
ред засновників (учасників) організації, що може 
поставити під загрозу перебування Національної 
асоціації адвокатів України та регіональних рад 
адвокатів у Реєстрі неприбуткових установ та ор-
ганізацій; рекомендовано радам адвокатів регіо-
нів здійснювати благодійну діяльність шляхом до-
несення до адвокатів, які здійснюють діяльність у 
відповідних регіонах, інформації про існування та 
оперативну роботу ВБО «Благодійний фонд допо-
моги адвокатам», основною метою створення яко-
го було саме захист та забезпечення соціальних і 
суспільних прав адвокатів.

56. РАУ прийняла рішення про розгляд звернень 
адвоката Кубинця В.В. щодо відзначення нагоро-
дами НААУ, відповідно до якого доручено Голові 
Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити 
відповідь заявнику за результатами обговорення 
звернень № 1022-1-2п від 23.12.2019 року, № 1022-
1-3 від 05.03.2020 року, № 1022-1-4 від 09.07.2020 
року щодо відзначення нагородами НААУ ад-
вокатів адвокатського об’єднання ЮК «SeP&P» 
Павлова С.С., Кубинця В.В., Пономаренка Д.Ю. та 
старшого наукового радника АО ЮК «SeP&P» Бея 
В.І., звернувши увагу що процедура присудження 
нагород НААУ є виключним повноваженням Номі-
наційного Комітету НААУ.

57. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення стосовно розгляду КДКА скарг щодо нена-

лежної поведінки адвоката, якщо в ЄРАУ зазна-
чено декілька робочих місць адвоката в різних 
регіонах, відповідно до якого дисциплінарне про-
вадження стосовно адвоката здійснюється квалі-
фікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 
за основною адресою робочого місця адвоката, 
зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України 
відповідно до статті 33 Закону в розрізі конкрет-
них обставин.

58. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо безперервності діяльності членів ор-
ганів адвокатського самоврядування.

59. РАУ прийняла рішення про розгляд відкритого 
звернення КДКА Одеської області № 719/0/9-
20 від 17 вересня 2020 року в частині втручан-
ня та перешкоджання діяльності роботи КДКА 
Одеської області, відповідно до якого вважати 
неприпустимими дії адвокатів, які з метою тиску 
та недопущення розгляду дисциплінарної скар-
ги, зриву засідання дисциплінарної палати КДКА 
регіону залучають «професійних активістів». Крім 
того встановлено, що факт залучення адвокатом 
«професійних активістів» при розгляді КДКА регі-
ону дисциплінарного провадження розцінюється 
як грубе одноразове порушення правил адвокат-
ської етики, що підриває авторитет адвокатури 
України.

60. РАУ прийняла рішення щодо забезпечення фі-
нансування діяльності органів адвокатського 
самоврядування, відповідно до якого доручено 
Голові Вищої ревізійної комісії адвокатури Бол-
діну М.Я. в 7-денний строк розробити алгоритм 
відшкодування радами адвокатів регіонів витрат 
на службові відрядження представників адвокатів 
регіону у складі ВКДКА та подати його на розгляд 
чергового засідання Ради адвокатів України для 
прийняття відповідного рішення. Доручено Голові 
Вищої ревізійної комісії адвокатури Болдіну М.Я. 
призначити та провести позачергові перевірки 
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регіональних органів адвокатського самовряду-
вання, а саме КДКА та Рад адвокатів Львівської, 
Миколаївської, Сумської та Харківської областей 
та через 20 днів подати результати перевірок ор-
ганів адвокатського самоврядування відповідних 
областей на розгляд чергового засідання Ради 
адвокатів України для прийняття відповідного рі-
шення. Доручено Голові Вищої ревізійної комісії 
адвокатури Болдіну М.Я. провести нараду з Го-
ловами рад адвокатів регіонів та Головами КДКА 
регіонів з приводу відшкодування витрат на служ-
бові відрядження представників адвокатів регіону 
у складі ВКДКА для вироблення єдиної позиції з 
цього питання.

61. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 
редакції Програми проходження стажування для 
отримання особою свідоцтва про право на занят-
тя адвокатською діяльністю.

62. РАУ прийняла рішення про передачу до ВКДКА Ін-
формаційного висновку Спеціальної тимчасової 
комісії щодо проведення конференції адвокатів 
Дніпропетровської області та матеріалів перевір-
ки з цього питання.

63. РАУ прийняла рішення про внесення змін до По-
ложення про організацію та порядок проходжен-
ня стажування для отримання особою свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю.

64. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо вичерпного переліку вимог до адво-
катського запиту.

65. РАУ прийняла рішення про розгляд запиту Про-
фесійної спілки «Українська незалежна фундація 
правників» вих. № 846 від 09 липня 2020 р.

66. РАУ прийняла рішення про відомості в ЄРАУ сто-
совно Закалюка О.З. (свідоцтво про право на за-
няття адвокатською діяльністю серії КВ № 5992 
від 23 листопада 2017 року).

67. РАУ прийняла рішення про відомості в ЄРАУ сто-
совно Степанова С.Є. (свідоцтво про право на 
зайняття адвокатською діяльністю серія КВ № 
005777 від 30 червня 2016 року).

68. РАУ прийняла рішення про відомості в ЄРАУ сто-
совно Вітера С.В. та Органюка Ю.Ю.

69. РАУ прийняла рішення про внесення та затвер-
дження змін до Порядку ведення Єдиного реє-
стру адвокатів України.

70. РАУ прийняла рішення про звернення до укра-
їнських та міжнародних інституцій з питань по-
рушення прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності у відповідь на звернення адвоката Ав-
дєєнка В.А. від 30 квітня 2020 року та доповнен-
ня до нього щодо вжиття заходів про відновлення 
його порушених прав та гарантій адвокатської 
діяльності, РАУ вирішила доручити Голові Ради 
адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити до 
Президента України, Голови Верховної Ради Укра-
їни, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів 
України, Вищої ради правосуддя, Міжнародної ко-
місії юристів, Європейської асоціації суддів, Пар-
ламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Комі-
сару Ради Європи звернення про вжиття заходів 
в межах повноважень щодо недопущення пору-
шень прав людини на захист і професійних прав 
адвокатів в судовому процесі суддями ВАКС.

71. РАУ прийняла рішення про створення Робочої 
групи з вивчення питань, порушених у листі За-
ступника начальника Головного управління ДПС 
у м. Києві О. Малихіної № 130202/10/26-15-12-02-
17 від 17 вересня 2020 року.
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72. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів конференції 
адвокатів Чернівецької області, Регламенту кон-
ференції адвокатів Чернівецької області та вста-
новлення квоти представництва.

73. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів звітної конфе-
ренції адвокатів Харківської області, Регламенту 
звітної конференції адвокатів Харківської області 
та встановлення квоти представництва.

74. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів конференції 
адвокатів Дніпропетровської області, Регламенту 
конференції адвокатів Дніпропетровської області 
та встановлення квоти представництва.

75. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів щорічної звіт-
ної конференції адвокатів Херсонської області, 
Регламенту щорічної звітної конференції адво-
катів Херсонської області та встановлення квоти 
представництва.

76. РАУ прийняла рішення про внесення змін до рі-
шення Ради адвокатів України «Про відшкодуван-
ня витрат на службові відрядження керівному 
складу органів адвокатського самоврядування 
регіонів» № 200 від 27.07.2013 р., із змінами, вне-
сеними рішенням РАУ № 29 від 04.02.2017 р., а 
також РАУ вирішила: радам адвокатів регіону в 
порядку, передбаченому цим рішенням, протягом 
10 днів з моменту оприлюднення цього рішення 
Ради адвокатів України на офіційному сайті На-
ціональної асоціації адвокатів України, здійснити 
компенсацію витрат понесених представниками 
адвокатів регіону у складі ВКДКА, якщо на момент 
прийняття цього рішення така заборгованість 
існує; рекомендувати конференціям адвокатів 
регіонів передбачити відповідні статті витрат у 
кошторисі ради адвокатів регіону та кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури регіону на 
компенсування витрат на службові відрядження 
представника адвокатів регіону у складі ВКДКА; 
доручити Вищій ревізійній комісії адвокатури з 
метою оптимізації витрат органів адвокатського 
самоврядування регіонів розробити рекомендації 
щодо межі витрат на службові відрядження пред-
ставника адвокатів регіону у складі ВКДКА, які 
підлягають до компенсування регіональними ор-
ганами адвокатського самоврядування, які напра-
вити на розгляд чергового засідання Ради адво-
катів України для затвердження; Вищій ревізійній 
комісії адвокатури направити до Ради адвокатів 
України затверджений алгоритм відшкодування 
радами адвокатів регіонів витрат на службові від-
рядження представників адвокатів регіону у скла-

ді ВКДКА для подальшого скерування до органів 
адвокатського самоврядування та використання в 
роботі; продовжити роботу Робочої групи по ви-
вченню питань відшкодування витрат на службові 
відрядження представників регіонів у складі ВКД-
КА до отримання від ВРКА результатів позачерго-
вих перевірок регіональних органів адвокатсько-
го самоврядування, а саме КДКА та Рад адвокатів 
Львівської, Миколаївської, Сумської та Харківської 
областей.

77. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо порядку застосування мирового ви-
рішення спору, який виник на підставі скарги од-
ного адвоката відносно іншого адвоката.

78. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо підстав для здійснення адвокатської 
діяльності з огляду на звернення Заступника на-
чальника Головного управління ДПС у м. Києві О. 
Малихіної № 130202/10/26-15-12-02-17 від 17 ве-
ресня 2020 року.

79. РАУ, з огляду на звернення суддів Вищого анти-
корупційного суду до Вищої ради правосуддя та 
Генерального прокурора щодо втручання у діяль-
ність суддів, листи Керуючого партнера АО «КРЕ-
ДЕНС» Свириденка С.В. та адвоката Н.П. Дригваль 
Н.П. про незаконні дії детективів НАБУ, спрямовані 
на порушення гарантій адвокатської діяльності та 
перешкоджання здійснення адвокатської діяльно-
сті адвокату АО «КРЕДЕНС» Дригваль Н.П. прийня-
ла рішення: 1. Затвердити офіційну позицію Ради 
адвокатів України щодо звернення суддів Вищого 
антикорупційного суду до Вищої ради правосуд-
дя та Генерального прокурора щодо втручання у 
діяльність суддів .2. Оприлюднити офіційну пози-
цію Ради адвокатів України про звернення суддів 
Вищого антикорупційного суду до Вищої ради 
правосуддя та Генерального прокурора щодо 
втручання у діяльність суддів, а також відеозапис 
судового засідання від 20.07.2020 року у справі 
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№ 761/8826/19 (його фрагменти) на офіційному 
веб-сайті Національної асоціації адвокатів Украї-
ни. 3. Надіслати офіційну позицію Ради адвокатів 
України, Генеральному прокурору та до Вищої 
ради правосуддя для врахування при розгляді 
звернення суддів Вищого антикорупційного суду 
щодо втручання у їх діяльність. 4. Звернутись до 
голови та суддів Вищого антикорупційного суду 
щодо неприпустимості публічного розповсю-
дження неправдивих відомостей, які завдають 
шкоду авторитету Національної асоціації адво-
катів України, Ради адвокатів України та інших 
органів адвокатського самоврядування, а також 
щодо неприпустимості ототожнення професійної 
адвокатської діяльності, здійснюваної з метою за-
хисту клієнта (його прав та законних інтересів), із 
діяльністю, що здійснюється з метою перешкоди-
ти виконанню суддями службових обов’язків або 
добитися винесення неправосудного рішення. 5. 
Доручити Голові Ради адвокатів України Ізовіто-
вій Л.П. направити до Президента України, Голо-
ви Верховної Ради України, Офісу Генерального 
прокурора, Вищої ради правосуддя, Ради суддів 
України, Європейської асоціації суддів, Парла-
ментської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Комісара 
Ради Європи з прав людини звернення про вжит-
тя заходів в межах повноважень щодо неприпу-
стимості ототожнення професійної адвокатської 
діяльності, здійснюваної з метою захисту клієнта 
(його прав та законних інтересів), із діяльністю, 
що здійснюється з метою перешкодити виконан-
ню суддями службових обов’язків або домогтися 
винесення неправосудного рішення, а також не-
припустимості публічного розповсюдження не-
правдивих відомостей, що завдають шкоду авто-
ритету Національної асоціації адвокатів України, 
Ради адвокатів України та інших органів адвокат-
ського самоврядування. 6. Направити офіційну 
позицію Ради адвокатів України щодо звернення 
суддів Вищого антикорупційного суду до Вищої 
ради правосуддя та Генерального прокурора 
щодо втручання у діяльність суддів, а також Голо-
вам апеляційних судів до відома та інформування 
місцевих судів.

80. РАУ прийняла рішення про розгляд листа Голови 
ВКДКА Вилкова С.В. щодо припису НАЗК «Про усу-
нення порушень вимог ч.3 ст. 53-4 Закону України 
«Про запобігання корупції» відповідно до якого 
вирішено: доручити Голові Національної асоціа-
ції адвокатів України, Ради адвокатів України Ізо-
вітовій Л.П. направити звернення до Президента 
України та Кабінету Міністрів України, акценту-
вавши увагу на неприпустимості порушення кон-
ституційної гарантії незалежності адвокатури та 
втручання держави в діяльність органів адвокат-
ського самоврядування, у тому числі в дисци-
плінарні процедури адвокатури; доручити Голові 
Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до 
Ради адвокатських та правничих товариств Євро-
пи (ССВЕ), Комісара Ради Європи з прав людини, 

повідомивши про загрозу знищення інституційної 
гарантії незалежності адвокатури — адвокатсько-
го самоврядування та саморегулювання професії.

81. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо отримання на адвокатський запит 
оригіналів документів, за умови їх добровільної 
видачі на запит адвоката.

82. РАУ прийняла рішення про затвердження роз’яс-
нення щодо можливості передачі адвокатського 
бюро в управління іншій особі.

83. РАУ прийняла рішення про віднесення виклада-
цької діяльності у вищих навчальних закладах III та 
IV рівня акредитації до видів підвищення кваліфі-
кації адвокатів. 

84. РАУ прийняла рішення про звернення до Держав-
ної судової адміністрації України та Офісу Гене-
рального прокурора з приводу недопустимості 
безпідставного обмеження доступу до судових рі-
шень на підставі звернень прокурорів, відповідно 
до якого: доручено Голові Національної асоціації 
адвокатів України, Ради адвокатів України Ізовіто-
вій Л.П. направити звернення до Державної судо-
вої адміністрації України щодо неухильного до-
тримання законодавства в частині забезпечення 
відкритості судових рішень судів загальної юрис-
дикції, ухвалених під час розгляду кримінальних 
справ, вільного доступу до них на офіційному 
веб-порталі судової влади України; доручено Го-
лові Національної асоціації адвокатів України, 
Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. направити 
звернення до Офісу Генерального прокурора 
щодо недопущення зловживань з боку прокурорів 
органів прокуратури в частині засекречення су-
дових рішень, ухвалених під час розгляду кримі-
нальних справ, та, як наслідок, незаконного обме-
ження загального доступу до них на офіційному 
веб- порталі судової влади України; доручено 
Голові Національної асоціації адвокатів України, 
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Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернути-
ся із запитом до Державної судової адміністрації 
України, в якому запросити інформацію про:

• кількість рішень, до яких обмежено доступ в Реє-
стрі з підстав наявності державної таємниці;

• кількість рішень, до яких обмежено доступ в Реє-
стрі з підстав, що вони ухвалені відносно дозволу 
на обшук житла чи іншого володіння особи, від-
мови у задоволенні клопотання про обшук житла 
чи іншого володіння особи, дозволу на прове-
дення негласної слідчої (розшукової) дії, відмови 
у задоволенні клопотання про проведення нег-
ласної слідчої (розшукової) дії;

• кількість рішень, до яких обмежено доступ в Реє-
стрі з інших підстав (таємниця слідства тощо).

Зазначену статистичну інформацію повідомити 
за весь період з 2012 року, а також за 2019 р. та 
2020 р. окремо.

85. РАУ прийняла рішення про звернення до Євро-
пейської комісії «За демократію через право» з 
приводу Спільного висновку Венеціанської комі-
сії з Генеральним директоратом з прав людини 
та верховенства права від 8-9 жовтня 2020 року, 
відповідно до якого доручено Голові Національної 
асоціації адвокатів України, Ради адвокатів Укра-
їни Ізовітовій Л.П. направити звернення до Єв-
ропейської комісії «За демократію через право», 
поінформувавши останню про особливості зако-
нодавства України з питань призначення членів 
до Вищої ради юстиції та Вищої ради правосуддя.

86. РАУ прийняла рішення про скликання конферен-
ції адвокатів Івано-Франківської області, затвер-
дження Порядку висування та обрання делегатів 
конференції адвокатів Івано-Франківської області, 
Регламенту конференції адвокатів Івано-Франків-
ської області та встановлення квоти представни-
цтва.

87. РАУ прийняла рішення про скликання конферен-
ції адвокатів Миколаївської області, затвердження 
Порядку висування та обрання делегатів конфе-
ренції адвокатів Миколаївської області, Регламен-
ту конференції адвокатів Миколаївської області та 
встановлення квоти представництва.

88. РАУ прийняла рішення про затвердження Поряд-
ку висування та обрання делегатів конференції 
адвокатів Житомирської області, Регламенту кон-
ференції адвокатів Житомирської області та вста-
новлення квоти представництва.

89. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 

редакції Положення про Раду адвокатів Дніпропе-
тровської області у зв’язку із зміною місцезнахо-
дження Ради адвокатів Дніпропетровської облас-
ті.

90. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 
редакції Положення про КДКА Дніпропетровської 
області, у зв’язку із зміною місцезнаходження 
КДКА Дніпропетровської області.

91. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 
редакції Положення про Раду адвокатів Терно-
пільської області, у зв’язку із зміною місцезнахо-
дження Ради адвокатів Тернопільської області.

92. РАУ прийняла рішення про відтермінування про-
ведення щорічних конференцій адвокатів у ре-
гіонах у зв’язку із погіршенням епідеміологічної 
ситуації в країні, відповідно до якого: відтерміно-
вано проведення щорічних конференцій адвока-
тів у регіонах до прийняття відповідного рішення 
Радою адвокатів України про відновлення прове-
дення конференцій адвокатів регіонів, враховую-
чи чинне законодавство України; встановлено, що 
до проведення наступних конференцій адвокатів 
в регіонах та затвердження ними кошторисів ор-
ганів адвокатського самоврядування регіонів на 
2021 рік, ради адвокатів регіонів та кваліфікацій-
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но-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів ви-
значають напрямки використання коштів та майна 
відповідно до кошторисів, що діяли за попередній 
рік.

93. РАУ прийняла рішення про надання роз’яснення 
процедури скасування рішення КДКА регіону про 
допуск до складення кваліфікаційного іспиту за 
умови допуску особи до складення кваліфікацій-
ного іспиту в порушення вимог профільного зако-
ну та інших пов’язаних із цим питань.

94. РАУ прийняла рішення про внесення змін до По-
ложення про ордер адвоката на надання правни-
чої (правової) допомоги, затвердженого в новій 
редакції рішенням Ради адвокатів України № 41 від 
12.04.2019, із змінами.

95. РАУ прийняла рішення про публічне обговорен-
ня проблематики дотримання принципу рівності 
учасників судових проваджень, презумпції не-
винуватості, а також змагальності процесу, без-
перешкодної реалізації прав і гарантій адвокат-
ської діяльності, відповідно до якого вирішено: 
доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій 
Л.П. звернутися до Вищої ради правосуддя з про-
позицією розглянути можливість започаткувати 
проведення національної дискусії, із залученням 
представників професійних спільнот суддів, ад-
вокатів, науковців з питань незалежності судової 
влади і незалежності адвокатури; захисту прав, 
свобод та законних інтересів людини і держа-
ви на засадах верховенства права; дотримання 
принципу рівності учасників судових проваджень, 
змагальності процесу та безперешкодної реалі-
зації прав і гарантій адвокатської діяльності; пові-
домити ВАКС про започаткування НААУ круглого 
столу на предмет взаємовідносин між адвокатами 
та суддями, щодо дотримання спільних правових 
принципів та етичних цінностей усіма професій-
ними учасниками судового процесу як необхідної 
умови для належного відправлення правосуддя, 
запросивши суддів ВАКС прийняти участь у цій 
дискусії; створити Робочу групу, включивши до 
неї Секретаря Ради адвокатів України Колесни-
кова І.В., членів Ради адвокатів України Каденко 
О.О., Афанасієва Р.В., Репешка П.І., Черезова І.Ю., 
Гринь Л.В., Сумську Н.Д., Голову комітету з питань 
БПД Дроздова О.М. РАУ доручила їм підготувати 
правову позицію з питань втручання суддів у сво-
боду договору адвоката на правову допомогу та 
реалізації дискреційних повноважень при одно-
сторонній відмові адвоката від виконання дору-
чення у контексті дотримання адвокатом Правил 
адвокатської етики.

96. РАУ прийняла рішення про затвердження у новій 
редакції Положення про заохочувальні відзнаки 
Національної асоціації адвокатів України.

97. РАУ прийняла рішення про внесення змін до По-
ложення про організацію та порядок проходжен-
ня стажування для отримання особою свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю.

98. РАУ прийняла рішення про сплату щорічного 
внеску на забезпечення реалізації адвокатського 
самоврядування у 2021 році.
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Рада адвокатів 
України

I II III IV
Підвищення 
кваліфікації

Заходи Єдиний реєстр 
адвокатів 
України
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рішень РАУ

кількість складених 
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2
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кількість проведених 
конференцій, круглих столів 

та форумів

кількість проведених 
засідань

38 38
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України
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Голова Ради адвокатів України

Ізовітова Лідія Павлівна
l.izovitova@unba.org.ua

Заступник Голови Ради адвокатів України

Гвоздій Валентин Анатолійович
v.gvozdiy@unba.org.ua

Заступник Голови Ради адвокатів України

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

Член Ради адвокатів України від Тернопільської області

Гордєєв Юрій Володимирович
y.hordieiev@unba.org.ua 

Секретар Ради адвокатів України

Колесников Ігор Валерійович

i.kolesnikov@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Львівської області

Калюжна Барбара Володимирівна

Член Ради адвокатів України від Одеської області

Головченко Ольга Олександрівна

o.golovchenko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Хмельницької області

Каденко Оксана Олегівна
o.kadenko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Чернігівської області

Гринь Людмила Василівна
l.gryn@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Рівненської області

Лазарчук Ганна Валеріївна
 h.lazarchuk@unba.org.ua

Члени РАУ

Член Ради адвокатів України від Дніпропетровської області

Кривошапка Антон Анатолійович
a.kryvoshapka@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Сумської області

Афанасієв Роман Володимирович
r.afanasiev@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Вінницької області

Зажирко Юрій Дмитрович
y.zazhyrko@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Волинської області

Комарницька Оксана Омелянівна

o.komarnytska@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Запорізької області

Гришин Ярослав Володимирович

y.gryshyn@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Херсонської області

Горощенко Любов Володимирівна
l.goroshchenko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Харківської області

Величко Лариса Юріївна
l.velychko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Черкаської області

Юдін Володимир Сергійович

v.yudin@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Кіровоградської області

Сумська Наталія Дмитрівна
n.sumska@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Закарпатської області

Кошеля Василь Васильович
v.koshelya@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Івано-Франківської обл.

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

Член Ради адвокатів України від Донецької області

Осика Сергій Валентинович

s.osyka@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від міста Києва

Черезов Ігор Юрійович
i.cherezov@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Полтавської області

Плескач Анатолій Борисович
a.pleskach@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Миколаївської області

Репешко Павло Іванович
p.repeshko@unba.org.ua

Член Ради адвокатів України від Житомирської області

Слівінській Олексій Валентинович
o.slivinckii@unba.org.ua 

Член Ради адвокатів України від Чернівецької області

Божик Валерій Іванович
v.bozhyk@unba.org.ua 
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Звіт Вищої  
кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури за 2020 рік

І. Загальні відомості. 
Повноваження ВКДКА

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвока-
тури (далі – ВКДКА або комісія) була створена відпо-
відно до статті 52 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI (далі 
– Закон).

Відповідно до частини 10 статті 52 Закону установчим 
документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії адвокатури є Положення про Вищу кваліфікацій-
но-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджу-
ється З’їздом адвокатів України.

Згідно з частиною 2 статті 7 Положення про Вищу ква-
ліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – 
Положення про ВКДКА) Регламент Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури затверджується  
Радою адвокатів України.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвока-
тури є колегіальним органом, завданням якого є роз-
гляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфіка-
ційно-дисциплінарних комісій адвокатури (частина 1 
статті 52 Закону).

Частина 4 та 5 статті 52 Закону та стаття 6 Положення 
про ВКДКА відносять до повноважень ВКДКА, як ко-
легіального органу: 1) розгляд скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури; 2) узагальнення дисциплінарної практики 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури; 3) 
виконання інших функцій відповідно до цього Закону.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокату-
ри за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури має право:

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення квалі-
фікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 
2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури; 3) скасувати рішення кваліфікацій-

но-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове 
рішення; 4) направити справу для нового розгляду до 
відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну 
комісію адвокатури вчинити певні дії.

Пунктами 3 та 13 Порядку підвищення кваліфікації ад-
вокатів України, затвердженого рішенням РАУ від 21 
вересня 2019 року № 111  ВКДКА є оператором підви-
щення кваліфікації адвокатів в Україні, що не потребує 
акредитації, має право організовувати самостійно, або 
у співпраці з Вищою школою адвокатури НААУ чи рада-
ми адвокатів регіону заходи з підвищення кваліфікації 
по всій Україні. Аналогічними повноваженнями щодо 
сприяння організації та впровадженню заходів щодо 
вдосконалення юридичної освіти, розвитку юридичної 
професії та підвищення кваліфікації адвокатів Комісія 
наділена відповідно до пункту 1.3.3. Регламенту ВКДКА.

Додатково, відповідно до частини 3 статті 2 Положення 
про ВКДКА та пунктів 1.3.4. та 1.3.5. Регламенту ВКДКА 
Комісія також виконує наступні функції: взаємодіє з 
національними та іноземними громадськими органі-
заціями та міжнародними неурядовими організаціями;  
узагальнює практику розгляду скарг на рішення, дії чи 
бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури з питань допуску осіб до кваліфікаційних 
іспитів, а також складання таких іспитів.
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ІІ. Забезпечення роботи 
Комісії. Секретаріат 
ВКДКА

Відповідно до частини 3 статті 5 Положення про ВКД-
КА та пункту 2.8. Регламенту Секретаріат ВКДКА ство-
рюється з метою забезпечення організації поточної 
діяльності ВКДКА.

Секретаріат з 2015 року очолює Голова Секретаріату, 
адвокат Віктор Вовнюк, який здійснює функції, визна-
чені Головою ВКДКА. 

Голова Секретаріату та працівники  Секретаріату при-
значаються та звільняються з посад за рішенням Голо-
ви ВКДКА, якому вони підзвітні та підпорядковуються 
при здійсненні своєї діяльності.

ІІІ. Робота Комісії

Головні напрямки діяльності 
ВКДКА
Протягом звітного періоду ВКДКА виконувала функції, 
покладені на неї статтею 52 Закону – як орган адво-
катського самоврядування, завданням якого є розгляд 
скарг на рішення, дії та бездіяльність регіональних 
КДКА.

З 15 лютого 2019 року Головою Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, З’їздом адвока-
тів України, обрано адвоката Сергія Вилкова. 

ВКДКА у 2020 році спрямувала діяльність на аналіз та 
систематизацію роботи щодо розгляду скарг на рішен-
ня, дії та бездіяльність регіональних КДКА та ще більш 
активно працювала в напрямку узагальнення дисци-
плінарної практики та розробки рекомендацій для по-
кращення якості роботи регіональних КДКА. 

З метою оцінки практики застосування регіональни-
ми КДКА Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» та Правил адвокатської етики, а також 
вироблення певних критеріїв та загальних підходів 
до розв’язання питань кваліфікації спірної, з етичних 
міркувань, поведінки адвокатів у тих чи інших обста-
винах, ВКДКА у звітному році був випущений збірник 
«Узагальнення практики кваліфікаційно-дисциплінар-
них комісій адвокатури 2016-2020 років». Примірники 
видання були надіслані до кожної кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури для використання у ро-
боті під час кваліфікаційних та дисциплінарних прова-
джень, а також до кожної Ради адвокатів регіону.

Протягом 2020 року ВКДКА, з метою об'єднання та 
зміцнення адвокатської спільноти та забезпечення 
гарантій професійної діяльності, продовжила плідну 
співпрацю з НААУ (РАУ) з питань вдосконалення нор-
мативної бази у сфері діяльності органів адвокатського 
самоврядування й адвокатури вцілому. 

Засідання ВКДКА

У звітному періоді ВКДКА спрямовувала зусилля на ви-
конання завдань, покладених на неї статтею 52 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». З 
метою реалізації своїх повноважень комісія провела 12 
засідань в межах території Києва, з дотриманням вимог 
щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Засідання комісії відбувалися за наступним графі-
ком: 31.01.2020, 01.02.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 
25.07.2020, 28.08.2020, 29.08.2020, 30.09.2020, 
01.10.2020, 21.12.2020, 22.12.2020, 23.12.2020. 

Проведення чергових засідань Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, запланованих 
на 31.03.2020 та 01.04.2020 року, двічі  переносило-
ся у зв’язку з дією заборон Кабінету Міністрів України 
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на проведення масових заходів на території України. 
Вказані засідання були призначені та відбулися у най-
ближчі можливі дати, з урахуванням та дотриманням 
всіх вимог законодавства щодо запобігання поширен-
ню коронавірусної інфекції.

У кожному із засідань ВКДКА був наявний кворум, що 
підтверджувалося явкою переважної більшості її чле-
нів.

Протягом зазначеного періоду функції секретаря ВКД-
КА виконувала і на даний час виконує Котелевська К.В., 
представник від Запорізької області у складі ВКДКА.

За 12 засідань, що відбулися протягом звітного періоду, 
комісією за результатами розгляду скарг на рішення, 
дії та бездіяльність регіональних КДКА було прийнято 
154 рішення.

Доступ до ВКДКА осіб, які є учасниками засідань, не 
обмежувався. Особи за 120 скаргами (які є сторонами 
та представниками сторін у дисциплінарних справах) 
скористалися своїм правом на особисту участь та на-
дання пояснень під час засідань Вищої кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури.

Кількість розглянутих скарг. 
Рішення ВКДКА

Відповідно до нормативних актів, що регламентують 
діяльність ВКДКА під час виконання нею функцій апе-
ляційного колегіального органу в системі органів ад-
вокатського самоврядування, наділеного повноважен-
нями з розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність 
регіональних КДКА, комісія може приймати наступні 
види рішень (в порядку частини 5 статті 52 Закону):

1) про залишення скарги без задоволення, а рішення 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без 
змін;

2)  про зміну рішення кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури;

3) про скасування рішення кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури та ухвалення нового рішення;

4) про направлення справи для нового розгляду до 
відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури та зобов’язання кваліфікаційно-дисциплінар-
ну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Пунктом 3.45. Регламенту ВКДКА передбачене право 
ВКДКА на прийняття окремого виду рішень — рішення 
про відмову у задоволенні скарги, тобто, її відхилення, 
що приймаються у разі відсутності за наслідками голо-
сування встановленої законодавством більшості голо-
сів (16 і більше).

У разі оскарження одного і того ж рішення кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури, або/та дій чи 
бездіяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури до ВКДКА та до суду, ВКДКА виносить по-
станову про закриття провадження, виходячи з прин-
ципу правової визначеності, встановленого Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
(пункт 3.49. Регламенту ВКДКА). Також постановою 
оформлюються рішення ВКДКА про виправлення 
описки у первісному рішенні комісії.

Згідно із статистичними даними у 2020 році комісія 
провела 12 засідань, за результатами яких було при-
йнято 154 рішення, серед яких, окрім передбачених 
частиною 5 статті 52 Закону, 13 рішень за скаргами на 
дії та бездіяльність КДКА, 4 протокольних рішення, 4 рі-
шення КДКА було скасовано та повернуто матеріали 
до КДКА регіону та 8 рішень за клопотаннями щодо зу-
пинення дії рішення КДКА.

Із 125 рішень, прийнятих відповідно до положень ча-
стини 5 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність»:

77 рішень (61,6%) – залишити скаргу без задоволення, 
а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури без змін;

3 рішення (2,4%) – змінити рішення кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури;
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22  рішення (17,6%) – скасувати рішення кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове 
рішення;

23  рішення (18,4%) – направити справу для нового роз-
гляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

Результати підрахунку підтверджують високі показники 
якості роботи КДКА регіонів, оскільки більша частина 
прийнятих регіональними КДКА рішень залишається 
ВКДКА без змін. 

Рішення Комісії знеособлюються та оприлюднюються 
на офіційному сайті ВКДКА. 

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією ад-
вокатури також оцінене кількісне співвідношення 
оскаржених рішень КДКА за територіальною ознакою 
та результатами їх перегляду ВКДКА — видами прийня-
тих комісією рішень, визначених частиною 5 статті 52 
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність».

У 2020 році найбільша кількість скарг, що надійшли 
до ВКДКА, стосувались рішень КДКА Київської області. 
Друге місце по кількості оскаржених рішень та дій/без-
діяльності займають КДКА м. Києва та Одеської області.

Не надходило жодної скарги на рішення або дії КДКА 
Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Щодо предметності скарг на рішення регіональних 
КДКА — як і завжди, більше половини стосувалася рі-
шень регіональних КДКА, що виносилися у зв’язку із 
неналежним, на думку скаржників, виконанням адво-
катом своїх обов’язків під час здійснення адвокатської 
діяльності.

Умовно скарги на поведінку адвокатів, більшість яких 
надходить до дисциплінарних органів адвокатського 
самоврядування, можна класифікувати за такими кри-
теріями: 

 — скаржники не задоволені рішенням, винесеним 
КДКА, щодо неетичної поведінки адвоката (наяв-
ність ознак конфлікту інтересів під час здійснення 
адвокатської діяльності, розголошення адвокатської 
таємниці, неетична поведінка адвоката в мережі 
інтернет, схиляння клієнта адвокатом, що надає бе-
зоплатну вторинну правову допомогу, до укладен-
ня оплатного договору про надання професійної 
правничої допомоги);  

 — скарги, пов’язані із незадоволенням діями адвока-
тів у кримінальному, цивільному, господарському 
та адміністративному провадженні опонентами у 
справі; 

 — з приводу повернення гонорару, сплаченого адво-
катові; 

 — скарги стосовно призначення стягнення за неспла-
ту адвокатом щорічного внеску;

 — скарги на адвокатів, пов’язані з поведінкою адвока-
тів у судовому процесі;

 — скарги на адвокатів, які, на думку скаржників, неза-
конно складали кваліфікаційний іспит та інше.

Вагома кількість скарг є скаргами на рішення регі-
ональних КДКА стосовно дій адвокатів у зв’язку з на-
данням останніми професійної правничої допомоги в 
судових органах та під час досудового розслідування 
у кримінальних провадженнях. Скаржниками у даному 
випадку виступають як самі особи, яким надавалася 
правнича допомога адвокатом, так і судді, працівники 
прокуратури, НАБУ, поліції, протилежної сторони про-
вадження.

Як і в попередні роки, велика кількість скарг стосуєть-
ся випадків неявки адвоката без поважних причин в 
судове засідання. 

Так, як і у минулому звітному році, у зв’язку зі стрімким 
розвитком вимог до поведінки адвокатів, в тому числі у 
мережі інтернет, збільшилася кількість скарг щодо по-
ведінки адвокатів у соціальних мережах – поширення 
інформації, яка не відповідає дійсності або порочить 
честь та гідність інших осіб, надання консультацій 
правового характеру через мережу інтернет, рекла-
мування адвокатської діяльності з порушенням такого 
порядку та ін. 

У 2020 році ВКДКА також розглядалися скарги на рі-
шення за результатами складання кваліфікаційного 
іспиту. Під час розгляду таких скарг у звітному періоді 
були випадки скасування рішень КДКА регіону та зо-
бов’язання кваліфікаційно-дисциплінарну комісію ад-
вокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у 
найближчий час проведення таких іспитів.

Так, протягом звітного періоду комісією було перегля-
нуто 13 скарг на  рішення регіональних КДКА щодо 
складання кваліфікаційних іспитів, з яких 4 рішення 
було скасовано та зобов’язано КДКА  регіону провести 
повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час 
проведення таких іспитів; у 5  випадках скарги були 
залишені без задоволення та у 4 випадках рішення ре-
гіональних КДКА були скасовані.
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Регіональна КДКА

Рішення ВКДКА за 2020 рік
Дії\бездіяльність 

КДКА
1 2 3 4

Вінницька 2 - - - -

Волинська 1 - - 1 1

Дніпропетровська - - - - -

Донецька 3 - 2 - -

Житомирська 1 - - - -

Закарпатська 2 - 1 1 -

Запорізька 3 - 1 1 2

Івано-Франківська - - - 1 -

Київська 21 2 3 7 2

Кіровоградська - - - - -

Луганська 1 - - 1 3

Львівська 6 - 2 - -

Миколаївська 1 - 1 - -

Одеська 6 - 3 4 -

Полтавська 4 1 1 1 -

Рівненська 2 - - - -

Сумська 1 - - - -

Тернопільська 3 - - 2 -

Харківська 4 - - - -

Херсонська 3 - - 1 -

Хмельницька 4 - 1 1 -

Черкаська - - 1 - -

Чернівецька 3 - - 1 -

Чернігівська 1 - 1 - -

Київ 5 - 5 1 5

Разом 77 3 22 23 13

*Рішення ВКДКА:

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін;

2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 
зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.
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Діловодство

Загальна кількість опрацьованої вхідної кореспонден-
ції (заяв, скарг, звернень, листів), що надійшла до ВКД-
КА протягом звітного періоду, становить  1784  одиниці.

Опрацюванням вхідної кореспонденції, підготовкою та 
наданням відповідей, в тому числі щодо скерування 
скарг та звернень за належністю, витребування мате-
ріалів дисциплінарних та кваліфікаційних справ, під-
готовкою до засідань ВКДКА займається Секретаріат 
ВКДКА.

Судова діяльність

Комісія, відповідно до частини 7 статті 3 Положення 
про ВКДКА, може бути позивачем та відповідачем у 
суді.

Так, відповідно до частини 7 статті 52 Закону рішення 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри може бути оскаржено до суду протягом тридцяти 
днів з дня його прийняття.

Частиною 3 статті 39 Закону передбачений порядок 
оскарження рішення про порушення дисциплінарної 
справи або про відмову в порушенні дисциплінарної 
справи до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії адвокатури або до суду.

Частиною 1 статті 42 Закону також передбачена мож-
ливість оскарження рішення у дисциплінарній спра-
ві — адвокат чи особа, яка ініціювала питання про 
дисциплінарну відповідальність адвоката, має право 
оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом 
тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої квалі-
фікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до 
суду.

Всього протягом звітного періоду в провадженнях су-
дів знаходилося 98 справ. 

Інша діяльність. Сприяння 
реформуванню законодавства

Відповідно до частини 2 статті 2 Положення про ВКДКА 
для досягнення мети Вища кваліфікаційно-дисциплі-
нарна комісія адвокатури сприяє процесу формуван-
ня правової держави в Україні; сприяє реформуванню 
українського законодавства із використанням досвіду 
розвинених демократичних країн; сприяє захисту за-
конних прав та інтересів  і  зміцненню існуючих право-
вих норм щодо захисту прав та забезпечення гарантій 
адвокатів тощо.

У 2020 році, як і в минулому звітному періоді, комісія 
приділила увагу удосконаленню нормативних актів, що 
регулюють діяльність регіональних КДКА та ВКДКА. 

Однак, у зв’язку з введенням на державному рівні об-
межень, пов’язаних з поширенням коронавірусної хво-
роби, обговорення порядку застосування кваліфіка-
ційних та дисциплінарних практик а також підготовка 
пропозицій змін та доповнень до нормативних актів у 
сфері адвокатури та адвокатської діяльності, відбува-
лися здебільшого в онлайн форматі.

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією ад-
вокатури в рамках реалізації повноважень, передба-
чених п. 2 ч. 4 ст. 52 Законом України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», у звітному році було підго-
товлено узагальнення дисциплінарної практики КДКА 
з трьох напрямків:

 — узагальнення дисциплінарної практики про понов-
лення строків на оскарження рішень кваліфікацій-
но-дисциплінарних комісій адвокатури (Рішення 
ВКДКА № VII-009/2020 від 25.07.2020);

 — узагальнення дисциплінарної практики кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо 
адвокатської таємниці (Рішення ВКДКА № VII-
010/2020 від 25.07.2020);

 — узагальнення дисциплінарної практики кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо 
етичних аспектів відносин адвоката з правоохорон-
ними органами (Рішення ВКДКА № VII-011/2020 від 
25.07.2020).

У листопаді 2020 року ВКДКА підготувала та випусти-
ла друком збірник узагальнень практики кваліфікацій-
но-дисциплінарних комісій адвокатури з 2016 по 2020 
рік.

До видання увійшли 10 узагальнень Вищої кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури, присвячених 
найбільш цікавим та неоднозначним, у розумінні та 
практичному застосуванні, питанням здійснення адво-
катської діяльності та розгляду дисциплінарних справ:

 — застосування строків притягнення адвоката до дис-
циплінарної відповідальності;

 — застосування дисциплінарного стягнення у вигляді 
зупинення права на заняття адвокатською діяльніс-
тю;



79Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

 — допуск осіб до кваліфікаційних іспитів, а також скла-
дання таких іспитів;

 — конфлікт інтересів;

 — направлення Вищою кваліфікаційно-дисциплінар-
ною комісію адвокатури справ для нового розгляду;

 — поновлення строків на оскарження рішень кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

 — розгляд заяв про відводи (самовідводи);

 — адвокатська таємниця;

 — несплата адвокатами щорічного внеску на забезпе-
чення реалізації адвокатського самоврядування;

 — етичні аспекти відносин адвоката з правоохоронни-
ми органами.

Крім того, у звітному році, за поданням Голови ВКДКА, 
на підставі пропозицій регіональних органів адвокат-
ського самоврядування, Радою адвокатів України були 
внесені зміни та доповнення до Порядку допуску до 
складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення 
кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання ре-
зультатів складення кваліфікаційного іспиту для набут-
тя права на заняття адвокатською діяльністю в Україні 
та  Регламенту ВКДКА.

Також Рішенням РАУ від 14.02.2020 № 25 були внесені 
доповнення до пункту 3.49 Регламенту ВКДКА, відпо-
відно до яких було  врегульовано випадки оскарження 
одних і тих же дій чи бездіяльності кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури до ВКДКА та до суду.

 Таким чином, ВКДКА активно сприяє реформуванню 
нормативної бази у сфері адвокатури та адвокатської 
діяльності та підтримує її спрямованість на зміцнення 
захисту прав та забезпечення гарантій адвокатів.

ІV. Заходи з підвищення 
кваліфікації.
У звітному періоді Комісією, на виконання приписів 
пунктів 3 та 13 Порядку підвищення кваліфікації ад-
вокатів України, затвердженого рішенням РАУ від 21 
вересня 2019 року № 111, було  організовано заходи з 
підвищення кваліфікації., доповідачами на заходах з 
підвищення кваліфікації були Голова ВКДКА Сергій 
Вилков, Голова Секретаріату ВКДКА Віктор Вовнюк.

17.01.2020 Комісією було проведенно захід з підвищен-
ня кваліфікації в форматі робочої зустрічі з представ-
никами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури Рівненської області. 

13.03.2020 за організацією ВКДКА в режимі онлайн був 
проведений захід з підвищення кваліфікації — круглий 
стіл за участю Голів Кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури на тему: «Практичні питання дис-
циплінарних та кваліфікаційних практик. Декларування 
—  перспективи та реалії».

28.11.2020 відбувся онлайн вебінар для адвокатів Запо-
різької та Дніпропетровської областей, організований 
ВКДКА. Модераторами вебінару були Голова ВКДКА 
Сергій Вилков (тема доповіді: «Етичні аспекти пове-
дінки адвоката») та Голова Секретаріату Віктор Вовнюк 
(тема доповіді: «Правила адвокатської етики та дисци-
плінарна практика».

Отже, у звітному періоді, окрім виконання основних 
функцій, передбачених Законом, ВКДКА приділила 
увагу напрямку підвищення кваліфікації як адвокатів 
так і членів органів адвокатського самоврядування.

V. Співробітництво. 
У звітному році ВКДКА з метою забезпечення гарантій 
професійної діяльності продовжила плідну співпрацю 
з НААУ (РАУ) з питань вдосконалення нормативної бази 
у сфері діяльності органів адвокатського самовряду-
вання й адвокатури в цілому.

Голова ВКДКА та Голова Секретаріату ВКДКА брали 
участь в онлайн засіданнях Ради адвокатів України, в 
тому числі, з питань порядку денного, порушених у ли-
стах Голови ВКДКА.   

9 червня 2020 року керівництво ВКДКА в режимі віде-
оконференції провело робочу нараду із керівниками 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

30.11.2020 Голова Комісії виступив з доповіддю у на-
ціональній  дискусії «Доступ до правосуддя: реалії та 
перспективи», участь в якій взяли представники НААУ, 
ВРП, а також практикуючі судді. Під час заходу  обго-
ворювалася роль професійних спільнот у розробці 
законодавства про судоустрій та адвокатуру, аспекти 
участі міжнародних експертів у формуванні органів 
суддівського врядування та ВАКС, а також стратегічні 
питання реалізації судової реформи.
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Кількість проведених 
заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів

I II III IV
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методичних рекомендацій 
або наданих роз'яснень 
щодо діяльності ВКДКА

Кількість
проведених засідань
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скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність КДКА
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V VI

звернення фізичних та юридич-
них осіб, адвокатів

листування з центральними та місцевими 
органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування з основних (профільних питань) 
діяльності

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

питань діяльності

депутатські запити, звернення та документи 
щодо їх виконання
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ВКДКА | Фінансові показники статей балансу  
за 2020 рік

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

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

Надходження 2018 рік 2019 рік 2020 рік

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

146 102 79 610 2 522

Надходження за іспити від майбутніх адвокатів 10 648 618 7 383 579 4 079 506

Пасивні доходи* 459 858 0 1 826 005

Дотації та субсидії 0 0 0

Інші надходження: 270 332 222 307 266 331

- благодійний внесок 15 000 0 0

- організаційно-технічне забезпечення розгляду скарг до ВКДКА 255 332 222 307 266 331

Всього: 11 524 910 ₴ 7 685 496 ₴ 6 174 364 ₴

Витрати 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1929234 2 732 557 2 532 190

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 1 021 492 1 412 251 1 263 398

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

1 182 946 1 450 268 1 194 328

Організаційно-технічне забезпечення проведення засідань ВКДКА 523 629 482 273 316 229

Інші витрати: в тому числі: 1 874 345 1 079 409 436 456

 - Бухгалтерські, банківські та нотаріальні послуги 182 530 294 366 255 226

 - Поштові витрати та доставка 46 462 92 920 77 117

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

202640 609 886 91 495

 - Придбання основних засобів та нематеріальних активів 1 442 713 82 237 12 618

Всього: 6 531 646 ₴ 7 156 758 ₴ 5 742 601 ₴

Перерозподіл коштів на потреби РАУ НААУ 1 400 000 1 600 000 –

Фінансова допомога – – 100 000
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Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Вилков Сергій Валентинович
s.vylkov@unba.org.ua

Члени ВКДКА

Член ВКДКА від міста Києва

Кострюков Валерій Іванович 
v.kostriukov@vkdka.org

Член ВКДКА від Рівненської області

Прокопчук Олег Михайлович 
o.prokopchuk@vkdka.org

Член ВКДКА від Львівської області

Дуліч Тетяна Володимирівна 
t.dulich@vkdka.org

Член ВКДКА від Івано-Франківської області

Соботник Володимир Йосипович
v.sobotnyk@vkdka.org 

Член ВКДКА від Одеської області

Подольна Тетяна Альбертівна
t.podolna@vkdka.org

Член ВКДКА від Волинської області

Ульчак Богдан Іванович 
b.ulchak@vkdka.org

Член ВКДКА від Донецької області

Клечановська Юлія Іванівна
 iuliia.klechanovska@gmail.com

Член ВКДКА від Закарпатської області

Коблик Маріанна Володимирівна 
m.chundak@vkdka.org

Член ВКДКА від Тернопільської області

Притула Оксана Богданівна
o.prytula@vkdka.org

Член ВКДКА від Сумської області

Кравченко Павло Андрійович 
p.kravchenko@vkdka.org

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури

Місяць Андрій Петрович
e-mail: a.misyats@vkdka.org

Член ВКДКА від Полтавської області

Пшеничний Олександр Леонідович  
o.pshenychnyy@vkdka.org

Член ВКДКА від Дніпропетровської області

Приходько Олександр Іванович 
o.prihodko@vkdka.org

Член ВКДКА від Житомирської області

Василевська Ольга Анатоліївна 
o.vasylevska@vkdka.org

Член ВКДКА від Вінницької області

Вишаровська Вікторія Карлівна  
v.vysharovska@vkdka.org

Член ВКДКА від Запорізької області

Котелевська Катерина Володимирівна
k.kotelevska@vkdka.org

Член ВКДКА від Кіровоградської області

Мягкий Андрій Вікторович 
am@vkdka.org

Член ВКДКА від Київської області

Чернобай Ніна Борисівна 
n.chernobaj@vkdka.org

Член ВКДКА від Луганської області

Одновол Володимир Костянтинович
v.odnovol@vkdka.org

Член ВКДКА від Миколаївської області

Волчо Віталій Вікторович
v.volcho@vkdka.org

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури

Крупнова Любов Василівна
l.krupnova@vkdka.org

Член ВКДКА від Харківської області

Тарасова Ася Миколаївна
a.tarasova@vkdka.org

Член ВКДКА від Хмельницької області

Лучковський Валентин Вікторович
Е-адреса: v.luchkovskii@vkdka.org

Член ВКДКА від Херсонської області

Дімчогло Марина Іванівна
m.dimchoglo@vkdka.org

Член ВКДКА від  Черкаської області

Кузьмінський Олексій Олександрович
o.kuzminsky@vkdka.org

Член ВКДКА від  Чернігівської області

Дроботущенко Тетяна Олександрівна
t.drobotushchenko@vkdka.org

Член ВКДКА від  Чернівецької області

Усманов Мурад Амірович
m.usmanov@vkdka.org
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Звіт Вищої ревізійної комісії 
адвокатури за 2020 рік

1. Кількість проведених перевірок 
фінансово-господарської діяльності 
вищих та регіональних органів 
адвокатського самоврядування – 9.

2. Кількість проведених чергових 
(позачергових) засідань ВРКА:

1. 23-24 січня 2020 року.

2. 27-28 лютого 2020 року.

3. Кількість проведених виїзних 
перевірок ВРКА:

1. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури Донецької  області;

2. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури Луганської області;

3. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури Харківської області;

4.  Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури Сумської області;

5.  Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури Миколаївської області;

6. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури Миколаївської області (планова 
та позапланова перевірки);

7.  Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури Київської області;

8. Рада адвокатів та Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури Львівської області.

Всього членами ВРКА було проведено 9 виїзних пере-
вірок.

4. Кількість затверджених Висновків 
у 2020 році по кожному органу 
адвокатського самоврядування - 5.

5. За весь час роботи ВРКА ніяких 
скарг на рішення, висновки, дії або 
бездіяльність РКАР, її членів та голів 
не надходило.

6. Ініційованих питань про 
дострокове припинення повноважень 
членів РКАР, припинення трудових 
або цивільних правовідносин, 
договорів укладених РКАР не було.
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№ Регіон
Територіальний 

орган
Відповідальні 
члени ВРКА

Дата початку  
перевірки

Дата  
затвердження 

висновку

1
Миколаївська

область
РА

Сачаєва І.О.  
Мокін І.С.

14.06.201 24.01.2020

2
Чернігівська  

область
РА

Сачаєва І.О.  
Мокін І.С.

27.05.2019 27.02.2020

3
Волинська

область
КДКА

Яш П.К.

Райко В.В.
06.06.2019 27.02.2020

4
Полтавська

область
РА 

Цувін А.І.

Ішханян А.Р.

Ус. В.Е.

14.02.2020 27.02.2020

5
Полтавська

область
КДКА

Цувін А.І.

Ішханян А.Р.

Ус. В.Е.

14.02.2020 27.02.2020

7.  Під час перевірок ВРКА було надано 
наступні системні рекомендації 
суб’єктам перевірки:

- розглянути питання щодо раціонального викори-
стання коштів з метою їх захисту та збереження;

- придбати власне приміщення;

- під час прийняття кошторису передбачати в проекті 
кошторису фіксований розмір заробітної плати;

- перевести ведення бухгалтерського обліку в елек-
тронний вигляд;

- перереєструвати код виду економічної діяльності.

8. Звітність ВРКА.

З інформацією щодо роботи ВРКА можна ознайоми-
тись на сайті НААУ (Самоврядування / ВРКА). На цій 
сторінці кожен  може ознайомитись з Положенням про 
ВРКА, Регламентом проведення засідань ВРКА,  оголо-
шеннями, загальними рекомендаціями і порядком ден-
ним на засідання ВРКА.

Затверджені висновки, одразу передаються до Секре-
таріату НААУ і розміщуються на веб-сторінці ВРКА.

 

9. Затвердження звітів З'їздом 
адвокатів України.

Висновки за результатами перевірок у 2020 році  поки 
що не затверджені З'їздом адвокатів України.

10. Контроль за виконанням 
рекомендацій ВРКА.

В ході перевірок органів адвокатського самоврядуван-
ня ВРКА надає рекомендації щодо усунення виявлених 
недоліків і порушень. Контроль за виконанням, реко-
мендацій ведеться шляхом направлення запиту про 
надання пояснень щодо виконання виданих раніше 
рекомендацій. Аналіз наданих пояснень ВРКА відобра-
жає в наступних висновках.

11. Активність 
членів ВРКА.

Обрані 09.06.2017 року:

Болдін М.Я.

Жємєля В.І.

Цувін А.І.

Ус В.Е.

Єгоров Б.С.

Ішханян А.Р.

Яш П.К.

Вдовцова Л.К.

Світличний О.Ю.

Приндота У.С.

Обрані 14.02.2019 року:

Райко В.В.

Надьон Р.А.

Сачаєва І.О.

Мокін І.С.

Карась А.А.



86 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2020

Таблиця обліку відвідувань засідань за 2020 рік

Б
олдін М

.Я
.

В
довцова Л

.К.

Є
горов Б

.С
.

Ж
єм

єля В
.І.

Іш
ханян А

.І.

М
окін І.С

.

Н
адьон Р.А

.

П
риндота У.Г.

Райко В
.В

.

С
ачаєва І.О

.

С
вітличний О

.Ю
.

С
еліванов В

.І.

Ус В
.Е.

Ц
увін А

.І.

Я
ш

 П
.К.

Карась А
.А

.

23.01.2020 + + + + + - + - + + + + + + + +

07.02.2019 + + + + + + + - + + + + + + + +

27.02.2020 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2
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Член ВРКА

Цувін Андрій Іванович
e-mail: a.tsuvin@unba.org.ua

Член ВРКА

Сачаєва Ірина Олександрівна
e-mail: i.sachaeva@unba.org.ua

Член ВРКА

Єгоров Богдан Станіславович
e-mail: b.egorov@unba.org.ua

Член ВРКА

Карась Андрій Андрійович 
e-mail:  a.karas@unba.org.ua

Член ВРКА

Ішханян Андрій Рашидович
e-mail: a.ishkhanian@unba.org.ua

Член ВРКА

Світличний Олександр Юрійович
e-mail: o.svitlychnyi@unba.org.ua

Член ВРКА

Яш Петро Казимирович
e-mail: p.yash@unba.org.ua

Голова ВРКА

Болдін Максим Якович
e-mail: m.boldin@unba.org.ua

Заступник Голови ВРКА

Надьон Руслан Анатолійович
e-mail: r.nadjun@unba.org.ua

Член ВРКА

Мокін Ігор Сергійович
e-mail: i.mokin@unba.org.ua

Член ВРКА

Райко Василь Васильович
e-mail: v.raiko@unba.org.ua

Член ВРКА

Жємєля Віктор Іванович
e-mail: v.zhemelya@unba.org.ua

Член ВРКА

Вдовцова Лідія Костянтинівна
e-mail: l.vdovcova@unba.org.ua

Член ВРКА

Приндота Уляна Геннадіївна
e-mail: u.prundota@unba.org.ua

Член ВРКА

Ус В’ячеслав Едуардович
e-mail:  v.us@unba.org.ua

Члени ВРКА
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РАР | Фінансові показники статей балансу Вінницької області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1186967 1386782

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

431393 305551

Інші надходження ** 72340 108499

Всього: 1690700 1800832

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 350940 481562

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 140455 182396

Витрати на відрядження: 87490 1160

Утримання офісу: 551545 225906

Діяльність РАР, у тому числі: 560270 909808

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

122946 274392

Витрати на виготовлення ордерних книжок 43617 246889

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 0 0

Всього: 1690700 1800832 +7%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Вінницької області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 886051 558323

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

19726 0

Інші надходження 0 0

Всього: 905777 558323

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 255392 253880

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 104586 99854

Витрати на відрядження: 72039 4589

Утримання офісу: 184864 0

Діяльність КДКА, у тому числі: 62896 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

62896 0

Інші витрати 226000 200000

Всього: 905777 558323 -38%

Рада адвокатів Вінницької області

КДКА Вінницької області

Голова Ради адвокатів Вінницької області

Терещенко Ольга
e-mail: o.tereshchenko@unba.org.ua

Голова КДКА Вінницької області

 Хоменчук Кароліна
e-mail: k.khomenchuk@vkdka.org

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

6

19

15

11

108

263

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

13

44

9

386

101

810

АДВОКАТСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ. 
РЕГІОНИ

Р О З Д І Л  I V
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РАР | Фінансові показники статей балансу Волинської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1163260 1248471

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

259082 121352

Інші надходження ** 126487 84797

Всього: 1548829 1454620 -6%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 938657 1368366

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 206505 301041

Витрати на відрядження: 84144 2881

Утримання офісу: 39297 27987

Діяльність РАР, у тому числі: 32517 37137

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

4000 0

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 14000

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

7760 4200

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 354818 194648

Всього: 1655938 1932060 +17%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Волинської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 669930 403157

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

13800 8503

Інші надходження 0 120000

Всього: 683730 531660 -22%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 436935 285521

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 101281 47898

Витрати на відрядження: 39315 37805

Утримання офісу: 32667 24614

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 93395 135015

Всього: 703593 530853 -25%

Рада адвокатів Волинської області

КДКА Волинської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

14

18

153

71

107

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

19

21

3

536

78

801

Голова Ради адвокатів Волинської області

Руденко Галина
e-mail: g.rudenko@unba.org.ua

Голова КДКА Волинської області

Веремчук Віктор
e-mail: lutsk_kdka@ukr.net
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РАР | Фінансові показники статей балансу Дніпропетровської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

4149727 4803200

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1097465 1263325

Інші надходження ** 1008021 504141

Всього: 6255213 6570666 +5%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 2342637 2806734

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 414512 499149

Витрати на відрядження: 138419 15804

Утримання офісу: 446888 11864686

Діяльність РАР, у тому числі: 1351186 434896

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

891940 244347

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

184875 109122

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 145796 71990

Всього: 4839438 15693259 +224%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Дніпропетровської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1585031 1182949

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

54405 30372

Інші надходження 0 34725

Всього: 1639436 1248046 -24%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 870616 941337

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 203800 207094

Витрати на відрядження: 31369 7020

Утримання офісу: 292311 248839

Діяльність КДКА, у тому числі: 9900 157416

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 157416

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

9900 0

Інші витрати 56000 809982

Всього: 1463996 2371688 +62%

Рада адвокатів Дніпропетровської області

КДКА Дніпропетровської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

52

19

520

227

196

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

15

97

41

194

379

1360

Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області

Лещенко Тетяна
e-mail: t.leschenko@mail.unba.org.ua

Голова КДКА Дніпропетровської області

Самарець Олександр Іванович
e-mail: kdkado18@gmail.com
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РАР | Фінансові показники статей балансу Донецької області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

3043700 2471031

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

772000 410385

Інші надходження ** 223300 514388

Всього: 4039000 3395804 -16%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1939970 1615469

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 309600 368220

Витрати на відрядження: 108400 47247

Утримання офісу: 370130 413279

Діяльність РАР, у тому числі: 699450 758868

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

56900 36950

Витрати на виготовлення ордерних книжок 35900 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

20200 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 546650 630

Всього: 3974200 3203713 -19%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Донецької області за 2020рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1449488 825133

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

277838 527735

Інші надходження 0 0

Всього: 1727326 1352868 -22%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1324480 1106658

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 267467 176408

Витрати на відрядження: 205735 0

Утримання офісу: 123996 142027

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 1410

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 1410

Інші витрати 17977 17228

Всього: 1939655 1443731 -26%

Рада адвокатів Донецької області

КДКА Донецької області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

4

120

6

45

156

405

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

12

57

6

605

241

1713

Голова Ради адвокатів Донецької області

Керанчук Лідія
e-mail: l.keranchuk@unba.org.ua

Голова КДКА Донецької області

Коростеліна Тетяна
e-mail: kdka_donetskmir@ukr.net
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Фінансові показники статей балансу Житомирської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

894473 984130

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

250110 277749

Інші надходження ** 75404 124999

Всього: 1219987 1386878 +14%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 546157 630205

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 111575 132345

Витрати на відрядження: 77769 8880

Утримання офісу: 65208 58302

Діяльність РАР, у тому числі: 76455 30563

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

73893 21681

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 34805 44366

Всього: 911969 904661 -1%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Житомирської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 701837 210204

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

11784 14912

Інші надходження 46459 71450

Всього: 760080 296566 -61%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 329147 226502

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 72412 49778

Витрати на відрядження: 45062 14066

Утримання офісу: 19707 16049

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 6139 17817

Всього: 472467 324212 -31%

Рада адвокатів Житомирської області

КДКА Житомирської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

131

37

14

14

75

282

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

9

7

6

77

63

554

Голова Ради адвокатів Житомирської області

Прокопчук Валерій
e-mail: v.prokopchuk@unba.org.ua

Голова КДКА Житомирської області

Радушинська Наталія
e-mail: kdka.zt@ukr.net



94 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2020

РАР | Фінансові показники статей балансу Закарпатської області за 2020рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1250397 1432620

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

894550 370759

Інші надходження ** 31823 383086

Всього: 2176770 2186465

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 186360 177231

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 40999 40575

Витрати на відрядження: 440754 20165

Утримання офісу: 138004 16708

Діяльність РАР, у тому числі: 1197608 1816002

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення ордерних книжок 8520 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

107338 137015

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 183709 148657

Всього: 2187434 2219338 +1%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Закарпатської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2013500 877259

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

21637 16911

Інші надходження 425986 334017

Всього: 2461123 1228187 -50%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 684993 614624

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 137499 135217

Витрати на відрядження: 88222 24836

Утримання офісу: 448432 220016

Діяльність КДКА, у тому числі: 846926 242250

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

837708 242250

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

9218 0

Інші витрати 111489 532712

Всього: 2317561 1769655 -24%

Рада адвокатів Закарпатської області

КДКА Закарпатської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

2

35

23

200

177

288

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

10

9

0

343

251

763

Голова Ради адвокатів Закарпатської області 

Фазекош Олексій
e-mail: o.fazekosh@unba.org.ua

Голова КДКА Закарпатської області

Немеш Петро
e-mail: p.nemesh@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Запорізької області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

2610984 2947785

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1352223 702414

Інші надходження ** 553464 150968

Всього: 4516671 3801167 -16%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1311007 1480188

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 288421 325642

Витрати на відрядження: 13684 6891

Утримання офісу: 2008751 333836

Діяльність РАР, у тому числі: 327344 248048

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

32268 12768

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

90213 56577

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 519083 8534

Всього: 4468290 2403139 -46%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Запорізької області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1743814 795828

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

26121 53127

Інші надходження 106242 53486

Всього: 1876177 902441 -52%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 309913 332975

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 68181 73255

Витрати на відрядження: 104861 42716

Утримання офісу: 42725 8931

Діяльність КДКА, у тому числі: 1091184 961989

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

1091184 961989

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 14549 265732

Всього: 1631413 1685598 +3%

Рада адвокатів Запорізької області

КДКА Запорізької області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

65

111

11

156

161

163

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

23

22

2

570

232

855

Голова Ради адвокатів Запорізької області

Новосьолова Людмила
e-mail: l.novosyolova@unba.org.ua

Голова КДКА Запорізької області

Кравцов Вадим
e-mail: kdkazp@gmail.com
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РАР | Фінансові показники статей балансу Івано-Фанківської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1205498 1214340

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

367993 195121

Інші надходження ** 218400 234404

Всього: 1791891 1643865 -8%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 797963 829992

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 132954 145472

Витрати на відрядження: 83608 2335

Утримання офісу: 147765 96934

Діяльність РАР, у тому числі: 208696 109404

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

31474 0

Витрати на виготовлення ордерних книжок 11560 9050

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

54000 12622

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 26867 34095

Всього: 1397853 1218232 -13%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Івано-Фанківської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 661188 406646

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

38587 41874

Інші надходження 75681 48465

Всього: 775456 496985 -36%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 477269 504099

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 107201 96492

Витрати на відрядження: 70020 25984

Утримання офісу: 33462 18892

Діяльність КДКА, у тому числі: 101910 17400

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

101910 17400

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 50795 68274

Всього: 840657 731141 -13%

Рада адвокатів Івано-Фанківської області

КДКА Івано-Фанківської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

133

19

13

105

55

102

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

13

14

0

88

110

86

В.о. Голови Ради адвокатів  Івано-Франківської області 

Петрова Світлана
e-mail: s.petrova@unba.org.ua

Голова КДКА Івано-Франківської області

Попадинець Руслан
e-mail: r.popadynets@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Київської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

9578235 10578788

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

2670758 1858562

Інші надходження ** 3307906 1391081

Всього: 15556899 13828431 -11%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 3439512 3864081

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 786168 820690

Витрати на відрядження: 0 0

Утримання офісу: 1511756 2226645

Діяльність РАР, у тому числі: 6042243 1522758

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

416687 362154

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 826687 750172

Всього: 12606366 9184346 -27%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Київської області за 2019 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 4631704 2029076

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

494348 1583101

Інші надходження 20208 11849

Всього: 5146260 3624026 -30%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 3689859 2650910

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 791524 564273

Витрати на відрядження: 53726 0

Утримання офісу: 994892 200347

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 103317 40590

Всього: 5633318 3456120 -39%

Рада адвокатів Київської області

КДКА Київської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

320

53

560

508

1695

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

7

397

12

36

887

6595

Голова Ради адвокатів Київської області

Бойко Петро
e-mail: p.boyko@unba.org.ua

Голова КДКА Київської області

Поліщук Володимир
e-mail: vlpolis@ukr.net
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РАР | Фінансові показники статей балансу міста Києва за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

— 2202610

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

— 453570

Інші надходження ** — 242998

Всього: — 2899178

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: — 1759566

Обов'язкові відрахування (податки та збори): — 387105

Витрати на відрядження: — 0

Утримання офісу: — 255042

Діяльність РАР, у тому числі: — 299246

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

— 18000

Витрати на виготовлення ордерних книжок — 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

— 198106

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) — 198219

Всього: — 2899178

КДКА | Фінансові показники статей балансу міста Києва за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2679772 1674049

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

0 0

Інші надходження 8236 8004

Всього: 2688008 1682053 -37%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 925323 1000093

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 203571 220020

Витрати на відрядження: 182172 0

Утримання офісу: 1125160 436253

Діяльність КДКА, у тому числі: 229466 13680

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

210058 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

19408 13680

Інші витрати 22316 12007

Всього: 2688008 1682053 -37%

Рада адвокатів Міста Києва

КДКА Міста Києва

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

33

221

56

25

305

752

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

21

342

8

584

330

4465

Голова Ради адвокатів  міста Києва 

Рябенко Петро
e-mail: p.riabenko@unba.org.ua

Голова КДКА міста Києва

Орлов Ігор
e-mail:  r.popadynets@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Кіровоградської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

879918 1027665

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

354782 130651

Інші надходження ** 310864 118870

Всього: 1545564 1277186 -17%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 484679 619413

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 106629 136271

Витрати на відрядження: 91551 2427

Утримання офісу: 99026 73809

Діяльність РАР, у тому числі: 78163 45494

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

20035 11000

Витрати на виготовлення ордерних книжок 19618 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

11010 23051

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 142273 59295

Всього: 1002321 936709 -7%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Кіровоградської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 538237 307802

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

5227 10964

Інші надходження 0 0

Всього: 543464 318766 -41%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 421149 457689

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 92653 100692

Витрати на відрядження: 19359 4551

Утримання офісу: 42917 38340

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 24862 15545

Всього: 600940 616817 +3%

Рада адвокатів Кіровоградської області

КДКА Кіровоградської області

Голова Ради адвокатів Кіровоградської області

Малюта Роман
e-mail:  r.maluta@unba.org.ua

Голова КДКА Кіровоградської області

Волосян Олександр
e-mail: kdka.kr@ukr.net

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

12

11

13

121

93

420

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

18

12

70

61

119
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РАР | Фінансові показники статей балансу Луганської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

620405 650851

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

189013 122828

Інші надходження ** 127835 80719

Всього: 937253 854398 -9%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 603206 620056

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 132705 136412

Витрати на відрядження: 60511 8650

Утримання офісу: 900 2952

Діяльність РАР, у тому числі: 44358 38000

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

41888 38000

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 104302 158872

Всього: 945982 964942 +2%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Луганської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 426458 335349

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

486960 591294

Інші надходження 0 2314

Всього: 913418 928957 +2%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 880503 501441

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 193711 110317

Витрати на відрядження: 131331 34509

Утримання офісу: 56265 62378

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 35296 132532

Всього: 1226514 841177 -31%

Рада адвокатів Луганської області

КДКА Луганської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

2

1

13

50

34

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

8

0

0

148

61

203

Голова Ради адвокатів Луганської області 

 Мельніков Олександр
e-mail: o.melnykov@unba.org.ua

Голова КДКА Луганської області

Воронкін Анатолій
e-mail: a.voronkin@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Львівської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

3166209 3509633

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1004435 556463

Інші надходження ** 1724972 1668466

Всього: 5895616 5734562 -3%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1264515 1700609

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 275234 371547

Витрати на відрядження: 106815 19561

Утримання офісу: 174399 259786

Діяльність РАР, у тому числі: 162413 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

17200 0

Витрати на виготовлення ордерних книжок 26880 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

118333 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 0 0

Всього: 1983376 2351503 +19%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Львівської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1583019 1112424

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

43760 36209

Інші надходження 43126 16297

Всього: 1669905 1164930 -30%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1083296 631680

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 259821 138969

Витрати на відрядження: 88391 32284

Утримання офісу: 409807 292278

Діяльність КДКА, у тому числі: 28578 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

28578 0

Інші витрати 0 7374

Всього: 1869893 1102585 -41%

Рада адвокатів Львівської області

КДКА Львівської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

15

166

5

1573

286

1206

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

5

50

13

399

183

263

Голова Ради адвокатів Львівської області

Павлишин Богдан
e-mail: b.pavlyshyn@unba.org.ua

Голова КДКА Львівської області

Стрепко Любомир
e-mail: l.strepko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Миколаївської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1610118 1802040

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

402153 170303

Інші надходження ** 574322 247172

Всього: 2586593 2219515 -14%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 811186 1161402

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 415016 268178

Витрати на відрядження: 100371 28145

Утримання офісу: 31238 52447

Діяльність РАР, у тому числі: 201363 141697

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

93398 51490

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

96490 11940

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 399981 74072

Всього: 1959155 1725941 -12%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Миколаївської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 948096 396237

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

22175 36402

Інші надходження 0 5599

Всього: 970271 438238 -55%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 643686 374030

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 144518 75350

Витрати на відрядження: 163219 37266

Утримання офісу: 51857 26926

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 45573 20003

Всього: 1048853 533575 -49%

Рада адвокатів Миколаївської області

КДКА Миколаївської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

75

10

152

84

83

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

13

19

0

399

109

213

Голова Ради адвокатів Миколаївської області 

Антипченко В’ячеслав
e-mail: v.antypchenko@unba.org.ua

Голова КДКА Миколаївської області

Сторчеус Юрій
e-mail:  advokat.str@gmail.com
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РАР | Фінансові показники статей балансу Одеської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

3988141 4456434

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1414433 613862

Інші надходження ** 559172 891272

Всього: 5961746 5961568

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 2641600 3522378

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 460728 608942

Витрати на відрядження: 127655 13231

Утримання офісу: 265627 269234

Діяльність РАР, у тому числі: 300547 189520

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

91750 0

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

142995 58808

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 262129 333667

Всього: 4058286 4936972 +22%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Одеської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1783016 1268710

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

103879 125270

Інші надходження 0 0

Всього: 1886895 1393980 -26%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1597051 1618692

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 283930 292111

Витрати на відрядження: 112263 54104

Утримання офісу: 97991 73318

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 29379 18002

Всього: 2120614 2056227 -3%

Рада адвокатів Одеської області

КДКА Одеської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

14

120

4

148

266

353

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

570

269

39

545

210

1165

Голова Ради адвокатів Одеської області

Бронз Йосип
e-mail: y.bronz@unba.org.ua

Голова КДКА Одеської області

Рудницька Наталія
e-mail: n.rudnytska@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Полтавської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

2823015 3353402

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

1539447 753786

Інші надходження ** 1406950 1312175

Всього: 5769412 5419363 -6%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 671071 1506406

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 153427 331409

Витрати на відрядження: 19954 0

Утримання офісу: 477425 363564

Діяльність РАР, у тому числі: 142937 102047

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

89765 76915

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

19920 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 56270 87974

Всього: 1521084 2391400 +57%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Полтавської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 2999336 1258336

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

26100 28181

Інші надходження 612211 478832

Всього: 3637647 1765349 -51%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1017046 1234304

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 224529 272428

Витрати на відрядження: 6087 4130

Утримання офісу: 30808 19466

Діяльність КДКА, у тому числі: 18615 6397

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

18615 6397

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 200843 46963

Всього: 1497928 1583688 +6%

Рада адвокатів Полтавської області

КДКА Полтавської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

486

94

39

607

242

341

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

18

22

24

1040

489

943

Голова РАУ Полтавської області 

Скукіс Володимир
e-mail: v.skukis@unba.org.ua

Голова КДКА Полтавської області

Воротінцева Тамара
e-mail: t.vorotintseva@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Рівненської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1458018 1398597

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

499521 550507

Інші надходження ** 239294 261953

Всього: 2196833 2211057 +1%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 823036 783140

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 196103 173447

Витрати на відрядження: 100080 472

Утримання офісу: 38709 29325

Діяльність РАР, у тому числі: 343495 155911

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

114991 58142

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 475146 466248

Всього: 1976569 1608543 -19%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Рівненської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 862636 417053

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

11784 7038

Інші надходження 183744 127030

Всього: 1058164 551121 -48%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 754674 808706

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 161404 177106

Витрати на відрядження: 91368 15875

Утримання офісу: 84164 104131

Діяльність КДКА, у тому числі: 141090 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

141090 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 19895 14396

Всього: 1252595 1120214 -11%

Рада адвокатів Рівненської області

КДКА Рівненської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

13

12

34

278

136

958

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

16

17

202

67

385

Голова Ради адвокатів Рівненської області

Удовиченко Сергій
e-mail: s.udovychenko@unba.org.ua

Голова КДКА Рівненської області

Сурікова Світлана
e-mail: s.surikova@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Сумської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

605456 707801

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

188202 94346

Інші надходження ** 245383 95099

Всього: 1039041 897246 -14%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 458994 610388

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 100979 134285

Витрати на відрядження: 103250 12500

Утримання офісу: 35726 50860

Діяльність РАР, у тому числі: 80540 53009

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

26400 46209

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

38640 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 109621 4420

Всього: 889110 865462 -3%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Сумської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 423037 101650

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

4243 0

Інші надходження 0 0

Всього: 427280 101650 -76%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 279564 43500

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 62183 9570

Витрати на відрядження: 54296 40346

Утримання офісу: 21774 8600

Діяльність КДКА, у тому числі: 1500 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

1500 0

Інші витрати 5615 1287

Всього: 424932 103303 -76%

Рада адвокатів Сумської області

КДКА Сумської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

22

0

61

16

79

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

22

8

3

248

72

456

Голова Ради адвокатів Сумської області 

Ковальова Олександра
e-mail: o.kovalyova@unba.org.ua

Голова КДКА Сумської області

 Кондратенко Світлана
e-mail: s.kondratenko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Тернопільської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

729599 789380

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

85129 99262

Інші надходження ** 76271 89225

Всього: 890999 977867 +10%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 403681 304272

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 80403 66940

Витрати на відрядження: 29530 2082

Утримання офісу: 93376 33831

Діяльність РАР, у тому числі: 124828 58398

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

39800 24860

Витрати на виготовлення ордерних книжок 5198 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

23679 3633

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 36381 199775

Всього: 768199 665298 -13%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Тернопільської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 212675 200660

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

4014 17752

Інші надходження 0 111

Всього: 216689 218523 +1%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 296180 124987

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 63323 29368

Витрати на відрядження: 59161 21556

Утримання офісу: 82751 70107

Діяльність КДКА, у тому числі: 2158 927

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

1855 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

303 927

Інші витрати 15951 20405

Всього: 519524 267350 -49%

Рада адвокатів Тернопільської області

КДКА Тернопільської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

13

8

2

139

36

618

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

3

53

10

132

39

166

Голова Ради адвокатів Тернопільської області

Будз Тарас
e-mail:  t.budz@unba.org.ua

Голова КДКА Тернопільської області

Притула Василь Дмитрович
e-mail: kdka.ternopil@ukr.net



108 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2020

РАР | Фінансові показники статей балансу Харківської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

2831592 3228101

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

256703 231201

Інші надходження ** 215014 171160

Всього: 3303309 3630462 +10%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 1609671 1896826

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 354128 417318

Витрати на відрядження: 92913 2917

Утримання офісу: 126140 107039

Діяльність РАР, у тому числі: 195374 58523

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

48350 12000

Витрати на виготовлення ордерних книжок 26400 10260

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

50550 3662

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 1222665 175370

Всього: 3600891 2657993 –26%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Харківської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 427516 390198

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

316944 91634

Інші надходження 109857 140253

Всього: 854317 622085 -27%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 535966 515239

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 117913 113352

Витрати на відрядження: 22749 0

Утримання офісу: 72128 25492

Діяльність КДКА, у тому числі: 1421 717

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

1421 717

Інші витрати 102148 111475

Всього: 852325 766275 -10%

Рада адвокатів Харківської області

КДКА Харківської області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

7

374

20

160

72

602

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

26

83

24

586

74

2397

Голова Ради адвокатів Харківської області 

Гайворонська Вікторія
e-mail: v.guyvoronska@unba.org.ua

Голова КДКА Харківської області 

 Глухачева Людмила
e-mail: l.glukhachieva@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Херсонської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

687905 857491

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

117949 75341

Інші надходження ** 278463 138647

Всього: 1084317 1071479 -1%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 254188 296138

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 55921 65250

Витрати на відрядження: 47234 0

Утримання офісу: 177409 167826

Діяльність РАР, у тому числі: 93649 40587

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

87339 31659

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

6310 8928

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 131691 102209

Всього: 760092 672010 -12%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Херсонської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 220104 190327

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

19735 269825

Інші надходження 461 2522

Всього: 240300 462674 +93%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 139004 146168

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 33716 32312

Витрати на відрядження: 8624 0

Утримання офісу: 42991 78463

Діяльність КДКА, у тому числі: 593 330

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

593 330

Інші витрати 21357 7853

Всього: 246285 265126 +8%

Рада адвокатів Херсонської області

КДКА Херсонської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

12

6

3

123

26

42

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

8

30

4

72

36

76

Голова Ради адвокатів Херсонської області

Мокіна Інна
e-mail: i.mokina@unba.org.ua

Голова КДКА Херсонської області

Берещенко Катерина
e-mail: k.bereshchenko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Хмельницької області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

796520 926672

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

144828 48818

Інші надходження ** 398136 264355

Всього: 1339484 1239845 -7%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 458746 618247

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 82142 94136

Витрати на відрядження: 50046 5584

Утримання офісу: 87119 71047

Діяльність РАР, у тому числі: 162203 141315

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

57960 121204

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

34191 19225

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 154469 148909

Всього: 994725 1079238 +8%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Хмельницької області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 394054 575823

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

0 0

Інші надходження 139146 88122

Всього: 533200 663945 +25%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 161114 187931

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 35445 41345

Витрати на відрядження: 57061 12714

Утримання офісу: 160901 151558

Діяльність КДКА, у тому числі: 330 234

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

330 234

Інші витрати 118349 270163

Всього: 533200 663945 +25%

Рада адвокатів Хмельницької області

КДКА Хмельницької області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

52

58

135

47

278

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

16

22

14

173

52

535

Голова Ради адвокатів Хмельницької області 

Вагіна Наталія
e-mail: n.vagina@unba.org.ua

Голова КДКА Хмельницької області 

Прядун Володимир
e-mail: v.pryadun@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Черкаської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1287715 1398682

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

504331 242139

Інші надходження ** 156463 192333

Всього: 1948509 1833154 -6%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 721439 768964

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 154317 164772

Витрати на відрядження: 64067 833

Утримання офісу: 27844 17825

Діяльність РАР, у тому числі: 295289 500551

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

5632 0

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

57156 26482

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 20738 18087

Всього: 1283694 1471032 +15%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Черкаської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 657529 316379

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

388633 295633

Інші надходження 120034 118342

Всього: 1166196 730354 -37%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 959843 798521

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 208965 173475

Витрати на відрядження: 76828 24064

Утримання офісу: 38306 33426

Діяльність КДКА, у тому числі: 21255 1741

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

18530 529

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

2725 1212

Інші витрати 24368 9511

Всього: 1329565 1040738 -22%

Рада адвокатів Черкаської області

КДКА Черкаської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

101

15

7

138

85

370

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

126

37

1

75

65

277

Голова Ради адвокатів Черкаської області

Лічевецький Олександр
e-mail: o.lichevetsky@unba.org.ua

Голова КДКА Черкаської області

Хлистуненко Володимир
e-mail: v.khlystunenko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Чернівецької області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

920895 974528

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

433356 187908

Інші надходження ** 19956 19571

Всього: 1374207 1182007 -14%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 436029 641691

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 95926 149971

Витрати на відрядження: 82671 17949

Утримання офісу: 33478 25042

Діяльність РАР, у тому числі: 123486 39531

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

75525 16500

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 85764 122044

Всього: 857354 996228 +16%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Чернівецької області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 457134 172474

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

4610 15763

Інші надходження 0 -32000

Всього: 461744 156237 -66%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 411019 241150

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 90424 62587

Витрати на відрядження: 55811 7948

Утримання офісу: 49437 22060

Діяльність КДКА, у тому числі: 0 0

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 9364 11078

Всього: 616055 344823 -44%

Рада адвокатів Чернівецької області

КДКА Чернівецької області

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

0

28

0

66

33

32

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

13

14

3

387

63

179

Голова Ради адвокатів Чернівецької області

Єзерська Алла
e-mail: a.ezerska@unba.org.ua

Голова КДКА Чернівецької області

Дяченко Звенислава
e-mail: z.dyachenko@vkdka.org
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РАР | Фінансові показники статей балансу Чернігівської області за 2020 рік 

Надходження 2019 рік 2020 рік

Надходження щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування в Україні

1021470 1204311

Надходження коштів як сплати за проходження 
стажування

412950 635696

Інші надходження ** 530148 185905

Всього: 1964568 2025912 +3%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 735724 1036989

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 161859 228138

Витрати на відрядження: 137247 3282

Утримання офісу: 338890 284294

Діяльність РАР, у тому числі: 447344 290520

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

116157 97775

Витрати на виготовлення ордерних книжок 0 0

Витрати на виготовлення свідоцтва про право на 
заняття адвокатською діяльністю

0 0

Інші витрати* (послуги банку, пошти, нотаріуса, тощо) 352985 249641

Всього: 2174049 2092864 -4%

КДКА | Фінансові показники статей балансу Чернігівської області за 2020 рік

Надходження 2019 рік 2020 рік

Плата за складення кваліфікаційного іспиту 1423991 905415

Інші доходи - добровільні внески на матеріально-
технічне забезпечення діяльності в сфері права; плата 
за організаційно-технічне забезпечення розгляду 
скарг

3842 29364

Інші надходження 650049 467675

Всього: 2077882 1402454 -33%

Витрати грн. грн.

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 600239 788326

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 121053 150425

Витрати на відрядження: 57706 7909

Утримання офісу: 428146 375234

Діяльність КДКА, у тому числі: 26580 33900

Організація заходів з підвищення кваліфікації 
адвокатів України

26580 33900

Витрати на виготовлення свідоцтва про складення 
кваліф.іспиту

0 0

Інші витрати 19323 36427

Всього: 1253047 1392221 +11%

Рада адвокатів Чернігівської області

КДКА Чернігівської області

кількість 
проведених 
засідань РАР

звернень адвокатів
про ненадання

інформації

семінарів та
тренінгів для

адвокатів

нових адвокатів
внесено до бази 

даних ЄРАУ

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

прийнятих 
рішень

12

16

6

50

155

1382

рішень КДКА

рішень
дисціплінарної

палати КДКА

справ у
провадженні

осіб допущено до
кфаліфікаційного

іспиту

загальна
кількість вхідної 
кореспонденції

рішень
кваліфікаційної

палати КДКА

1

51

9

522

179

269

Голова Ради адвокатів Чернігівської області 

Якуба Галина
e-mail: g.yakuba@unba.org.ua

Голова КДКА Чернігівської області 

Заболотний Олег Миколайович
e-mail: kdka.chernigiv@gmail.com
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НАЦІОНАЛЬНА 
АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ 
УКРАЇНИ

Р О З Д І Л  V
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НАЦІОНАЛЬНА 
АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ 
УКРАЇНИ

Р О З Д І Л  V
Секретаріат Національної асоціації 
адвокатів України

Секретаріат є постійно діючим органом, який забезпе-
чує статутну діяльність НААУ та функції, покладені на 
Раду адвокатів України.

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, 
експертно-аналітичне, правове, інформаційне та ма-
теріально-технічне забезпечення діяльності НААУ, РАУ, 
Голови НААУ, РАУ та заступників Голови, а також підго-
товка та проведення З’їздів адвокатів України.

Секретаріат взаємодіє з органами адвокатського са-
моврядування, адвокатською професійною спільно-
тою, органами державної влади та місцевого само-
врядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, 
установами і організаціями, фізичними особами, а та-
кож міжнародними установами та професійними орга-
нізаціями.

Секретаріат відповідно до покладених 
на нього завдань:

1) забезпечує наступність у діяльності РАУ;

2) забезпечує в установленому порядку підготовку і 
проведення з’їздів адвокатів України та засідань РАУ, 
організацію виконання їх рішень;

3) забезпечує взаємодію РАУ, Голови, заступників Голо-
ви з органами адвокатського самоврядування, місце-
вими, всеукраїнськими і міжнародними об'єднаннями 
адвокатів, адвокатськими об'єднаннями, адвокатськи-
ми бюро та адвокатами, державними органами, ор-
ганами місцевого самоврядування та їх посадовими 
особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, 
установами та організаціями, фізичними особами;

4) забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України;

5) забезпечує підготовку, випуск, реєстрацію та збері-
гання оригіналів рішень з’їздів адвокатів, актів НААУ і 
РАУ, актів та доручень Голови, здійснює контроль за їх 
виконанням;

6) розробляє проекти рішень з’їздів адвокатів України і 
РАУ та здійснює їх експертизу;

Красник Вадим Володимирович
Керівник Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату 

Національної асоціації адвокатів України)
e-mail: v.krasnyk@unba.org.ua

7) розробляє проекти нормативно-правових актів та 
здійснює їх експертизу;

8) забезпечує розгляд звернень фізичних та юридич-
них осіб, що надходять на адресу НААУ;

9) забезпечує представництво НААУ в судах, інших 
державних органах,

10) забезпечує в межах своїх повноважень захист про-
фесійних прав адвокатів та гарантій здійснення адво-
катської діяльності;

11) забезпечує взаємодію із ЗМІ, збирання, підготовку, 
публікацію і розповсюдження інформації з питань ад-
вокатури та адвокатської діяльності, доступ до публіч-
ної інформації про НААУ;

12) готує аналітичні, інформаційні, довідкові та інші ма-
теріали з питань, що розглядаються РАУ та Головою;

13) забезпечує діяльність друкованих органів та офі-
ційного веб-сайту НААУ;

14) організовує заходи з підвищення кваліфікації адво-
катів, науково-методичного забезпечення адвокатської 
діяльності, стажування та кваліфікаційних іспитів;

15) забезпечує ведення діловодства НААУ, захист пер-
сональних даних та іншої інформації з обмеженим до-
ступом, володільцем якої є НААУ;

16) розробляє проекти щорічних планів заходів щодо 
діяльності НААУ та їх кошторису, подає їх Голові для 
внесення на розгляд РАУ, організовує виконання таких 
планів заходів у межах затвердженого кошторису;

17) забезпечує діяльність Вищої ревізійної комісії адво-
катури;

18) забезпечує діяльність створених комітетів, рад, цен-
трів та інших органів і структур НААУ (РАУ);19) забезпе-
чує ведення бухгалтерського обліку та звітності НААУ;

20) взаємодіє з іноземними та міжнародними організа-
ціями, а також їх представництвами в Україні з питань 
їх взаємодії з НААУ та з інших питань, що належать до 
його компетенції
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ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура секретаріату 
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
 № 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні-

стю
• 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 

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

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

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-Консультатив-
ної 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 

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

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

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника 

Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент самоврядуванняДепартамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Департамент професіїДепартамент комунікацій

ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура секретаріату 
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
 № 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні-

стю
• 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 

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

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

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-Консультатив-
ної 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 

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

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

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника 

Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент самоврядуванняДепартамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Департамент професіїДепартамент комунікацій
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ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура секретаріату 
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
 № 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні-

стю
• 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 

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

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

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-Консультатив-
ної 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 

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

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

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника 

Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент самоврядуванняДепартамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Департамент професіїДепартамент комунікацій

ГОЛОВА НААУ, РАУ
Структура секретаріату 
РАУ, НААУ

— Пряме підпорядкування голові НААУ, РАУ

Затверджено рішенням РАУ
 № 141 від «11» червня 2016 року 

Відділ забезпечення адвокатської діяльності
• Помічник адвоката
• Іноземні адвокати
• Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльні-

стю
• 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 

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

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

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-Консультатив-
ної 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 

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

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

Керівник
Секретаріату НААУ, РАУ Заступник керівника 

Секретаріату НААУ, РАУ

Департамент самоврядуванняДепартамент забезпечення діяльності 
секретаріату НААУ, РАУ

Департамент професіїДепартамент комунікацій
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Кількість засідань 
РАУ

представництво 
НААУ в судах 
(кількість справ)

отримано 
звернень про 
порушення прав 
адвокатів

Кількість 
прийнятих рішень 
РАУ

в адміністративній 
юрисдикції

направлено до 
правоохоронних 
органів

Кількість 
складених 
протоколів

в судах загальної 
юрисдикції

направлено до 
Комітету захисту 
прав адвокатів

Кількість 
проведених 
публічних заходів

кількість нових 
адвокатів, 
внесених до бази 
даних ЄРАУ

кількість адвокатів, 
право на заняття 
адвокатською 
діяльністю яких 
поновлено

кількість адвокатів, 
право на заняття 
адвокатською 
діяльністю 
яких зупинено/
припинено

кількість виданих 
трансферних 
витягів

кількість 
заходів НААУ 
з підвищення 
кваліфікації 
адвокатів

кількість заходів 
спільно з 
партнерами НААУ 
з підвищення 
кваліфікації 
адвокатів

загальна кількість 
адвокатів 
які пройшли 
навчання

10

84

112

123

 77

37

10

7

111

142

5265 854 3681 482

72 15 32 593

Основні показники діяльності у 
2020 році

Захист прав адвокатів

Опрацьовано 1643 
звернення фізичних та 
юридичних осіб, адвокатів; 

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

Опрацьовано 919 
документів – листування 
з органами адвокатського 
самоврядування з основних 
(профільних) питань 
діяльності.

Загальна кількість 
опрацьованої вхідної 
кореспонденції 3200 
документів



119Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

НААУ | Фінансові показники статей балансу за 2020 рік 

*До складу витрат на утримання офісу увійшли витрати на канцтовари, які використовувались на організацію заходів та семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів 
та витрати на паливо-мастильні матеріали, які використовувались на організацію заходів та семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів.

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

Надходження 2018 рік 2019 рік 2020 рік

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

1 293 488 1 637 175 674 776

Щорічні внески адвокатів на реалізацію статутних завдань органів 
адвокатського самоврядування

19 061 209 26 678 129 25 864 401

Інші, в т.ч. пасивні доходи* 817 109 1 018 992 572 433

Перерозподіл коштів на потреби РАУ, НААУ 1 400 000 1 600 000 0

Ордерні книжки 1 277 109 0

Благодійна допомога 44 800 22 400 0

Фінансова допомога 300 000 0 0

Організаційно-технічне забезпечення роботи Експертної ради 492 190 0 0

Стажування 8 622 087 8 547 254 4 839 924

Надання копій документів 0 5216 0

Суборенда приміщення 1 836 238 0 0

Розгляд скарги 1 762 182 000 0

Продаж основних засобів 0 0

Участь у заході 194 739 108 782 9 673

Всього: 34 064 899 ₴ 39 800 057 ₴ 31 961 207 ₴ -20%

Витрати 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Загальний фонд оплати праці штатних працівників: 5 032 522 6 947 322 7 506 081

Обов'язкові відрахування (податки та збори): 2 942 549 3 671 294 3 858 444

Витрати на утримання офісу (оренда приміщень, охорона, госпо-
дарські потреби, інтернет, зв'язок, канцтовари, утримання та оренда 
автомобіля, кур'єрські та поштові послуги, обслуговування*

8 449 157 8 179 692 7 620 622

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

4 495 645 6 298 083 1 582 242

Організація заходів з підвищення кваліфікації адвокатів України 2 696 296 2 115 467 453 921

Витрати на виготовлення службових посвідчень керівникам органів 
адвокатського самоврядування; посвідчень адвокатів, дипломів 
тощо

528 229 529 847 1 226 067

 Утримання офіційного Веб-сайту; друк вісника НААУ 3 356 850 4 092 398 3367062

Витрати на оплату бухгалтерських, юридичних та нотаріальних 
послуг

4239824 6 927 207 5 358 855

Придбання основних засобів та нематеріальних активів 1037519 944 072 183 128

Фінансова допомога 100000 0 0

Всього: 32 878 591 ₴ 39 705 382 ₴ 31 156 422 ₴ -22%
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Діяльність комітетів НААУ

Комітети НААУ є  постійно діючими колегіальними до-
радчими органами, утвореними при Національній асо-
ціації адвокатів України.

Найпершими при НААУ, яка існує з 2012 року, з’явилися 
Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності та Комітет з питань адвокатської етики. На-
разі ж в Асоціації працюють 44 комітети за різними на-
прямками діяльності НААУ та за галузями права.

Комітети НААУ діють з метою забезпечення аналітич-
ної, експертної роботи, взаємодії з професійними гро-
мадськими організаціями та органами влади, а  також 
співпраці з молодим поколінням адвокатів. 

Створення комітетів, затвердження положень про них, 
формування персонального складу належить до по-
вноважень Голови НААУ, РАУ та Ради адвокатів України. 

З 2019 року у НААУ запроваджена посада координа-
тора комітетів з метою налагодження систематичної 
діяльності, підвищення ефективності роботи комітетів 
НААУ. 

Координатором комітетів є Ганна Гаро – адвокат, меді-
атор, голова Комітету НААУ з сімейного права, співза-
сновник та член Правління “Асоціації сімейних медіа-
торів України”, викладач Вищої школи адвокатури.

Координатор комітетів НААУ

Ганна Гаро
e-mail: g.garo@unba.org.ua
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“У 2020 році робота комітетів стала ще більш помітною. 
Карантинний рік не зменшив обсягу роботи, оскільки 
всі заходи відбувалися переважно в режимі онлайн, а 
це тільки додало динаміки усім процесам”, - перекона-
на Ганна Гаро.

в 2020 році у НААУ створено 8 нових комітетів:

• ●Комітет з трудового права;

• ●Комітет з медіа та рекламного права;

• ●Комітет з транспортного права;

• ●Комітет з адміністративного права та процесу;

• ●Комітет з господарського права та процесу;

• Комітет з енергетичного права;

• ●Комітет з питань інвестиційної діяльності та при-
ватизації;

• ●Комітет з питань захисту осіб з інвалідністю.

Новостворені комітети за невеликий час свого існу-
вання показали високі досягнення. У перші місяці сво-
го існування Комітет з трудового права зміг організува-
ти та провести тематичний тиждень трудового права, 
прочитавши серію цікавих лекцій з метою висвітлення 
актуальних питань трудового права. Представники Ко-
мітету з медіа та рекламного права долучилися до роз-
робки серіалу для розпорядників з доступу до публіч-
ної інформації в межах курсу Міністерства цифрової 
трансформації України. А Комітет з адміністративного 
права та процесу став ініціатором проведення серії 
вебінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації ад-
вокатів щодо застосування законодавства у сфері фі-
нансового моніторингу.

З метою підтримки творчих і мистецьких ініціатив адво-
катів та їх популяризації серед громадськості, Комітет 
з гуманітарних питань і творчих ініціатив у співпраці з 
Центром досліджень адвокатури і права провели дві 
виставки художніх робіт адвокатів та організували про-
ведення Першого всеукраїнського поетичного конкур-
су серед адвокатів “Адвокатська ліра”, у межах якого 
відбулися два творчі вечори.

Комітети з сімейного та господарського права ініцію-
вали дискусію з видатними науковцями, практиками та 
експертами щодо можливої декодифікації Сімейного 
та Господарського кодексів України шляхом внесення 
їх до положень Цивільного Кодексу України. На заходах 
адвокати відстоювали позицію НААУ про те, що існує 
потреба не в декодифікації, а в модернізації таких ко-
дифікованих законів відповідно до ратифікованих угод 
з ЄС, Регламентів Ради ЄС, правових позицій ЄСПЛ.

Також уваги заслуговує активна діяльність Комітету з 
питань захисту осіб з інвалідністю. За перший рік свого 
існування члени Комітету провели 3 вебінари на тему: 
«Три погляди на Правила адвокатської етики або осо-
бливості взаємодії адвоката з особами з інвалідністю».

Впродовж року усе частіше виникала потреба в експертному 
опрацюванні законопроектів або проведенні круглих столів 
з метою обговорення проблематики, яка перебуває у компе-
тенції кількох комітетів, за наслідками важливих суспільних 
процесів, що відбуваються в державі. Тож, у 2020-му за іні-
ціативою комітетів був проведений 201 захід, напрацьовано 
зауваження і пропозиції до 48 законопроектів. Дедалі більше 
заходів проводилися у співпраці декількох комітетів НААУ, що 
зміцнювало єдність адвокатів у напрацюванні правових пози-
цій та експертних думок.

За сприяння команди Координатора комітетів у 2020 році 
було проведено близько 96 засідань комітетів, опубліковано 
104 статті членів комітетів на сайтах ВША та НААУ, підготов-
лено 23 бюлетенів (дайджестів) та три збірки методичних ма-
теріалів. Реалізовано ініціативу щодо проведення тематичних 
тижнів права за напрямами спеціалізації комітетів.

Значна увага була також зосереджена на систематичних про-
фільних навчальних заходів, спрямованих на заохочення мо-
лодих адвокатів до удосконалення ними своїх професійних 
знань та навичок. Так, за ініціативою Молодіжного комітету 
НААУ - UNBA NextGen було проведено 119 заходів з підвищен-
ня кваліфікації адвокатів та розвитку soft skills, а також зустрічі 
з корифеями адвокатури та керівниками провідних юридич-
них компаній. У заходах Комітету взяли участь понад 63 тисячі 
учасників. Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів про-
вів більше 30 цікавих та корисних заходів.

Не можна залишити поза увагою і активну залученість членів 
комітетів НААУ у 2020 році до співпраці з Вищою школою ад-
вокатури НААУ, які були лекторами спеціалізованих навчаль-
них курсів та семінарів із підвищення кваліфікації з найбільш 
актуальних питань здійснення адвокатської діяльності.

Також члени Комітетів НААУ упродовж року робили огляди 
рішень Європейського суду з прав людини, вели рубрику на 
сторінці ВША “питання-відповіді адвокатів” та готували що-
тижневі аналізи судової практики у сфері діяльності своїх ко-
мітетів.

У 2020 році на шпальтах «ЗіБ» опубліковані інтерв’ю голів ко-
мітетів про особливості їхньої роботи, здобутки та плани на 
майбутнє.

Команда Координатора комітетів НААУ щомісяця готує до ви-
пуску спеціальний дайджест Committees Monthly («Комітети 
щомісяця»). У ньому ми знайомили з подіями, що відбулися 
у комітетах, новими талантами, ініціативами, опублікованими 
статтями, історією української адвокатури, цікавими цитатами, 
платформами та ресурсами для самоосвіти.

«Діяльність комітетів НААУ сприяє формуванню професійно-
го експертного середовища для адвокатів з метою укріплен-
ня лідерства в правничій професії.

Придивіться до діяльності комітетів НААУ. Професійно зро-
стати в колі однодумців — це про нові можливості. Тож якщо 
ви маєте пропозиції щодо вдосконалення законодавства або 
цікаві ідеї для реалізації у різних сферах адвокатської діяль-
ності та готові ділитися професійним досвідом з колегами, 
можливо, громадська робота у спеціалізованому комітеті є 
вашим покликанням. Разом ми сила!», - закликає координатор 
комітетів НААУ Ганна Гаро.
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Перелік комітетів НААУ станом 
на 31.12.2020

1. Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адво-
катської діяльності НААУ.

2. Комітет з міжнародних зв`язків НААУ.

3. Комітет з питань адвокатської етики НААУ.

4. Комітет з питань стратегічного розвитку та визна-
чення пріоритетних напрямків діяльності НААУ.

5. Комітет з питань верховенства права НААУ.

6. Комітет регуляторної політики, що діє у складі 
НААУ.

7. Комітет з питань антикорупційної політики та 
комплаєнсу, що діє у складі НААУ. 

8. Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокат-
ської діяльності, що діє у складі НААУ.

9. Комітет з міжнародного права НААУ.

10. Комітет з сімейного права НААУ.

11. Комітет адвокатської практики НААУ.

12. Комітет по наближенню системи адвокатури Укра-
їни до європейських правових стандартів НААУ.

13. Комітет захисту прав людини НААУ. 

14. Комітет з питань захисту прав осіб з інвалідністю, 
що діє у складі НААУ. 

15. Комітет медичного та фармацевтичного права та 
біоетики НААУ.

16. Комітет з питань гендерної політики, що діє у 
складі НААУ.   

17. Комітет з кримінального права та процесу НААУ. 

18. Комітет з цивільного права та процесу НААУ. 

19. Комітет з ІТ-права НААУ.

20. Комітет з питань електронного судочинства та кі-
бербезпеки адвокатської діяльності, що діє у скла-
ді НААУ.

21. Комітет з інтелектуальної власності, що діє у скла-
ді НААУ.

22. Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів, що 
діє у складі НААУ.

23. Комітет з питань банкрутства, що діє у складі НААУ.

24. Комітет з податкового та митного права НААУ. 

25. Комітет з питань інформаційної політики та ін-
формаційної безпеки, що діє у складі НААУ.

26. Комітет з військового права НААУ.

27. Комітет з питань безоплатної правової допомоги, 
що діє у складі НААУ.

28. Комітет експертного забезпечення адвокатської 
діяльності, що діє у складі НААУ.  

29. Комітет з питань медіації, що діє у складі НААУ.   

30. Комітет з підвищення професійної кваліфікації, що 
діє у складі НААУ.

31. Комітет з питань юридичної освіти, що діє у складі 
НААУ.

32.  Комітет з аграрного, земельного та довкілевого 
права НААУ.

33.  Комітет з енергетичного права НААУ.

34. Комітет з питань інвестиційної діяльності та при-
ватизації, що діє у складі НААУ.

35. Комітет з будівельного права НААУ.

36. Комітет з питань взаємодії з громадянським сус-
пільством, що діє у складі НААУ.

37. Комітет з транспортного права НААУ.

38. Комітет з медіа та рекламного права НААУ.

39. Комітет з трудового права НААУ.

40. Комітет з господарського права та процесу НААУ.

41. Комітет з адміністративного права та процесу 
НААУ.

42. Молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen».

43. Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив, 
що діє у складі НААУ.

44. Комітет з питань фізичної культури та спорту, що 
діє у складі НААУ.
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Звіт про діяльність Комітету законотворчих 
ініціатив з питань адвокатської діяльності, що діє у 
складі НААУ

Організація та проведення семінарів, 
конференцій, тренінгів та інших 
заходів НААУ, серед них:

 — круглий стіл на тему: «Сучасні підходи до покращен-
ня рівня доступу особи до правосуддя та забезпе-
чення права на справедливий суд»;

 — відеозустріч на тему: «Актуальні питання посилення 
захисту прав стягувачів»;

 — Національна дискусія на тему: «Доступ до право-
суддя: реалії та перспективи», організована спільно 
з Вищою радою правосуддя.

Участь у підготовці позицій 
Національної асоціації адвокатів 
України до:

 — проекту Закону України «Про правове та прозоре 
регулювання лобіювання в Україні»;

 — до проекту Кримінального процесуального кодек-
су України  щодо вдосконалення окремих норм із 
метою забезпечення рівності сторін кримінального 
провадження під час проведення обшуку;

 — проекту Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» (щодо усунення дискримінації за ко-
лом платників);

 — проекту Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо удосконалення 
порядку складення протоколів про адміністративне 
правопорушення за порушення права на інформа-
цію»;

 — проекту Закону України «Про внесення змін до За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» щодо удосконалення окремих питань органі-
зації адвокатської діяльності»;

 — проекту Закону України «Про внесення змін до Гос-
подарського процесуального кодексу України, Ци-
вільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України щодо пе-
ребігу процесуальних строків під час дії каранти-
ну, установленого Кабінетом Міністрів України для 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19);

 — проекту Закону України «Про внесення змін до За-
кону України «Про державну службу» щодо розши-
рення кола осіб, які можуть претендувати на вступ 
на державну службу».

Голова комітету

Ющенко Олексій Олегович
e-mail: o.yuschenko@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з питань адвокатської 
етики НААУ

Проведення засідань Комітету.

Засідання Комітету у 2020 році проводились у пого-
дженій з усіма членами Комітету формі електронного 
спілкування шляхом застосуванням месенджеру Теле-
грам. 

У ході обговорення письмових звернень, отриманих 
Комітетом, максимально забезпечено участь усіх заці-
кавлених осіб, відкритість обговорення та висловлен-
ня позицій сторін, погодження проектів рішень, при-
йнятих Комітетом. За ініціативою Голови

Комітету відбувався розгляд також усних звернень та 
обговорення актуальних проблем із питань поведінки 
адвокатів у межах Правил адвокатської етики, визна-
чення допустимих варіантів поведінки адвокатів у кон-
кретній ситуації, яка склалась у ході здійснення адво-
катської діяльності.

Усього за 2020 рік до Комітету 
надійшло 9 звернень, які стосувалися:

питань конфлікту інтересів, поведінки адвоката в при-
міщенні суду та спілкування з працівниками канцелярії 
суду, можливості перенесення розгляду справ у пе-
ріод карантинних обмежень, допустимі межі спілкуван-
ня адвокатів у месенджерах та відповідність таких дій 
Правилам, питання допуску в професію колишніх про-
курорів Головної військової прокуратури Генеральної 
прокуратури України.

Співпраця з Вищою школою 
адвокатури.

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів члени 
Комітету брали участь у якості доповідачів в онлайн 
семінарах, організованих Вищою школою адвокатури 
НААУ, зокрема:

Ася Тарасова провела навчальний курс «Укладання 
договору про надання правової допомоги, дисциплі-
нарної практики, етичних засад адвокатської діяльно-
сті»;

Андрій Циганков провів навчальний курс про конфлікт 
інтересів в адвокатській діяльності.

Інші заходи Комітету.

У співпраці з Радою адвокатів міста Києва член Комі-
тету, адвокатка Діана Назаренко провела вебінар, що 
стосувався принципів адвокатської діяльності.

Комітет також активно співпрацює з іншими комітетами 
НААУ, проводить зустрічі та консультації з адвокатами, 
які звертаються до Комітету і з усними, і з письмовими 
зверненнями, надає консультації з метою допомоги ад-
вокатам у вирішенні проблемних питань.

Голова комітету

Циганков Андрій Ігорович
e-mail: a.tsygankov@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету захисту прав людини 
НААУ 

1. Проведення засідань Комітету

11 робочих зустрічей, зокрема й онлайн. Під час таких 
зустрічей члени Комітету визначали пріоритетні на-
прямки діяльності та планували проведення заходів 
із метою захисту прав та інтересів людей, а також для 
підвищення кваліфікації адвокатів.

2. Організація та проведення круглих 
столів, конференцій та інших заходів 
НААУ. 

Загалом, за ініціативою Комітету було проведено 18 
заходів, серед яких круглі столи на тему: «Забезпечен-
ня національної безпеки та права на доступ до досто-
вірної інформації»,  «Актуальні питання забезпечен-
ня доставки осіб, яких тримають під вартою, у судове 
засідання», «Запуск системи відеофіксації порушень 
швидкісного режиму на дорогах: проблеми та викли-
ки», «Посилення захисту прав дітей-потерпілих від зло-
чину, дітей-свідків: потреба внесення змін до законо-
давства», «Особисте зобов’язання й домашній арешт. 
Порушення прав людини», «Актуальні правові питання 
національних меншин України», «Захист права на сво-
боду віросповідання в умовах європейської інтеграції 
в Україні», «Цифрове правосуддя: проблематика та по-
шук шляхів усунення. Електронний суд» та інші.

Крім того, члени Комітету взяли участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 
досудового розслідування та судового розгляду зло-
чинів проти статевої свободи та статевої недоторкано-
сті дітей, шляхи їх вирішення»  «Актуальні проблеми до-
судового розслідування та судового розгляду злочинів 
проти статевої свободи та статевої недоторканості ді-
тей, шляхи їх вирішення», у спільній робочій зустрічі із 
Департаментом захисту інтересів дітей та протидії на-
сильству Офісу Генерального прокурора щодо поси-
лення захисту прав дитини як пріоритетного напрям-
ку в діяльності адвокатури та прокуратури, у семінарі 
Національної школи суддів на тему: «Актуальні питання 
судової практики щодо передачі арештованих активів в 
управління АРМА», у Всеукраїнській науково-практич-
ній конференції на тему: «Нормативно-правова модель 
досудового розслідування за чинним КПК: теоретичні і 
практичні проблеми та шляхи їх вирішення» та в інших 
заходах. 

3. Підготовка наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

Члени Комітету підготували 29 публікацій, які були роз-
міщені на сайті НААУ, ВША НААУ, ЗМІ:

 — Бюлетень Комітету за І квартал 2020 року.

 — Електронний цифровий підпис: перспективи вико-
ристання та способи перевірки справжності. По-
дання до суду документів електронною поштою – 
новели сьогодення.

 — Мета покарання. Чи можливе виправлення без від-
бування покарання? Позитивна практика.

 — Перевірка судом на підготовчому засіданні скарг 
захисників у порядку частини 2 статті 303 КПК, в 
тому числі, відхилених на етапі досудового прова-
дження (Конституційний аспект), Як діяти адвокату 
під час підготовчого судового провадження задля 
успішного захисту.

 — Примусові заходи медичного характеру. Деякі ас-
пекти, на які необхідно звернути увагу при здійснен-
ні захисту неосудної особи.

 — Деякі аспекти перегляду судових рішень за новови-
явленими обставинами в кримінальному процесі.

 — Як найкраще діяти адвокату в кримінальному про-
цесі для захисту неповнолітнього підозрюваного.

 — Актуальні питання захисту неповнолітніх у кримі-
нальних провадженнях при відсутності законного 
представника. Або що заважає відновному право-
суддю.

 — Штучний інтелект на допомогу правосуддю: дотри-
мання прав людини.

 — Захист права на доступ до інформації  – виклики 
сьогодення.

Голова комітету

Колесник Ганна Миколаївна
e-mail:  a.kolesnyk@mail.unba.org.ua
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4. Робота Комітету у сфері 
законотворчості.

Протягом 2020 року члени Комітету здійснили пра-
вовий аналіз проектів: Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо відпові-
дальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» 
(реєстр. №2513), Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України (щодо гармо-
нізації законодавства у сфері запобігання та протидії 
дискримінації із правом Європейського Союзу)» (ре-
єстр. №0931 ), «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України (щодо протидії злочинам на ґрунті не-
нависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендер-
ної ідентичності реєстр. №3316)», Закону України «Про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, Кримінального кодексу України та 
Кримінального процесуального кодексу України щодо 
забезпечення участі громадян України у здійсненні 
правосуддя» (реєстр. №4190  від 05.10.2020 року).

Детальніше з діяльністю Комітету можна ознайомитися 
у Звіті Комітету за 2020 рік.

https://bit.ly/3dSzEfa
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Звіт про діяльність Комітету з питань фізичної 
культури та спорту, що діє у складі НААУ

У зв'язку з карантинними обмеженнями у 2020 році 
Комітет з питань фізичної культури та спорту не 
зміг реалізувати всі заплановані заходи. Визначили-
ся з тим, що масштабний спортивний турнір, навіть за 
відсутності глядачів, буде можливо провести лише при 
знятті обмежень, пов'язаних із COVID-19. Незважаючи 
на карантин, Комітету вдалось провести низку заходів, 
дотримуючись усіх правил, серед них: 

1. Засідання Комітету

2 робочі зустрічі, протягом яких члени Комітету визна-
чали пріоритетні напрямки діяльності: 11 серпня та 21 
грудня.

2. Спортивні заходи, як-от:

 —  перший Турнір з баскетболу Advocate Cup 3х3; 

 — Усеукраїнський турнір з більярдного спорту серед 
адвокатів, присвячений пам'яті Юрія Грабовського;

 — ІІ Всеукраїнський щорічний турнір зі стендової 
стрільби серед адвокатів.

Крім того, було підготовлено статтю на тему: «Команда 
«Lodos team».

Голова Комітету

Ламах Тарас Борисович
e-mail: t.lamakh@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету медичного та 
фармацевтичного права та біоетики НААУ 

І. Підготовка тематичних статей та 
виступів у ЗМІ

За період 2020 року членами Комітету підготовлено 
низку тематичних статей та виступів у ЗМІ, зокрема:

• Окремі питання, пов’язані з досудовим розслідуван-
ням і судовим провадженням у медичних справах.

•  Forensic medical and forensic psychiatric examination: 
some issues of legal regulation.

• Правомірне розголошення медичної таємниці: деякі 
аспекти.

•  Доктрина медичного права України: правова суть.

•  Монополія на лікування COVID-19.

• Правова концепція охорони здоров’я дружня до ди-
тини.

• Окремі трудові гарантії для медичного працівника 
при скороченні чисельності або штату.

• Чи можна виправити дрімучі уявлення урядовців 
про сурогатне материнство.

• За "єресь" навколо сурогатного материнства дове-
деться вибачатися.

• Перспективи виробництва ліків від COVID-19: при-
мусове ліцензування як забезпечення доступу до 
лікування.

• Про «синдром парацетамолу» або: монополія на лі-
кування COVID-19 в Україні стає реальністю.

• Ласий шмат міжнародних досліджень щодо лікуван-
ня COVID-19 можу бути монополізовано в Україні.

• Чи буде в Україні патентна монополія на лікування 
COVID-19.

• Чи може патент бути перешкодою в доступі до ліку-
вання за надзвичайних обставин?

• Сурогатне материнство: нормативна «Ахілесова 
п’ята».

• Про посилення кримінальної відповідальності за 
поширення епідемії, юридичні наслідки тестування 
на COVІD-19 і про громадянську свідомість.

• Applying an intersectional lens on the Social Contract 
during the pandemic response to protect sexual and 
reproductive rights and health.

• Актуальні питання стратегії й тактики ведення ме-
дичних справ.

• До питання підготовки майбутніх медичних фахівців 
на засадах міждисциплінарної інтеграції.

• Analysis of ECHR decisions about the legal regime of 
medical privacy. Legea și viața.

ІІ. Діяльність Комітету згідно з 
затвердженим планом роботи

Співпраця з проектом РЄ «Посилення імплемента-
ції європейських стандартів прав людини в Україні» в 
межах навчального курсу з медичного права «Основні 
принципи захисту прав людини у сфері біомедицини».

У межах проекту протягом 2020 року активно тривав 
набір і навчання за програмою. Зокрема, 4 березня в 
Києві відбувся випуск тренерів онлайн-курсу за про-
грамою HELP РЄ. 10 вересня відбувся випуск першо-

Голова Комітету

Сенюта Ірина Ярославівна
e-mail: i.senyuta@mail.unba.org.ua
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го набору слухачів, а вже 3 грудня – фінальна зустріч 
учасників другого набору онлайн-курсу.

Членами Комітету проведено 14 вебінарів, 2 
онлайн-лекції, 2 семінари, 2 марафони вебінарів, приу-
рочені до Дня незалежності України (26 серпня) та Дня 
безпеки пацієнтів (17 вересня) та 2 навчальні курси на 
базі НААУ та ВША НААУ.

Члени Комітету, зокрема, Ірина Сенюта, Вікторія Валах, 
Наталія Калинюк, Лариса Гретченко, Тетяна Водоп'ян 
виступили експертами та підтримали започатковану 
ініціативу ВША НААУ з підготовки відповідей на питан-
ня адвокатів, книг від лекторів ВША, а також щотижне-
вих правових новин у сфері медичного права, аналізу 
практики ЄСПЛ і науково-практичних коментарів для 
ВША.

З усіма коментарями можна ознайомитись на сайті 
ВША.

ІІІ. Проведення та участь у науково-
практичних заходах за тематикою 
Комітету в межах затвердженого 
плану роботи.

Члени Комітету за 2020 рік брали участь у 9-ти вебіна-
рах, 2-х онлайн-лекціях, консультаціях, науково-прак-
тичних заходах, семінарах, засіданнях тощо.

ІV. Співпраця Комітету з іншими 
Комітетами НААУ.

У межах співпраці з Комітетом сімейного права розро-
блено та проведено 2 навчальні курси на базі Вищої 
школи адвокатури НААУ на тему: «Дитина в медич-
них правовідносинах» (1–2 серпня та 7–8 листопада,  
м. Київ).

У межах співпраці з Комітетом трудового права підго-
товлено публікацію на тему: «Коронавірус як гостре 
професійне захворювання, тактика поведінки медич-
них працівників при ньому».

V. Заходи в межах Усеукраїнського 
тижня права.

У межах Усеукраїнського тижня права членами Коміте-
ту було проведено 3 семінари, безоплатне онлайн-кон-
сультування, круглий стіл, воркшоп, виступ на кругло-
му столі та різдвяних читаннях.

VІ. Міжнародна співпраця.

Заступницю Голови Комітету медичного і фармаце-
втичного права та біоетики Христину Терешко обрано 
національним представником Європейської асоціації 
медичного права в Україні.

Голову Комітету Ірину Сенюту за результатами конкур-
су обрано національним консультантом у Спільному 
проєкті Європейського Союзу та Ради Європи «ЄС та 
Рада Європи працюють разом задля посилення опе-
раційної спроможності Омбудсмана у захисті прав лю-
дини» за темою: «Попередження неналежного пово-
дження шляхом ефективної реалізації Національного 
превентивного механізму у форматі Омбудсман+».

Опубліковано спеціальний випуск «Інформаційного 
бюлетеня Європейської асоціації медичного права» 
(2/2020 Newsletter), який присвячений COVID-19. У ви-
данні розміщені звіти європейських країн, у т.ч. України, 
щодо законодавчого забезпечення та судової практи-
ки, пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби. 
Національний звіт було підготовлено Христиною Тере-
шко як національним представником ЄАМП. Із повним 
текстом «Інформаційного бюлетеня ЄАМП» Ви можете 
ознайомитись за покликанням.

https://bit.ly/2QnoVBC
https://bit.ly/2QnoVBC
https://bit.ly/3tiBKvr
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Звіт про діяльність Комітету з питань верховенства 
права НААУ 

1. Проведення засідань Комітету 
протягом 2020 року: 

04 листопада 2020 р. Комітет провів засідання в режи-
мі онлайн, під час якого члени Комітету обговорюва-
ли підсумки діяльності Комітету за ІІ-ІІІ квартали 2020 
року та визначили плани діяльності на майбутні пері-
оди.

2. Заходи (круглі столи, конференції, 
форуми тощо), участь у яких взяли 
члени Комітету.

21 липня 2020 року Голова Комітету Марина Ставній-
чук узяла участь у спільному засіданні Голів Комітетів 
НААУ, що було присвячено обговоренню проблеми ак-
тивізації порушень прав адвокатів з боку правоохорон-
них органів та суддів Вищого антикорупційного суду.

 31 липня 2020 року заступник Голови Комітету Дми-
тро Терлецький узяв участь у міжнародному семіна-
рі-практикумі на тему: «Юридичні наслідки визнання 
нормативного акта неконституційним для захисту 
прав людини в адміністративному судочинстві», який 
відбувся на платформі Zoom. Під час міжнародного 
семінару-практикуму обговорювали проблеми щодо 
юридичних наслідків визнання нормативного акта не-
конституційним.

10 вересня 2020 року відбувся круглий стіл на тему: 
«Актуальні виклики в діяльності Вищого антикорупцій-
ного суду», організований у межах реалізації спільного 
проекту Вищого антикорупційного суду та Координа-
тора проектів ОБСЄ в Україні. 

 Голова Комітету пані Марина Ставнійчук як один із спі-
керів заходу акцентувала увагу на  нагальній потребі 
забезпечення конституційних принципів і засад пра-
восуддя на основі верховенства права, запроваджен-
ня практики поширення професійної етики між Вищим 
антикорупційним судом й адвокатською спільнотою.

11 вересня 2020 року відбулася онлайн-зустріч пред-
ставників НААУ з членами та експертами Венецій-
ської комісії. Під час зустрічі за участі Голови Комітету 
пані Марини Ставнійчук було обговорено положення 
проекту Закону України «Про внесення змін до Зако-

ну України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких 
законів України щодо діяльності Верховного Суду та 
органів суддівського врядування» (реєстр. № 3711 від 
22.06.2020 р.), а також результативність упроваджен-
ня змін до законодавства про судоустрій та наявні 
системні проблеми.

18 вересня 2020 року за участі пані Марини Ставній-
чук у межах  міжнародної дискусії на тему: «Правове 
регулювання незалежної професійної діяльності адво-
ката в Україні» розглядалися, зокрема, питання забез-
печення безпеки адвокатів в Україні та ролі адвокатів 
у захисті прав людини в Україні, а також міжнародні 
стандарти незалежності й управління адвокатурою в 
Україні.

25 вересня 2020 року відбувся ІІ Одеський конститу-
ційний форум «Судове врядування та конституціона-
лізм: синергія заради ефективності». Під час форуму 
Голова Комітету Марина Ставнійчук та члени Коміте-
ту Мар’яна Афанасьєва й Дмитро Терлецький узяли 
участь у дискусії щодо подальшого розвитку інститутів 
суддівського самоврядування та врядування в Україні, 
забезпечення незалежності органів судової влади, ад-
міністрування та фінансування судів в умовах нового 
територіального устрою. 

06 жовтня 2020 року на пленарному засіданні Великої 
палати Конституційного Суду України Позицію НААУ у 
формі усного провадження у справі щодо відповідно-
сті Конституції України (конституційності) Закону Укра-
їни «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 
№ 2447-VIII  представила Голова Комітету Марина 
Ставнійчук.

30 листопада 2020 року відбулася Національна диску-
сія на тему: «Доступ до правосуддя: реалії та перспек-
тиви». Співорганізаторами діалогу між професійними 
спільнотами виступили НААУ та Вища рада правосуд-
дя. Під час дискусії за участі Голови Комітету Марини 
Ставнійчук були обговорені стратегічні питання реа-
лізації судової реформи в Україні, роль професійних 
спільнот у розробленні законодавства про судоустрій 
та адвокатуру, конституційні аспекти участі міжнарод-
них експертів у формуванні органів суддівського вря-
дування.

Голова Комітету

Ставнійчук Марина Іванівна
e-mail: m.stavniychuk@mail.unba.org.ua
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16 грудня 2020 року відбулася експертна дискусія на 
тему: «Конфлікт між гілками влади України: криза чи 
шанс», яка була присвячена обговоренню ефектив-
ності «антикорупційної архітектури» в Україні, викли-
кам і загрозам, які постали перед правовою системою 
України після ухвалення Конституційним Судом Украї-
ни Рішення від 27.10.2020 р. №13-р/2020.

3. Публікації (статті, коментарі, 
рекомендації тощо).

 — «Скасування адвокатської монополії – складова ча-
стина механізму порушення прав людини в Україні».

 — «Попри демонстрацію так званих реформаторських 
кроків, судова влада в Україні перебуває в кризово-
му стані».

 —  «Адвокатура: без права на захист».

 — «Не ставте воза попереду коня!».

 — «Суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд 
України: питання взаємодії».

4. Проведені заходи на базі ВША 
НААУ.

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комі-
тетом спільно з ВША НААУ було організовано вебінар 
на тему: «Відшкодування шкоди, завданої актами й дія-
ми, що визнані неконституційними», лектор – Дмитро 
Терлецький (19 листопада 2020 року).
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Звіт про діяльність Комітету з сімейного права НААУ 

1. Проведення засідань Комітету. 

3 робочі зустрічі, протягом яких члени Комітету визна-
чали пріоритетні напрямки діяльності: 05 березня, 3 
червня, 16 вересня. Також, у період карантину члени 
Комітету провели 11 онлайн мінітренінгів із метою під-
вищення професійних навичок колег на теми:

 — «Можливості підсистеми «Електронний суд»».

 — «Вимоги до оформлення документів, які складає ад-
вокат».

 — «Пеня за прострочення сплати аліментів. Як пра-
вильно порахувати?»

 — «Як сімейному адвокату правильно оформити дого-
вір про надання правової допомоги».

 — «Практична психологія та конфліктологія на службі 
у сімейного адвоката».

 — «Відновне правосуддя. Програма відновлення для 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні зло-
чину».

 — «Дієвість інституту присяжних з точки зору присяж-
ного».

 — «Інновації, які спрощують життя адвоката».

 — «Медіація. Критерії медіабельності сімейних справ. 
Конфлікт».

 — –«Особливості з’ясування думки дитини в сімейних 
справах».

 — «Діяльність асоціації жінок-юристок України «Юр-
Фем»».

2. Організація та проведення 
семінарів, конференцій, тренінгів та 
інших заходів НААУ.

Загалом за ініціативою Комітету було проведено 18 за-
ходів, найбільш актуальні з них: сімейно-правова гра 
«Справедливці» для дітей адвокатів; онлайн-дискусія 
серед фахівців на тему: «Скасування Сімейного кодек-

су України. За чи проти?»; круглі столи на теми: «З’ясу-
вання судом думки дитини: нормативне врегулювання, 
судова практика та психологічний аспект», «Реалізація 
Конвенції ООН про права дитини в Україні: державна 
політика, нормотворення та правозастосування» та 
«Право на соціальний захист осіб з інвалідністю, отри-
маною в результаті військового конфлікту на Донбасі».

Також за сприяння Комітету в НААУ провели тема-
тичний тиждень сімейного права, у межах якого 5-9 
жовтня 2020 року Комітетом було підготовлено цікаві 
матеріали, зокрема адвокати мали змогу ознайомитися 
зі статтями членів Комітету, що присвячені актуальним 
питанням і практичним аспектам  діяльності сімейного 
адвоката.

3. Співпраця з Вищою школою 
адвокатури НААУ. 

На базі ВША проведено 57 навчальних заходів: вебіна-
рів, семінарів, одноденних та дводенних навчальних 
курсів. Одним із найбільш масштабних став марафон 
вебінарів із нагоди відзначення 31-річчя Конвенції 
ООН про права дитини. Захід тривав цілих 3 дні (сумар-
но 19 вебінарів), протягом яких кожен учасник зміг під-
вищити свою кваліфікацію з різних аспектів вирішення 
сімейних спорів та застосування норм сімейного зако-
нодавства. 

Члени Комітету активно долучилися до розроблення й  

Голова Комітету

Ганна Гаро
e-mail: g.garo@unba.org.ua
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запуску в серпні 2020 року Центру «Адвокат дитини» 
ВША НААУ, керівник якого Заступник Голови Комітету 
Лариса Гретченко. Метою Центру є згуртування осе-
редку правозахисників дитини та об’єднання навколо 
проблем дитячого права мультидисциплінарної ауди-
торії правників усіх спеціальностей, освітян, службов-
ців у справах дітей, громадських діячів, міжнародних 
партнерів та всіх осіб, зацікавлених проблематикою 
захисту дітей.

У межах співпраці Комітету з Комітетом медичного і 
фармацевтичного права та біоетики на базі ВША НААУ 
розроблено й проведено навчальний курс на тему: 
«Дитина в медичних правовідносинах» (01-02 серпня 
та 7–8 листопада). 

Також члени Комітету долучилися до підготовки від-
повідей на запитання адвокатів у межах рубрики ВША 
НААУ #ВідповідіЛекторівВША. Загалом було надано 40 
відповідей, які стосувалися питань вирішення сімей-
но-правових спорів.

4. Підписання меморандумів за 
ініціативи Комітету:

За сприяння Комітету НААУ було укладено меморан-
дум про співробітництво з Асоціацією жінок-юристок 
України «ЮрФем» (22 січня). 

5. Підготовка методичних 
рекомендацій, наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

Членами Комітету підготовлено 29 публікацій, які були 
розміщені на сайті НААУ, ВША НААУ, ЗМІ:

 — «Поділ майна подружжя: як бути з ТОВ?». 

 — «ТРЦ: як захистити права дітей в умовах карантину?» 

 — «Таємниця шлюбних договорів 2020». 

 — «Актуальність питання щодо міжнародного викра-
дення дітей у сьогоденні». 

 — «Як дотримуватися встановленого графіку поба-
чень з дитиною під час карантину?»

 — «Вашу дитину відрахували зі школи: як захистити по-
рушене право на освіту?» 

 — «Як ділити майно, якщо ви проживали у фактич-
них шлюбних відносинах (без державної реєстрації 
шлюбу)?»

 — «Борги подружжя: як бути при поділі майна?» 

 — «Казка про переваги поділу подружнього майна в 
договірному порядку».

 — «Спір про поділ майна подружжя: перша консульта-
ція в сімейного адвоката». 

 — «Найкращі інтереси дитини: актуальні питання су-
дової практики». 

 — «Кримінальний аспект у справах поділу подружньо-
го майна». 

 — «Конфлікт чи булінг: ключові відмінності в огляді су-
дової практики». 

 — «Child Law в Україні та світі».

 — «Відповідальність вчителя за булінг: штраф, догана 
чи звільнення?»

 — «Дитина в суді: допитати, опитати чи просто вислу-
хати?» 

 — «Успадкували корпоративні права: як не заблукати 
в трьох соснах». 

 — «Ювенальна спеціалізація: елемент реформування 
системи юстиції щодо дітей та пріоритет в діяльно-
сті Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ». 

 — «Как адвокату по семейным делам следует прово-
дить первичную консультацию для построения эф-
фективной стратегии. 

 — «Усупереч стереотипам. Навіщо вам шлюбний до-
говір». 

 — «Що адвокату потрібно знати про медіацію?».

 — Репортаж «Волонтерство чи експлуатація: що не так 
з участю дітей в опитуванні на виборах?».

 — «У яких випадках батьки можуть отримувати алімен-
ти від своїх дітей?» 

 — «Стягнення аліментів на утримання батьків: що по-
трібно врахувати?».

 — ««Повернути не можна залишити»: практичні мо-
менти застосування судами положень Конвенції 
про цивільно-правові аспекти міжнародного викра-
дення дітей». 

 — «Як адвокату збільшити шанси на визнання та вико-
нання рішення українського суду із сімейної справи 
за кордоном?» 
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 — «7 правових позицій Верховного суду про застосу-
вання обмежувальних приписів». 

 — «Особливості поділу нерухомого майна, яке знахо-
диться на тимчасово окупованій території АР Крим 
(ТОТ АР Крим) або тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій та Луганській областях (ТОТ ОРДЛО)». 

17 червня Комітетом у співпраці з Центром сімей-
но-правових досліджень та Вищою школою адвока-
тури НААУ підготовлено методичні рекомендації для 
адвокатів «Найкращі інтереси дитини у цивільному 
провадженні». 

Протягом року Комітетом зібрано інформаційні дай-
джести новин у сфері сімейного права (Бюлетені) за  
І, ІІ та ІІІ, VІ квартали 2020 року.

6. Робота Комітету у сфері 
законотворчості.

Протягом 2020 року члени Комітету здійснили право-
вий аналіз проектів Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 
прав підлітків у сфері охорони здоров’я» № 2684 від 
27.12.2019 року, «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо визначення місця прожи-
вання дитини в безспірному порядку», реєстр. № 4154 
від 25.09.2020 року.

Також, члени Комітету взяли участь у робочих групах 
щодо: 

 — направленого на доопрацювання проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері 
охорони здоров’я» № 2684 від 27.12.2019 (12 березня); 

 — посилення захисту прав дитини як пріоритетного 
напрямку в діяльності адвокатури та прокуратури 
(08 липня); 

 — забезпечення інтересів та прав дитини у випадку 
конфлікту між батьками щодо місця проживання ди-
тини, участі в її вихованні (10 грудня).

Із повним звітом Комітету з сімейного права можна оз-
найомитися за покликанням.

https://bit.ly/3tg7uBf
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Звіт про діяльність Комітету з підвищення 
професійної кваліфікації, що діє у складі НААУ

У 2020 році члени Комітету з підвищення профе-
сійної кваліфікації, що діє у складі НААУ, активно 
долучилися до організації заходів із підвищення про-
фесійної кваліфікації адвокатів. Загалом за 2020 року 
було проведено близько 30 заходів підвищення квалі-
фікації для адвокатів усіх областей України. 

Крім того, Координатор програми Ради Європи HELP 
від НААУ Олена Сібільова разом із проектом Ради 
Європи «Внутрішнє переміщення: розробка трива-
лих рішень» провела тренінги за курсом програми 
Ради Європи HELP «Внутрішньо переміщені особи»: 
28.02.2020 у м. Дніпро, 27.08.2020 у м. Харків. 

Голова Комітету Олена Сібільова узяла участь у Коор-
динаційній нараді за проектом Ради Європи в Україні 
«Стамбульська конвенція: інструмент для посилення 
боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім 
насильством в Україні», 15 вересня.

За сприянням Комітету розпочато навчання двох груп 
адвокатів за курсом Ради Європи HELP: «Доступ жінок 
до правосуддя», уперше представленим українським 
адвокатам. Навчання проводиться за співпраці НААУ 
та проекту Ради Європи «Стамбульська конвенція: 
інструмент для посилення боротьби з насильством 
стосовно жінок та домашнім насильством в Україні», 4 
листопада.

Голова Комітету Олена Сібільова підбила підсумки ро-
боти проекту «Стамбульська конвенція: інструмент для 
посилення боротьби з насильством стосовно жінок та 
домашнім насильством в Україні»  у своїй статті на сай-
ті НААУ.

Детальніше із діяльністю Комітету можна ознайомити-
ся у Звіті  за 2020 рік.

Голова Комітету

Сібільова Олена Вікторівна
e-mail: e.sibileva@mail.unba.org.ua

https://bit.ly/3dSFXzm
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Звіт про діяльність Комітету з питань 
антикорупційної політики та комплаєнсу, що діє у 
складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету

Загалом 4 засідання, на яких обговорювали питання 
щодо діяльності Комітету.

2. Участь у заходах: 

Голова Комітету Олександр Готін узяв участь у спіль-
ному засіданні голів Комітетів НААУ, присвяченого 
порушенням прав адвокатів, які надають професійну 
правничу допомогу в антикорупційних провадженнях 
(21 липня).

За сприянням ОБСЄ в Україні НААУ було організовано 
круглий стіл на тему: «Актуальні виклики в діяльності 
Вищого антикорупційного суду» (10 вересня).

Розпорядженням Голови НААУ, РАУ Л.П. Ізовітової було 
призначено Голову Комітету Олександра Готіна Голо-
вою Робочої групи з напрацювання пропозицій щодо 
подоланню неефективності в діяльності Верховного 
Суду (3 липня);

Голова Комітету Олександр Готін звернувся до Голо-
ви Верховного Суду Валентини Данішевської стосов-
но проблематики різного застосування положень КПК 
щодо підготовчого судового засідання. Більш детально 
про вказану подію можна дізнатися у статті на тему: 
«Голова робочої групи з аналізу судової практики ВС 
закликає Верховний Суд надати правові висновки 
щодо підготовчого судового засідання» (20 липня).

3. Співпраця з Вищою школою 
адвокатури НААУ. 

Голова Комітету Олександр Готін  17 серпня та 17 жовт-
ня провів вебінари на тему: «Як отримати тактичні пе-
реваги в судовому провадженні по злочинам корупцій-
ної спрямованості?».

4. Підготовка наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

 — «Невизначеність наверху судової влади дезоргані-
зує роботу судів нижчих інстанцій».

 — «Які наслідки невідкриття стороні захисту постано-
ви про призначення прокурора (слідчого)?».

 — «Розбалансування практики ВС призводить до пе-
ревантаження судової системи тисячами справ, до 
суттєвого зростання корупції та вірусного її поши-
рення всіма ланками».

 — «Порушення правил територіальної підсудності: як 
ВС учергове створив проблему».

 — «Як захистити права від порушень, пов’язаних із не-
дотриманням розумних строків під час досудового 
розслідування».

5. Комітет здійснив правовий аналіз 
проектів: 

Закону України «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (щодо питання про 
виплату винагороди викривачу)». За результатами ана-
лізу було сформульовано низку зауважень та пропози-
цій.

Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо підвищення ефективності 
протидії корупції в окремих правоохоронних та інших 
державних органах». Посилання на публікацію: заува-
жень та пропозицій.

Голова Комітету

Готін Олександр Миколайович
e-mail: o.gotin@mail.unba.org.ua

https://bit.ly/2PTuvMe
https://bit.ly/2PTuvMe
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Звіт про діяльність Молодіжного комітету НААУ 
UNBA NextGen

До Вашої уваги серія відеороликів, 
у яких коротко відображено цілі 
NextGen.

 — Про регіональні представництва UNBA NextGen 
та знайомство з НААУ

 — Про міжнародне співробітництво та роботу зі 
студентами «In young we trust»

 — Про нетворкінг та обмін досвідом «In traditions 
we trust»

Ми розвиваємо наші соціальні мережі. Слідкуйте за 
нами у Facebook, Instagram, Telegram та Youtube, де ви 
зможете знайти цікаву та актуальну інформацію.

У минулому році молодіжний комітет працював у ше-
сти напрямках:

1. «Hello, it’s UNBA» (знайомство з НААУ) передбачав по-
ширення інформації про НААУ серед молоді, присут-
ність на засіданнях Ради адвокатів України.

2. «In traditions we trust» (наставництво, традиції та об-
мін досвідом) охоплював зустрічі з корифеями адвока-
тури та керівниками провідних юридичних компаній, 
серед яких: Тімур Бондарєв (Робота юридичного бізне-
су під час криз), Валентин Гвоздій (Маркетинг юридич-
них послуг), Олег Мальський (Діджиталізація юридич-
ної професії).

3. «In young we trust» (молодь, стажування, робота із 
ЗВО) передбачав проведення фахових заходів зі сту-
дентами з метою популяризації професії адвоката 
серед майбутніх правників. Також у межах напрямку 
проведено: прямий ефір «Використання інтерактив-
них ігор для підвищення кваліфікації – «Online», вебі-
нар «Освіта з питань права інтелектуальної власності 
в Європейському Союзі: дорожня карта для адвокатів», 
онлайн-трансляцію «БПД – як точка входу у професію 
адвоката та можливість здобути досвід».

4. У межах навчальних заходів й розвитку soft skills було 
організовано  зустрічі з підвищення кваліфікації в різ-
них галузях, воркшопи та майстер-класи для вдоско-
налення вмінь молодого адвоката просувати власний 

бренд, розповідати про себе, аби бути помітним серед 
колег. Крім онлайн-заходів, молодіжний комітет пре-
зентував «Дайджест NextGen» на тему «Діджиталіза-
ція». 

5. «In networking (each other) we trust» (знайомства та 
корисне дозвілля) передбачав проведення нефор-
мальних заходів, спрямованих на комунікацію між мо-
лодими адвокатами.

6. Незважаючи на карантинні обмеження, ми не забули 
й про міжнародну співпрацю та зняли відеозвернен-
ня до наших європейських колег про те, що чекаємо їх 
цього року на міжнародній літній конференції в Києві.

Голова Комітету

Барбашин Сергій Дмитрович
e-mail: s.barbashyn@unba.org.ua
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Окрім того, Голова UNBA NextGen Сергій Барбашин 
увійшов до виконавчого комітету Європейської асо-
ціації молодих адвокатів (EYBA). European Young Bar 
Association оприлюднила склад виконавчого комітету 
асоціації 2020-2021, цю новину можна переглянути на 
сторінці EYBA у Facebook. Виконавчий комітет керує 
поточною діяльністю, визначає стратегію, бюджет та 
відповідальний за проведення заходів Асоціації.

Найбільшим здобуттям Комітету є розширення меж 
діяльності по всій України. Спеціально до Дня молоді 
UNBA NextGen презентує відео зі своєю всеукраїн-
ською командою. Протягом року до нас доєдналися 
представники більшості регіонів країни: Вінниччини, 
Волині, Дніпропетровщини, Житомирщини, Закарпат-
тя, Івано-Франківщини,  Кіровоградщини, Луганщини, 
Львівщини, Одещини, Рівненщини, Тернопільщини, 
Харківщини, Херсонщини, Хмельниччини, Черкащини, 
Буковини та Чернігівщини.

Регіональні представництва плідно працювали та на-
дихали нас своєю роботою!

Ознайомитися детальніше із звітом молодіжного комі-
тету НААУ – «UNBA NextGen» можна за посиланням.

Перегляд відеозвіту UNBA NextGen за покликанням.

https://unba.org.ua/assets/uploads/files/news/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%A3%20%20UNBA%20NextGen%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qPMn-mequsU&ab_channel=UNBANEXTGEN
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Звіт про діяльність Комітету з питань гендерної 
політики, що діє у складі НААУ

1. Організація та проведення круглих 
столів, конференцій та інших заходів 
за напрямками діяльності Комітету.

У 2020 році члени Комітету активно долучилися до 
організації заходів для адвокатів. Загалом за 2020 рік 
було проведено 3 заходи, серед яких:

Комітетом спільно з Комітетом з питань юридичної 
освіти було проведено Meet-up «Доступ до юридичної 
професії: чи рівні можливості?» (29 січня).

За ініціативи Комітету з питань гендерної політики та 
Комітету з питань юридичної освіти, Асоціацією жінок- 
юристок України «ЮрФем» у партнерстві з НААУ було 
здійснено презентацію навчально- методичного курсу 
«Гендерна рівність та права жінок» (13 лютого).

Комітетом спільно з Комітетом з питань юридичної 
освіти НААУ у співпраці з Асоціацією жінок-юристок 
«ЮрФем» та за підтримки АО «AVER LEX» у приміщен-
ні готелю «Прем’єр-Палас» було проведено Public Talk 
«Гендерна рівність в юридичній професії: міф чи ре-
альність?» (24 лютого).

2. Заходи, до участі в яких долучилися 
члени Комітету:

Зустріч зі студентами Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; круглий стіл на тему:  «Забезпечення ген-
дерної рівності: моніторинг виконання Конвенції ООН 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та 
Пекінської декларації і Платформи дій», організований 
Комітетом Верховної Ради України з питань зовнішньої 
політики та міжпарламентського співробітництва; захід  
«Women in Power», який було організовано та прове-
дено організацією «Жіноча ліга». Темою заходу стала 
участь жінок у суспільно-політичному житті України 
та світу, зустріч зі студентами Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, участь в 

онлайн-марафоні «Спитай Юристку ЮрФем».

3. Інші ініціативи в межах діяльності 
Комітету.

Голова Комітету Ольга Просянюк ініціювала проект 
«Жінки-лідери в юридичній професії». Це серія інтерв'ю 
жінок, що досягли успіху в різних сферах юриспруден-
ції і які розповідають про свій досвід у побудові кар’єри, 
подоланні гендерних стереотипів та дискримінації, бо-
ротьбі з викликами та досягненні гендерного балансу.

Проект було розпочато першими інтерв’ю з Валерією 
Коломієць – заступником Міністра юстиції України з 
питань європейської інтеграції та з Урядовою уповно-
важеною з питань гендерної політики Катериною Лев-
ченко. 

4. Підписані меморандуми.

Національна асоціація адвокатів України та Асоціація 
жінок-юристок України «ЮрФем» за сприяння Комітету 
з питань гендерної політики, Комітету з питань юридич-
ної освіти, Комітету з сімейного права, підписали Ме-
морандум про співпрацю (22 січня).

Голова Комітету

Просянюк Ольга Вікторівна
e-mail: o.prosyanyuk@mail.unba.org.ua
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5. Публікації (статті, коментарі, 
рекомендації тощо) членів Комітету.

У 2020 році члени Комітету підготували загалом 5 пу-
блікацій за напрямком роботи Комітету: 

 — «Успіх жінок в юридичній професії, як і в усіх інших, 
залежить від нас самих».

 — «Леді, знай своє місце: про законодавче регулюван-
ня статусу першої леді».

 — Посібник «Спитай юристку ЮрФем: відповіді на 
складні запитання у період пандемії 2020 рік».

 — «Карантин збільшив кількість звернень до мене як 
до адвокатки у сфері трудового права».

 — «Що робити, якщо тебе звільняють? Механізми ви-

гідного звільнення з юридичної точки зору».

6. Співпраця з ВША

Ольга Поєдинок провела у ВША вебінар на тему: «Сек-
сизм на роботі та поза нею: ідентифікуй і протидій»  
(8 квітня).

Із повним звітом Комітету з питань гендерної політики 
можна ознайомитися за покликанням. 

https://unba.org.ua/news/6316-komitet-z-pitan-gendernoi-politiki-sho-die-v-skladi-naau-prezentue-zvit-za-2020-rik.html
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Звіт про діяльність Комітету з питань електронного 
судочинства та кібербезпеки адвокатської 
діяльності, що діє у складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету: 
загалом 6 засідань, на яких 
обговорювали питання щодо 
діяльності Комітету. 

2. Члени Комітету взяли участь у: 

 — ІІІ-й Всеукраїнській науково-практичній конфе-
ренції «Теорія і практика судової експертизи та 
криміналістики», що була організована Київським 
університетом права НАН України. Заступник голо-
ви комітету Колесников І.В. виступив із доповіддю 
«Цифрова криміналістика»;

 — ІІ-му Одеському Конституційному форумі «Судове 
врядування та Конституціоналізм. Синергія заради 
ефективності»;

 — ХVIII міжнародній науково-практичній конференції 
«Цифрове майбутнє адвокатури і кримінального су-
дочинства в контексті конституційних новел»;

 — Міжнародному податковому конгресі «Управління 
публічними фінансами та проблеми забезпечення 
національної економічної безпеки»;

 — Круглому столі, організованому комітетами НААУ, на 
тему: «Цифрове правосуддя. Проблематика та по-
шук шляхів усунення. Електронний суд». 

3. Підготовка методичних 
рекомендацій, наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

Комітетом підготовлено посібник для адвокатів «Елек-
тронні докази. Обшук. Частина 1».

«Реалізація ідеї електронного судочинства».

«Потрібно навчитися жити так, щоб якість нашого жит-
тя не погіршувалася та не залежала від вірусів».

Голова Комітету

Сорока Максим Сергійович
e-mail: m.soroka@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з інтелектуальної 
власності, що діє у складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету. 

Проведено 3 засідання: 8 травня, 26 листопада, 22 
грудня. На засіданнях розглядали питання щодо по-
дальших планів діяльності Комітету, серед яких: робота 
щодо вдосконалення IP-сфери, підготовка наукових 
публікацій, проведення навчальних заходів на базі 
ВША, НААУ, а також неформальних зустрічей.

2. Проведені за ініціативою Комітету 
заходи протягом 2020 року.

У 2020 році члени Комітету активно долучилися до 
організації заходів для адвокатів. Загалом було прове-
дено 10 заходів, серед яких: 2 круглі столи на тему: «Ви-
щий суд з питань інтелектуальної власності: стан фор-
мування в контексті конкуренційно-антимонопольної 
реформи» (13 лютого, 16 червня), 7 неформальних зу-
стрічей «ІР-breakfast» з метою обговорення актуальних 
питань у сфері інтелектуальної власності (13 лютого, 11 
березня, 28 травня, 24 липня, 12 серпня, 15 вересня, 9 
грудня) та вебінар на тему: «Освіта з питань права інте-
лектуальної власності в Європейському Союзі: дорож-
ня карта для адвокатів».

3. Наукові публікації (статті, 
коментарі, рекомендації тощо), 
опубліковані на сайті ВША, ЗМІ:

• «Чи є коронавірус форс-мажором та підставою не-
виконання зобов’язань?».

• «Діяльність бізнесу під час карантину COVID-19». 

• «Електронні документи: використання у господар-
ській діяльності та суді».

• «Використання електронних доказів у суді - влас-
ний досвід». 

• «Як охороняти форми товарів: відмінності між про-
мисловим зразком і торговельною маркою».

• «Як отримати патент на винахід в Україні та світі: 
складання та подання заявки». 

• «Торговельні марки: ключові зміни після реформу-
вання законодавства». 

• «Національний орган інтелектуальної власності: 
правовий статус та функції».

• «Охорона патентів на винаходи та корисні моделі».

• «Про зміни законодавства у сфері інтелектуальної 
власності та їх вплив на захист відповідних прав». 

• «Про сучасний стан захисту прав на торговельні 
марки в Україні».  

• «Про специфіку судових справ про захист прав ін-
телектуальної власності».  

Голова Комітету

Потоцький Микола Юрійович
e-mail: m.pototskyy@mail.unba.org.ua
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4. Заходи, проведені на базі Вищої 
школи адвокатури НААУ.

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комі-
тетом спільно з Вищою школою адвокатури НААУ було 
організовано низку заходів, а саме: 5 вебінарів та 5 се-
мінарів.

Також на базі ВША НААУ Комітет провів Дні інтелекту-
альної власності - «IP-Web-Day: Торговельні марки & 
авторське право» (06 червня) та «Інтелектуальна влас-
ність 2020: перезавантаження» (11 грудня). Захід зібрав 
представників ТОП національних та міжнародних юри-
дичних компаній, адвокатів, патентних повірених, судо-
вих експертів. Серед спікерів заходу були представ-
ники Комітету: Микола Потоцький, Сергій Барбашин, 
Ганна Прохорова, Олег Чернобай.

Під час навчальних курсів було розглянуто новели за-
конодавства в IP-сфері 2020, а саме: нову структуру 
державної системи правової охорони інтелектуальної 
власності, компетенції її суб’єктів; новели в охороні 
торговельних марок, географічних зазначень, промис-
лових зразків, винаходів та корисних моделей.

Із повним звітом Комітету з інтелектуальної власності 
можна ознайомитися за покликанням.
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Звіт про діяльність Комітету з питань взаємодії з 
громадянським суспільством, що діє у складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету: 

загалом 6 засідань, на яких обговорювали питання 
щодо діяльності Комітету.

2. Загалом за 2020 рік було проведено 7 
заходів, серед яких:

 — Прес-конференція «Мільйони виборців отримали 
можливість голосувати на місцевих виборах», яка 
відбулась 24 червня в прес-центрі УНІАН.

 — Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи роз-
витку законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», Чернігів, 30 липня.

 — Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи роз-
витку законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», Чернігів, 31 липня.

 — Тренінг «Протидія домашньому насильству у місце-
вих громадах» для працівників регіонального та міс-
цевих центрів з надання безоплатної правової допо-
моги та бюро правової допомоги Сумської області, а 
також адвокатів, які співпрацюють з системою БВПД, 
Суми 18 серпня.

 — Тренінг «Протидія домашньому насильству у міс-
цевих громадах» для працівників регіонального та 
місцевих центрів з надання безоплатної правової 
допомоги та бюро правової допомоги Чернігівської 
області, а також адвокатів, які співпрацюють з систе-
мою БВПД, Чернігів 14 вересня;

 — Тренінг «Адвокатське самоврядування. Етичні за-
сади», 25 вересня –Рівне, 29 вересня – Житомир,  
8 жовтня – Хмельницький;

 — Онлайн-тренінг «Культура законності, антикорупція 
та етика в діяльності адвоката», 28 грудня.

3. Підготовка методичних 
рекомендацій, наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

Комітетом підготовлено рекомендації для адвокатів 
«Надання правової допомоги у справах, пов’язаних із 
торгівлею людьми».

Голова Комітету

Місяць Віталій Петрович
e-mail: v.misiats@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з питань юридичної 
освіти, що діє у складі НААУ

1. Організація та проведення круглих 
столів, конференцій та інших заходів.

Комітетом спільно з Комітетом з питань гендерної по-
літики було проведено Meet-up «Доступ до юридичної 
професії: чи рівні можливості?». Участь у заході взяли 
близько 60 адвокатів (29 січня).

Комітет спільно з Комітетом з питань гендерної полі-
тики у співпраці з Асоціацією жінок-юристок «ЮрФем» 
та за підтримки АО «AVER LEX» у приміщенні готелю 
«Прем’єр-Палас» провів Public Talk «Гендерна рівність 
в юридичній професії: міф чи реальність?» (24 лютого).

У червні Комітет ініціював запуск проекту «Практика 
онлайн», спрямованого на надання студентству мож-
ливості проходити практику в онлайн-режимі в умовах 
карантинних обмежень. Узяти участь у проекті зголо-
силися 55 адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань. 
Про результати проекту читайте за покликанням.

Комітет провів онлайн-обговорення на тему: «ЄФВВ 
2020: висновки на майбутнє». Участь у заході взяли 
понад 30 учасників, серед яких були ті, які нещодав-
но складали єдине фахове вступне випробування, та 
студенти, що планують робити це наступного року, а 
також викладачі правничих шкіл із різних регіонів Укра-
їни (22 липня).

2. Заходи (круглі столи, конференції, 
форуми тощо), участь у яких узяли 
члени Комітету. 

 – Прес-брифінгу на тему: «Актуальні міжнародно-пра-
вові виклики перед Україною», який відбувся в Україн-
ському антикризовому медіа-центрі (22 червня); кру-
глий стіл з обговорення проекту Закону України «Про 
освіту дорослих» (24 червня);  засіданні фахової комісії 
з питань оцінювання виконання завдань з блоку «Пра-
во» єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 
(3, 13 та 17 липня);  інтерактивному семінарі, присвяче-
ному обговоренню проблем запровадження в освітні 
програми правничих шкіл стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 081 «Право» для другого (магістерсько-

го) рівня. Захід було проведено за ініціативи Програми 
USAID з реформування сектору юстиції «Нове право-
суддя» (01 вересня).

3. Участь членів Комітету НААУ в 
робочих групах/парламентських 
слуханнях тощо. 

Представники Комітету долучилися до участі в таких 
заходах:

– семінарі, організованому Національним агентством 
із забезпечення якості вищої освіти для Галузевих екс-
пертних рад та експертів (О. Торбас) (22 січня); засідан-
ня робочої групи з підготовки комітетських слухань у 
Верховній Раді України на тему: «Реформування вищої 
юридичної освіти в Україні: проблеми і перспективи» 
(О. Поєдинок) (24 лютого,  12 червня, 31 серпня, 7 верес-
ня); комітетські слухання, присвячені питанню рефор-
мування вищої юридичної освіти в Україні, організова-
ні Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, 
науки та інновацій у режимі відеоконференції - голова 
Комітету Л. Аркуша долучилася до обговорення цієї 
проблематики  (11 листопада).

4. Випущені Комітетом Бюлетені 

Комітетом підготовлено Бюлетені Комітету за 2019 рік, І 
та ІІ квартали 2020 року.

5. Діяльність Комітету у сфері 
підготовки зауважень до проектів 
нормативно-правових актів

Протягом 2020 року підготував низку зауважень та 
пропозицій до 3 проектів нормативно-правових актів, 
які були скеровані до Міністерства освіти і науки Укра-
їни:

–  «Положення про акредитацію незалежних установ 

Голова Комітету

Аркуша Лариса Ігорівна
e-mail: l.arkusha@mail.unba.org.ua
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оцінювання та забезпечення якості вищої освіти», роз-
роблений відповідно до ст. 23 Закону України «Про 
вищу освіту» Національним агентством із забезпечен-
ня якості вищої освіти;

– «Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
17 липня 2019 р. № 684» щодо порядку атестації осіб, 
які здобувають ступінь фахової передвищої або вищої 
освіти, у формі єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту;

– «Про затвердження Порядку визнання в Україні про-
фесійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах».

6. Публікації (статті, коментарі, 
рекомендації тощо) членів Комітету

 — «Доброчесність, і не лише академічна, — це те, до 
чого слід привчати із самого дитинства».

 — «Про конкурентоздатність вищої юридичної освіти 
на міжнародному рівні говорити складно».

 — «Освіта дорослих як суспільна відповідальність та 
інвестиції в майбутнє».

 — «Освіта дорослих: Cui prodest? Якою повинна бути 
політика навчання дорослих в Україні?»

 — «Студенти проти правничого ЗНО: аргументи не-
змінні».

 — «Використання інформаційних ресурсів при дис-
танційному навчанні юридичних дисциплін»
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Звіт про діяльність Комітету з міжнародного 
права НААУ

1. Проведення засідань Комітету.

Протягом 2020 року загалом було проведено 2 засі-
дання Комітету в режимі онлайн (05 лютого, 04 червня 
2020 року).

2. Проведені за ініціативою Комітету 
заходи протягом 2020 року.

У 2020 році члени Комітету активно долучилися до ор-
ганізації 4 заходів для адвокатів:

 — Прес-брифінг на тему: «Актуальні міжнародно-пра-
вові виклики перед Україною» (22 червня). Предме-
том обговорення під час заходу стали такі питання: 
реформування інституту громадянства – перспек-
тиви подвійного громадянства; ратифікація Рим-
ського статуту; міжнародні злочини проти України та 
її громадян; доля спеціальності "Міжнародне право" 
у вищих навчальних закладах; законопроект про за-
провадження інституту фандерів (реєстраційний 
номер 3304); 

 — Комітет спільно з Комітетом з кримінального права 
та процесу провели спільний захід «Фахове обго-
ворення правових проблем необхідної оборони в 
Україні» за підтримки молодіжного комітету НААУ 
NextGen (25 червня).

 — «Комітет у співпраці з Оксаною Варакіною (радниця 
Equity) та Ольгою Кучмієнко (представництво НААУ 
у Швеції) провів вебінар на тему: «Онлайн-робо-
та адвоката в 2020: нові регулювання та практика»  
(16 липня).

 — Комітетом у співпраці з Комітетом з енергетичного 
права було проведено круглий стіл на тему: «Дер-
жава проти зелених інвесторів: виникнення спорів 
та перспективи їх вирішення» (22 грудня).

3. Заходи (круглі столи, конференції, 
форуми тощо), участь у яких узяли 
члени Комітету. 

Представники Комітету взяли участь у таких заходах: 
Міжнародна науково-практична конференція на тему: 
«Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми 
теорії і практики» (травень), перша міжнародна відкри-
та сесія Всесвітнього конгресу з права «Will the Rule of 
Law survive in Europe?» в режимі онлайн (7 липня); пер-
ша зустріч із серії фахових правових дискусій Crimean 
UpShot, присвячена проблемам, що виникли внаслідок 
окупації Криму (6 жовтня), VI Круглий стіл до Тижня 
права і Дня Загальної декларації прав людини «Права 
людини в сучасних умовах. Розбудови громадянського 
суспільства в України» (11 грудня). 

4. Висловлені позиції Комітету

Лютий 2020 року Коментар Комітету щодо ратифікації 
Україною Римського статуту Міжнародного криміналь-
ного суду.

5. Публікації (статті, коментарі, 
рекомендації тощо) членів Комітету:

• «Особливості фіноперацій за законом про фінмоні-
торинг деталізовані Нацбанком».

• «Кому належить Місяць? Space-X, Маск і міжнарод-
не право».

• «Паспорт в обмін на інвестиції».

• «Суд у справі MH17: чи будуть присуджувати відшко-
дування в Нідерландах за законом України?».

• «Коментар щодо ситуації з жінками та дітьми - гро-
мадянами України, які утримуються в сирійському 
таборі Аль-Хол».

• «Коментар щодо ситуації з українськими дітьми, які 
знаходяться в сирійському таборі Аль-Хол».

• «Право на гражданство с точки зрения Конститу-
ции, конвенций и практики ЕСПЧ».

• «Законопроєкт 2590 про подвійне громадянство: лі-
бералізація не для всіх».

Голова Комітету

Власюк Віталій Вікторович
e-mail:  v.vlasiuk@unba.org.ua
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• «Місце Конвенції про права дитини та факультатив-
них протоколів до неї у правовій системі України».

• «Втручаючись, уряд ставить під сумнів здоровий 
глузд своїх виборців — юристка про заборону виїзду 
на роботу за кордон!».

• «Від військових до експрезидентів. Що в Україні не 
так зі звинуваченням у держзраді».

• «Справа МН-17: міжнародно-правові наслідки для 
України», видання «Юридична газета онлайн»

• «Резолюція всесвітньої організації охорони здоров’я 
щодо оцінки подій під час пандемії коронавірусу 
Сovid-19: чи можливо притягнути винних до відпо-
відальності?»

• «Вплив СОVID-19 на міжнародне право. Правники 
аналізують виклики, відслідковують тенденції, ро-
блять прогнози (частина друга)».

• «Чи вплине розслідування збиття літака МАУ над 
Іраном на судовий процес по МН17 – аналіз прав-
ників».

• «Вартість арбітражного розгляду спору допоможе 
мінімізувати добре прописаний контракт і арбітраж-
не застереження у ньому».

• «Подвійне громадянство: стежте за руками», комен-
тар для статті, видання «Дзеркало тижня».

• «Подвійне громадянство в Україні: Зеленський пла-
нує внести зміни»

• «Україна може дозволити подвійне громадянство?», 
коментар для програми «Ранок у великому місті».

6. Заходи, проведені у співпраці з ВША 
НААУ

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комі-
тетом спільно з Вищою школою адвокатури НААУ було 
організовано низку заходів, а саме: 6 вебінарів та 3 на-
вчальні курси, як-от: «Міграційне право для адвокатів: 
актуальні практичні питання» (22, 23 лютого та 28-29 
листопада), «Адвокат трудового права» (тема: «Іноземці 
та порядок працевлаштування іноземців» (19 вересня).
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Звіт про діяльність Комітету з кримінального 
права та процесу НААУ

1. Проведення засідань Комітету.

Протягом 2020 року загалом було проведено 2 засі-
дання Комітету в режимі онлайн (09 квітня та 18 верес-
ня), під час яких члени Комітету обговорили підсумки 
роботи та погоджували пріоритетні напрямки в діяль-
ності Комітету на майбутні періоди.

2. Проведення заходів Комітету. 

Упродовж 2020 року члени Комітету активно долучи-
лися до організації 12 заходів для адвокатів, серед ак-
туальних:

 — 4  березня – зустріч-презентація діяльності Коміте-
ту.  

 — Квітень-червень 2020 р. – Комітетом (за участі 
члена – І. Гловюк) у співпраці з Комітетом з питань 
безоплатної правової допомоги проведено низку 
онлайн-workshop для адвокатів на теми: «Провока-
ція злочину та її приховування», «Ефективний захист 
у кримінальному провадженні: іллюзії VS реально-
сті», «Обшук (національна регламентація)», «Захист 
власності у кримінальному провадженні», «Триман-
ня під вартою: помста за незговірливість чи засіб 
запобігання ризикам», «Підготовче провадження: 
кремнієва долина адвокатських можливостей vs 
клондайк суддівських «ніззя».

 —  25 червня – Комітет спільно з Комітетом з міжна-
родного права за підтримки Молодіжного комітету 
НААУ NextGen провели спільний захід «Фахове об-
говорення правових проблем необхідної оборони в 
Україні».

 — 15 жовтня –  круглий стіл, присвячений фаховому 
обговоренню Загальної частини проекту нового 
Кримінального кодексу України.

3. Заходи (круглі столи, конференції, 
форуми тощо), участь у яких узяли 
члени Комітету:

 — круглі столи: «Судові витрати в Україні в контексті 
забезпечення доступу до правосуддя» (20 січня);

 — «Гарантії адвокатської діяльності в Україні у світ-

лі стандартів Ради Європи» (31 січня), організовані 
Офісом Ради Європи в Україні; 

 — заключна конференція проекту РЄ «дотримання 
прав людини в системі кримінальної юстиції Украї-
ни» (15 грудня); 

 — круглий стіл «Актуальність повноти імплементації 
у Кримінальний кодекс України норм міжнародно-
го кримінального і гуманітарного права щодо пе-
реслідування за міжнародні злочини» організатор 
Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності  
(7 лютого), 

 — тренінг у Національній академії внутрішніх справ  
(19 серпня), 

 — VI Львівський Форум кримінальної юстиції «Україн-
ська модель кримінальної юстиції: блукаючи задзер-
каллям» (17-18 вересня).

4. Участь членів Комітету НААУ в 
робочих групах/парламентських 
слуханнях.

Голова Комітету Анжеліка Моісєєва та Заступник Голо-
ви Комітету Юрій Бауман узяли участь у засіданні Комі-
тету Верховної Ради України з питань правоохоронної 
діяльності, на якому було розглянуто проект Закону 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою» (реєстр. № 2513 від 02.12.2019) (15 січня).

Голова Комітету

Моісєєва Анжеліка Анатоліївна
e-mail: a.moiseeva@mail.unba.org.ua
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Члени Комітету взяли участь у комітетських слуханнях 
на тему: «Перспективи розвитку, проблематика фор-
мування та функціонування інституту присяжних в 
Україні» (12 лютого).

5.  Робота членів Комітету у сфері 
законотворчості.

Протягом 2020 року Комітетом підготовлені зауважен-
ня до таких проектів Законів:

1) проекту Закону України «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України щодо відповідальності за 
злочини, вчинені злочинною спільнотою» (реєстр. № 
2513 від 02.12.2019);

2) проекту Закону України «Про внесення зміни до стат-
ті 183 Кримінального процесуального кодексу України 
щодо особливостей визначення розміру застави при 
обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою за вчинення тяжкого або особливо тяжкого ко-
рупційного злочину» (реєстр. № 2620 від 18.12.2019 р.);

3) проекту Закону України «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України та Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо посилення 
відповідальності за правопорушення у сфері містобу-
дування» (реєстр. № 3876 від 16.07.2020 р.) https://cutt.
ly/nksFogr;

4) проекту Закону України «Про відшкодування шкоди 
потерпілим від насильницьких кримінальних правопо-
рушень» (реєстр. № 3892 від 17.07.2020 р.).

6. Підготовлені Комітетом Бюлетені.

Комітет підготував Бюлетень за І півріччя 2020 року.

7. Інші новини з життя Комітету.

У серпні заступник Голови Комітету з кримінального 
права та процесу НААУ Олексій Горох увійшов до скла-
ду підгрупи «Кримінальне правосуддя» галузевої ро-

бочої підгрупи «Правова держава, юстиція» на 2021 рік. 

8. Публікації, у межах діяльності 
Комітету.

 — «Конфлікту між адвокатами й суддями ВАКС немає, є 
тотальне нехтування Конституцією».

 — «Закон «про злодіїв в законі». Український аспект».

 — «Тот факт, что ты, кроме теории, способен передать и 
собственный опыт, стимулирует».

 — «Судове провадження щодо кримінальних простуків: 
чи справдяться очікування». 

 — «Питання застосування статті 206 КПК України: затри-
мання у транзитній зоні аеропорту. Кримінальний про-
цес: сучасний вимiр та проспективнi тенденцii».

 — «Перевірка слідчим суддею обґрунтованості підозри 
як засіб протидії необґрунтованому кримінальному 
переслідуванню». 

 — «Проблемні питання застосування статті 290 КПК 
України у діяльності сторони захисту: практика ККС 
ВС».

 — «Застосування примусової госпіталізації психічно хво-
рих осіб у кримінальному провадженні України в кон-
тексті практики Європейського суду з прав людини».

 — «Питання реалізації права підозрюваного, обвинуваче-
ного на переклад у кримінальному провадженні Укра-
їни».

 — «Повноваження суду першої інстанції щодо закриття 
кримінального провадження у зв’язку з декриміналіза-
цією діяння: доктрина і практика».

 — «Судове провадження щодо кримінальних проступків: 
чи справдяться очікування?».

 — «Проблемні питання оскарження та розгляду скарг на 
рішення та бездіяльність прокурора вищого рівня під 
час застосування ст. 308 КПК України».

 — «Dynamics of the implementation of the protective 
function in sentencing for criminal offences: the practice 
of the Convention for the Protection of Human».

 — «Деякі питання призначення покарання на підставі 
угод».

 — «Чи потрібні експерти в сфері права в кримінальному 
процесі».

 — «Тест Енгеля для Президента».

 — «Протокол НАЗК та направлення матеріалів до суду, 
або на що може розраховувати «порушник» (ненауко-
вий погляд адвоката)».

10. Співпраця з ВША

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комі-
тетом спільно з Вищою школою адвокатури НААУ було 
організовано низку заходів, а саме: 11 вебінарів, 4 семіна-
ри та форум «День кримінального права та процесу» у 
співпраці з Комітетом з сімейного права та Комітетом з 
медичного і фармацевтичного (22 липня).
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Звіт про діяльність Комітету з цивільного права 
та процесу НААУ

Робота Комітету з цивільного права та процесу 
НААУ у 2020 році була зосереджена на таких ос-
новних напрямках, як:

1. Проведення засідань Комітету.

У 2020 році Комітет провів загалом 4 засідання. На засі-
даннях 4 лютого, 14 квітня, 5 травня, 17 серпня членами 
Комітету було здійснено правовий аналіз законопро-
ектів, визначено план діяльності на наступні періоди.

2. Проведені за ініціативою Комітету 
заходи протягом 2020 року.

Онлайн-круглий стіл на тему: «Як адвокату досягти 
ефективного виконання сімейно-правових договорів 
та рішень у сімейних спорах. Що змінилось у період дії 
карантину?» (22 квітня, у співпраці з Комітетом з сімей-
ного права).

3. Наукові публікації (статті, 
коментарі, рекомендації тощо), 
опубліковані на сайті ВША, ЗМІ.

 — «Стягнення аліментів: як правильно звернутися до 
суду».

 — «Аліменти: зміна розміру і способу стягнення». 

 — «Як стягувати аліменти, коли їх платник чи одержу-
вач проживає за кордоном». 

 — «Шлюбний договір: практичні поради у світлі прак-
тики Верховного Суду». 

 — «Аліментний виконавчий напис нотаріуса: ідеї щодо 
удосконалення національного законодавства» 

 — «Розірвання шлюбу з іноземним елементом: колізій-
ні прив’язки щодо застосовуваного права у законо-
давстві ЄС, США, Китаю, Росії та України».

 — «Судова реформа — це не про те, що треба всіх 
звільнити». 

 — Індексація розміру аліментів.

4. Кількість заходів, проведених у 
ВША НААУ.

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комі-
тетом спільно з Вищою школою адвокатури НААУ було 
організовано низку заходів, а саме: 13 вебінарів, 3 семі-
нари, 2 навчальні курси.

5. Випущені дайджести судової 
практики.

Комітет презентував «Дайджест судової практики щодо 
позовної давності та аналіз судової практики у сфері 
діяльності комітету (постанови Верховного Суду)».

6. Випущені Бюлетені Комітету.

Комітет підготував «Інформаційний дайджест у сфері 
діяльності Комітету за I, II-III квартали 2020 року».

7. Участь членів Комітету НААУ в 
робочих групах/парламентських 
слуханнях тощо.

Олег Простибоженко взяв участь у засіданні Комітету з 
питань молоді і спорту Верховної Ради України, під час 
якого детально обговорювали законопроект № 3013 
«Про внесення змін до Закону України «Про судовий 
збір» (щодо сплати судового збору при захисті прав 
малолітніх та неповнолітніх осіб) (19 лютого).

Представники НААУ – Голова Комітету з цивільного 
права та процесу Олег Простибоженко, а також Голова 
Комітету з сімейного права Ганна Гаро, а також і член 
вищевказаних комітетів Світлана Савицька – узяли 
участь у першому засіданні робочої групи з удоскона-
лення законодавства щодо забезпечення інтересів та 
прав дитини у випадку конфлікту між батьками щодо 
місця проживання дитини, участі в її вихованні. Захід 
відбувся в онлайн-форматі при Міжвідомчій коорди-
наційній раді з питань правосуддя щодо неповнолітніх 
(10 грудня).

Голова Комітету

Простибоженко Олег Сергійович
e-mail: o.prostybozhenko@mail.unba.org.ua
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8. Робота членів Комітету у сфері 
законотворчості.

Протягом 2020 року члени Комітету здійснили право-
вий аналіз таких проектів Закону України:

 — Проекту Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо спрощення 
процедури розгляду судових справ, пов’язаних із 
захистом прав дітей», реєстр. № 3206 від 12 березня 
2020 року.

 — Проекту Закону України «Про внесення змін до Ци-
вільного процесуального кодексу України щодо 
скорочення строків розгляду судом справ, пов’яза-
них із захистом прав дітей, та вдосконалення поряд-
ку розгляду справ окремого провадження», реєстр. 
№ 3386 від 24 квітня 2020 року.

 — Проекту Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо стягнення 
аліментів на утримання дитини», реєстр. № 3339 від  
14 квітня 2020 року.

 — Проекту Закону України «Про реалізацію майна та 
інші заходи з метою забезпечення безпеки під час 
зберігання майна, предметів та матеріалів в склад-
ських та інших приміщеннях, належних державі», ре-
єстр. № 3990 від 14 серпня 2020 року.

 — Проекту Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо визначення 
місця проживання дитини в безспірному порядку», 
реєстр. № 4154 від 25.09.2020 року.

 — Проекту Закону України «Про внесення змін до Сі-
мейного кодексу України (щодо визначення часу, 
з якого за рішенням суду зменшується або збіль-
шується розмір аліментів)», реєстр. № 4195 від 
07.10.2020 року.

9. Здійснення іншої діяльності, 
спрямованої на розвиток інституту 
адвокатури в Україні.

Голова Комітету Олег Простибоженко увійшов до Ро-
бочої групу з питань впровадження електронного пра-
восуддя НААУ(9 квітня).
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Звіт про діяльність Комітету з питань захисту 
бізнесу та інвесторів, що діє у складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету

2 робочі зустрічі, протягом яких члени Комітету визна-
чали пріоритетні напрямки діяльності: 12 червня та  
13 листопада.

2. Організація та проведення 
семінарів, конференцій, тренінгів та 
інших заходів НААУ.

Загалом за ініціативою Комітету було проведено 16 
заходів, серед яких 9 спільних заходів із Радою біз-
нес-омбудсмена для досягнення позитивних зрушень 
стосовно запобігань порушенням прав та законних ін-
тересів суб’єктів підприємництва. Комітет взаємодіяв 
із представниками державних органів у питаннях щодо 
порушення законних прав та інтересів суб'єктів біз-
несу, зокрема: з Офісом протидії рейдерству при Мі-
ністерстві юстиції України, із Державною фіскальною 
службою. Також Комітетом було започатковано серію 
зустрічей «MEET UP з парламентарієм», на яких запро-
шеними гостями були: Голова Тимчасової спеціальної 
комісії Верховної ради України з питань захисту прав 
інвесторів, заступниця Голови фракції «Слуга Народу» 
у Верховній Раді України Галина Янченко та народна 
депутатка України Юлія Яцик. Організатори заходів пе-
реконані, що зустрічі з народними обранцями мотиву-
ють адвокатську спільноту не залишатись осторонь та 
виявляти різні ініціативи щодо вдосконалення чинного 
законодавства, а тому на цьому не зупиняться.

3. Співпраця з Вищою школою 
адвокатури НААУ. 

На базі ВША проведено 5 навчальних заходів: вебіна-
рів, одноденних та дводенних навчальних курсів на 
теми: «Бізнес Адвокат»: «Рейдерські захоплення: як до-
лати з найменшими втратами», «Обшук – гра на чужому 
полі».

4. Підготовка методичних рекоменда-
цій, наукових публікацій (статей, ко-
ментарів, інтерв’ю), бюлетенів у сфері 
діяльності Комітету. 

Членами Комітету підготовлено 4 публікації:

 — «ТОП-5 фактів, на які необхідно звернути увагу 
представникам бізнесу у зв’язку із введенням ка-
рантину».;

Голова Комітету

Хільченко Сергій Станіславович
e-mail: s.khilchenko@mail.unba.org.ua
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 — «Аналіз судової практики».

 — «Дайджест законодавчих змін у сфері протидії рей-
дерству та захисту права власності (за період з 
01.09.2019 року по 01.02.2020 року)».

 — «Інвест-няні в штатському — загроза, яка для бізнесу 
є страшнішою від карантину».

Із повним звітом Комітету з питань захисту бізнесу та 
інвесторів можна ознайомитися за покликанням

https://unba.org.ua/assets/uploads/news/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%2004%2001%202021.pdf


155Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

Звіт Комітету з питань банкрутства, що діє у 
складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету

2 робочі зустрічі, протягом яких члени Комітету ви-
значали пріоритетні напрямки діяльності: 21 січня та  
10 вересня.

2. За ініціативою Комітету було 
проведено 2 онлайн-заходи для 
адвокатів та арбітражних керуючих 
з метою підвищення професійних 
навичок колег на теми:

 — «Практичні аспекти застосування Кодексу України з 
процедур банкрутства. Сучасні підходи до роботи з 
конфліктами: можливість медіації у процедурі бан-
крутства фізичних осіб».

 — «Процедура банкрутства, як інструмент виводу біз-
несу із кризи».

3. Члени Комітету з питань 
банкрутства взяли участь у 20 
заходах, серед яких: 

обговорення КУПБ на базі НАБУ, І Всеукраїнська 
онлайн-конференції «Реструктуризація боргів грома-
дян & Банкрутство підприємств по-новому 2020», V 
форум із реструктуризації та банкрутства, ініційованій 
МЮУ відеоконференції: «Запровадження спрощеного 
режиму неплатоспроможності для мікро- та малих під-
приємств, фізичних осіб-підприємців, підприємств із 
нульовими активами». 

4. Підготовка методичних 
рекомендацій, наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

Членами Комітету підготовлено 11 публікацій, які були 
розміщені на сайті НААУ, ВША НААУ, ЗМІ, серед яких:

 — «ВЕРХОВНА РАДА vs COVID-19: Пільги для бізнесу 
під час карантину».

 — «Пільги для бізнесу під час карантину: аналіз зако-
нопроекту № 3220».

 — «Відповідальність арбітражних керуючих: новели 
законодавства, підстави та порядок притягнення до 
дисциплінарної відповідальності».

 — «Проблемні питання оплати послуг та відшкодуван-
ня витрат арбітражних керуючих»;

 — «Солідарна та субсидіарна відповідальність у спра-
вах про банкрутство, або «Як стягнути борг з ТОВ 
коли в неї нічого нема?»».

 — «Банкрутство фізичних осіб: у чому вигода, кому під-
ходить, нюанси, висновки, перспективи?».

 — «МОРАТОРІЙ №13 – ШКІДЛИВІСТЬ ВАЖКО ПЕРЕО-
ЦІНИТИ».

 — «НеДОбанкрут. Чи як подолати ПостСOVID-ну кризу 
і зберегти бізнес». 

 — «Бизнесу очень важна репутация, а банкротство – 
единственный способ уходить с рынка правильно».

 — «Банкрутство фізичної особи через карантин: як 
позбавитися боргів».

5. Робота Комітету у сфері 
законотворчості.

Комітет проаналізував проект Закону України «Про 
внесення змін до КУПБ, реєстр. № 3322 від 10 квітня 
2020 року.

Із повним звітом Комітету з питань банкрутства можна 
ознайомитися за покликанням.

Голова Комітету

Донченко Олександр Сергійович
e-mail: o.donchenko@mail.unba.org.ua

https://unba.org.ua/news/6285-komitet-z-pitan-bankrutstva-sho-die-v-skladi-naau-vidzvituvav-pro-svoyu-diyal-nist-za-2020-rik.html
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Звіт про діяльність Комітету з аграрного, 
земельного та довкілевого права НААУ 

1. Проведення засідань Комітету:

5 робочих зустрічей, протягом яких члени Комітету 
визначали пріоритетні напрямки діяльності: 01 квітня,  
14 травня, 29 липня,29 жовтня, 24 грудня.

2. За ініціативою Комітету було 
проведено 4 онлайн-заходи, серед 
яких:

 — Зустріч-обговорення із суддею Касаційного госпо-
дарського суду у складі Верховного Суду Тетяною 
Дроботовою на тему: «Новели антирейдерського 
законодавства».

 — Онлайн-дискусія на тему: «Підсудність земельних 
спорів. Проблеми та шляхи вирішення».

 — Онлайн-конференція: «Аграрне Рейдерство: Борі-
теся – (не) Поборете?».

 — Вебінар на тему: «Юрисдикційні спори в правоза-
стосовчій практиці».

3. Підготовка методичних 
рекомендацій, наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

 — Членами Комітету підготовлено 53 публікацій, які 
були розміщені на сайті НААУ, ВША НААУ, ЗМІ, серед 
яких:

 — «Проблемні питання підвідомчості земельних спо-
рів».

 — «Аналіз окремих судових позицій щодо захисту прав 
на землю фермерського господарства».

 — «Алгоритм дій у разі проведення перевірки та при-
тягнення до адміністративної відповідальності 
суб'єктів господарювання за порушення земельно-
го законодавства».

 — «Погодження меж земельної ділянки. Чи обов'язково 
погоджувати?».

 — «Бюлетень за I півріччя 2020 року».

4. Співпраця з Вищою школою 
адвокатури НААУ. 

На базі ВША проведено 13 навчальних заходів: вебі-
нарів, семінарів, одноденних навчальних курсів, як-от: 
«Оренда землі та захист права оренди», «Цифрова 
адаптація бізнесу в умовах пандемії: реалії та перспек-
тиви E-commerce», «Окремі аспекти діяльності фер-
мерських господарств: податки, праця, захист активів», 
«Підвідомчість земельних спорів: судова практика» та 
інші. 

5. Робота Комітету у сфері 
законотворчості.

Протягом 2020 року членами комітету здійснено пра-
вовий аналіз проектів Закону України: про прогресивні 
земельні відносини №3208; щодо підвідомчості спо-
рів №3296; про внесення змін до розділу Х «Перехідні 
положення» ЗКУ щодо заборони відчуження земель 
сільськогосподарського призначення №3442-1; щодо 
запровадження окремих видів державної підтрим-
ки сільськогосподарських товаровиробників №3547; 
щодо стимулювання діяльності фермерських госпо-
дарств №4046; щодо підвищення захисту інтересів 
власників земельних ділянок, земельних часток (паїв) 
сільськогосподарського призначення №4063; про 
удосконалення системи управління та дерегуляції у 
сфері земельних відносин №2194. 

Членами Комітету було підготовлено експертну думку 
щодо основних положень Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
обігу земель сільськогосподарського призначення» № 
2178-10, а також щодо спадкування права постійного 
користування земельною ділянкою, наданою його за-
сновнику для ведення фермерського господарства.

Голова Комітету

Поліводський Олександр Анатолійович
e-mail: o.polivodskyi@mail.unba.org.ua

https://unba.org.ua/news/5416-komitet-z-agrarnogo-ta-zemel-nogo-prava-naau-proanalizuvav-zakon-pro-rinok-zemli.html
https://unba.org.ua/publications/5563-ekspertna-dumka-komitetu-z-agrarnogo-ta-zemel-nogo-prava-naau-shodo-spadkuvannya-prava-postijnogo-koristuvannya-zemel-noyu-dilyankoyu-nadanoyu-jogo-zasnovniku-dlya-vedennya-fermers-kogo-gospodarstva.html
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Звіт про діяльність Комітету з гуманітарних 
питань і творчих ініціатив, що діє у складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету - 4 
засідання, протягом яких члени 
Комітету визначали напрями 
діяльності Комітету.

2. За ініціативою Комітету та у 
співпраці з Центром досліджень 
адвокатури і права було проведено  
5 заходів:

 — Виставку художніх робіт адвоката Одеської області 
Куревіна Олексія (відкрили 14 лютого 2020 року).

 — Офлайн-виставку художніх робіт адвокати Наталії 
Дядик (навесні 2020 року).

 — Творчий вечір «Дивосвіт палітри і слова» (22 жовтня 
2020 року). 

 — Виставку художніх робіт «Барви душі»  адвокати 
Анни Мацієвської (восени 2020 року).

 — Творчий вечір «З глибин віків – до магії душ» (17 
грудня 2020 року).

Крім того, Комітетом та Центром було організовано 
Перший всеукраїнський поетичний конкурс серед ад-
вокатів «Адвокатська ліра».

3. Публікації сфері діяльності 
Комітету. 

Опубліковано статтю в рубриці «Наші таланти» в щомі-
сячнику «Комітети НААУ» про творчість Наталії Дядик, 
Іванни Голуб, Олександра Черних, Алю Возняк (Абба-
сову).

Із повним звітом Комітету з гуманітарних питань та 
творчих ініціатив можна ознайомитися за покликанням.

Голова Комітету

Пліса Наталія Михайлівна
e-mail: n.plisa@mail.unba.org.ua

https://unba.org.ua/assets/uploads/photos/komitety/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B7%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%96%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2.pdf
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Звіт про діяльність Комітету з будівельного права 
НААУ 

1. Проведення засідань Комітету: 
загалом 9 засідань на яких 
обговорювали питання щодо 
діяльності Комітету.

2. За ініціативою Комітету було 
проведено круглий стіл на тему: 
«Будівельне право України: 
європейське майбутнє» .

3. Члени Комітету взяли участь у: 

 — Міждержавній гільдії інженерів консультантів, при-
свяченій темі: «Застосування сучасних загальнови-
знаних світових практик при реалізації інфраструк-
турних проектів в Україні» (10 лютого 2020).

 — «URBAN FORUM 2020», організованому КНУБА, у ре-
жимі онлайн із використанням платформи Microsoft 
Teams (20 листопада 2020 року). 

4. Підготовка методичних 
рекомендацій, наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

 — «Проблемні питання у сфері будівництва (станом на 
серпень 2020 року)». 

 — «Неякісні комунальні послуги та завищені тарифи: 
шляхи вирішення проблем».

5. Робота Комітету у сфері 
законотворчості

Заступник Голови Комітету Олег Курчин увійшов до 
робочої групи Комітету ВРУ з питань організації дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, регіональ-
ного розвитку та містобудування щодо Законопроекту 
«Про надання будівельної продукції на ринку» №2698 
від 28.12.2019 року.

Голова Комітету

Поваляєв Олег Борисович
e-mail: o.povaliaiev@mail.unba.org.ua

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67817
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Звіт про діяльність Комітету з  митного та 
податкового права НААУ 

1. Проведення засідань Комітету

2 робочих зустрічі, протягом яких члени Комітету ви-
значали пріоритетні напрямки діяльності: 28 травня,  
23 червня.

2. Організація та проведення 
семінарів, конференцій, тренінгів та 
інших заходів НААУ.

Проведені за ініціативою та за участі членів Комітету 
заходи, серед них:

 — круглий стіл на тему: «Діяльність органів фінансо-
вих розслідувань податкової міліції України в умовах 
реформування»;

 — вебінар для співробітників Єдгара Камінського з 
метою підвищення фінансової грамотності співро-
бітників;

 — онлайн-зустріч на тему: «Класифікація товару, пору-
шення митних правил та пост-аудит: роль та досвід 
РБО»;

 — «Актуальні проблеми захисту бізнесу у податковій 
сфері: досвід РБО на прикладах 4 тисяч скарг».

 — зустріч з представниками Державної Податкової 
служби;

 — Українсько-німецький онлайн-форум адвокатів;

 — експертний Круглий стіл на тему: «Тактика захисту 
платників податків у справах про ухилення від спла-
ти податків, зборів (обов'язкових платежів)»;

 — Міжнародний податковий конгрес «Управління пу-
блічними фінансами та проблеми забезпечення на-
ціональної економічної безпеки».

3. Підготовка методичних 
рекомендацій, наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 

бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

Членами Комітету підготовлено 53 публікацій, які були 
розміщені на сайті НААУ, ВША НААУ, ЗМІ, основні з них:

 — «Оплата гонорару готівкою. Якими доказами дове-
сти її отримання?».

 — «Закон про ЄСВ: Крок назустріч адвокатам і не тіль-
ки».

 — «Невдовзі настануть часи, коли ви не зможете ви-
тратити більше, ніж офіційно заробляєте».

 — «Як законодавець забув про адвокатську таємницю 
в Законі про фінансовий моніторинг: розбір право-
вих наслідків».

 — «Невдовзі настануть часи, коли ви не зможете ви-
тратити більше, ніж офіційно заробляєте».

4. Співпраця з Вищою школою 
адвокатури НААУ. 

На базі ВША проведено 8 навчальних заходів: вебіна-
рів, семінарів, одноденних навчальних курсів. Попу-
лярною серед адвокатської спільноти стали такі теми: 
«Податковий комплаєнс і форензік: перезавантажен-
ня», «Оподаткування до COVID-19, в процесі та після 
нього», «Відповідальність адвокатів за порушення по-
рядку проведення фінмоніторингу» та «Податок з до-
ходів фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців. По-
датковий Кодекс України – зміни 2020 р.». 

5. Робота Комітету у сфері 
законотворчості

Комітет підтримав проект Закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України (щодо усунення пору-
шення прав самозайнятих осіб) (реєстр. № 2200-1 від 
16.10.2019).

Членами Комітету були підготовлені пропозиції до 

Голова Комітету

Воронін Яків Геннадійович
e-mail: y.voronin@mail.unba.org.ua
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проекту Закону України «Про Бюро економічної безпе-
ки України» №3087-д;

Також члени Комітету взяли участь у робочій групі 
щодо проекту Закону про внесення змін до Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне соціальне страхування» (щодо 
усунення дискримінації за колом платників) (реєстр. № 
2166 від 20.09.2019)".

До того ж Голова Комітету увійшов до складу Робочої 
групи з питань нормативно-правового забезпечення у 
сфері фінансового моніторингу при Міністерстві юс-
тиції України.
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Звіт про діяльність Комітету з питань захисту 
прав осіб з інвалідністю, що діє у складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету

3 засідання в режимі онлайн, протягом яких члени Ко-
мітету визначали пріоритетні напрямки діяльності на 
2020 рік: 7 квітня, 27 березня, 28 серпня.

2. За ініціативою Комітету було 
проведено

3 безкоштовних онлайн-вебінари на тему «Три погляди 
на Правила адвокатської етики або особливості взає-
модії адвоката з особами з інвалідністю» і 2 заходи у 
Вищій школі адвокатури НААУ на тему «Етика адвоката 
з особами з інвалідністю».

3. Заходи

Члени Комітету взяли участь у 29 заходах, на яких, зо-
крема: здійснено аналіз виборчого законодавства, за-
конодавства про загальнообов'язкове державне пен-
сійне страхування та пенсійне забезпечення тощо, і 
надано відповідні пропозиції та рекомендації. Члени 
Комітету взаємодіяли з представниками органів дер-
жавної та виконавчої влади щодо забезпечення захи-
сту прав осіб з інвалідністю, із судовими органами в 
питаннях доступності правосуддя для адвокатів – осіб 
з інвалідністю. 

4. Підготовка наукових публікацій у 
сфері діяльності Комітету. 

Членами Комітету підготовлено 2 публікації, які були 
розміщені на сайті НААУ, ВША НААУ, а саме: 

 — «Працевлаштування осіб з інвалідністю: законодавчі 
гарантії та реальність».

 — «Особливості працевлаштування осіб з інвалідні-
стю. Обов’язки та права роботодавця».

Голова Комітету

Олександр Вознюк
e-mail: o.voznyuk@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з військового права 
НААУ 

Комітет з питань координації надання правової 
допомоги учасникам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та переселенцям створений відпо-
відно до розпорядження Голови НААУ, РАУ від 25 жовт-
ня 2014 року №175 та перейменовано на Комітет з вій-
ськового права розпорядженням Голови НААУ, РАУ №1 
від 14 січня 2020 року.

Назву змінено за ініціативою Голови Комітету – Марії 
Островської. Окрім формальних причин, пов’язаних із 
завершенням антитерористичної операції, упровад-
женням операції об’єднаних сил та шляхів урегулю-
вання збройного конфлікту, цьому слугував оновлений 
формат діяльності Комітету. Так, новими напрямками 
роботи стануть експертна діяльність у питаннях вдо-
сконалення системи військової юстиції та профільно-
го законодавства, а також обмін досвідом із захисту та 
представництва учасників бойових дій у кримінальних 
та інших провадженнях.

Діяльність комітету протягом 2020 р. 
була зосереджена на участі Голови/
членів Комітету в робочих групах/
зустрічах та написанні статей: 

1. Участь у робочій зустрічі українських адвокатів з 
міжнародним експертом Ради Європи, членом 
CCBE Джонатаном Голдсмітом, присвяченій обго-
воренню Рекомендацій щодо дотримання гаран-
тій адвокатської діяльності в Україні у світлі євро-
пейських стандартів;

2. Участь у робочій групі з питань моніторингу стану 
дотримання прав і свобод засуджених ветеранів 
та ветеранів, узятих під варту Міністерства у спра-
вах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України;

3. Участь у панельній дискусії на тему: «Право на 
соціальний захист осіб з інвалідністю, отриманою 
в результаті військового конфлікту на Донбасі», 
організованій спільно з Комітетами з сімейного 
права та з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

4. Голова Комітету на запрошення Військової служ-
би правопорядку та Інформаційного агентства 
Міноборони Aрмія Inform разом із адвокатами 
Координаційного центру БПД узяла участь у бри-
фінгу, присвяченому юридичним тонкощам захи-
сту за категоріями військових злочинів;

5. Головою Комітету були підготовлені наукові пу-
блікації на теми: «Правозахисна діяльність – це як 
танго на краю прірви» та «Неоцінена мужність та 
право на необхідну оборону».

Голова Комітету

Островська Марія Анатоліївна
e-mail:  m.ostrovska@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з енергетичного 
права НААУ 

Метою роботи Комітету є сприяння удосконаленню 
та приведенню у відповідність до міжнародних стан-
дартів нормативно-правових актів, що регулюють від-
носини у сфері енергетики, участь у формуванні пра-
возастосовної практики у вказаній сфері, підвищення 
обізнаності адвокатів щодо застосування законодав-
ства в профільному напрямку роботи Комітету, органі-
зація публічних заходів із залученням фахівців галузі та 
представників адвокатської спільноти.

Із часу створення діяльність Комітетом була зосере-
джена на таких напрямках:

1. Проведення заходів за напрямком 
діяльності Комітету:

22 грудня 2020 року Комітетом у співпраці з Комітетом 
з міжнародного права  було проведено круглий стіл на 
тему: «Держава проти зелених інвесторів: виникнення 
спорів та перспективи їх вирішення».

2. Членами Комітету підготовлено 
низку  публікацій: 

 — «Роль і місце Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, у системі органів державної влади 
України».

 — «Легальність та легітимність НКРЕКП як необхідні 
умови для справедливого державного регулювання 
(Justice Regulation)».

Голова Комітету

Трохимець Олександр Петрович
e-mail: o.trokhymets@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з питань 
інвестиційної діяльності та приватизації, що діє 
у складі НААУ

Метою Комітету є сприяння розвитку інвестиційного 
та приватизаційного права, удосконалення професій-
них знань й практичних навичок адвокатів у питаннях 
професійного правового супроводження здійснення 
інвестиційної діяльності та приватизації.

Основні завдання Комітету:

 — створення дискусійного майданчика для фахового 
обговорення проблемних аспектів правотворчості 
та правозастосування в сфері інвестиційної діяль-
ності і приватизації (як державної, так і комунальної 
власності);

 — обмін досвідом та актуальними тенденціями право-
застосування між адвокатами та учасниками інвес-
тиційних та приватизаційних правовідносин;

 — удосконалення професійних знань й практичних 
навичок адвокатів у питаннях професійного пра-
вового супроводження здійснення інвестиційної 
діяльності та приватизації;

 — систематичне висвітлення та аналіз поточних змін 
у законодавстві та правозастосовній практиці з на-
прямків діяльності Комітету;

 — підготовка пропозиції й зауважень до законопроек-
тів та підзаконних нормативно-правових актів у на-
прямках діяльності Комітету;

 — дослідження стану розвитку інвестиційних та при-
ватизаційних правовідносин, практики правозасто-
сування та підготовка на їхній основі методичних 
рекомендацій для адвокатів;

 — узаємодія з ВША з питань підвищення кваліфікації 
адвокатів у напрямках діяльності Комітету.

Затверджено план діяльності щодо: 

Налагодження роботи НААУ з: Фондом державного 
майна України та його Регіональними відділеннями; 
UkraineInvest, Торгово-Промисловою Палатою Украї-
ни, КМУ та Мінекономрозвитку з питання оренди дер-
жавного майна; Головами ОДА та міськими головами; 
Національною інвестиційною радою при Президентові 
України, Офісом Реформ КМУ.

Голова Комітету

Задорожний Олександар Вікторович
e-mail:  o.zadorozhnyi@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з транспортного 
права НААУ 

У лютому 2020 року розпорядженням Голови НААУ, 
РАУ №36 створено Комітет з транспортного права. 
Головою Комітету було призначено адвоката Ан-
дрія Лук’яненка. 

Робота Комітету з транспортного права у 2020 році 
була зосереджена на таких основних напрямках, як:

1. Проведення засідань Комітету

Відбулося загалом 8 робочих зустрічей, на яких обго-
ворювали питання щодо діяльності Комітету та швид-
кісного реагування на зміни у сфері транспортного 
права.

2. За ініціативою Комітету було 
проведено:

Круглий стіл з Комітетом з адміністративного права 
на тему: «Особливості судового оскарження резуль-
татів габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки»  
(30 червня).

Круглий стіл з Комітетом адміністративного права 
НААУ з метою обговорення невідповідності спільного 
наказу Міністерства інфраструктури України та Мініс-
терства внутрішніх справ України «Про затвердження 
Порядку взаємодії Державної інспекції України з безпе-
ки на наземному транспорті, Міністерства внутрішніх 
справ України, Державного агентства автомобільних 
доріг України під час організації та проведення робіт із 
зважування та здійснення габаритно-вагового контр-
олю транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів на автомобільних дорогах загального ко-
ристування» від 10.12.2013 №1007/1207 вимогам регу-
ляторного законодавства, 03 вересня;

Круглий стіл з Комітетом податкового і митного права 
на тему: «Відсутність строків давності у ст. 467 Митного 
кодексу України як обмеження конституційного права 
особи бути звільненою від адміністративної відпові-
дальності» (30 листопада).

3. Підготовка методичних 
рекомендацій, наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

 — «Проблеми імплементації Україною acquis 
communautaire в частині зважування великогаба-
ритного транспорту».

 — «Суд Європейського Союзу як спосіб судового за-
хисту українських транспортних підприємств на те-
риторії ЄС»».

Голова Комітету

Лук'яненко Андрій Олександрович
e-mail:  a.lukianenko@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з медіа та 
рекламного права НААУ 

1. Заходи (круглі столи, конференції, 
форуми тощо), участь у яких взяли 
члени Комітету.

Члени Комітету брали участь в онлайн-тренінгах, ве-
бінарах для адвокатів, круглих столах, виборчих про-
ектах Ради Європи в Україні та ГО «Платформа прав 
людини» протягом вересня проводять серію вебінарів 

– «Головне про місцеві вибори 2020» та інших заходах.

2. Наукові публікації (статті, 
коментарі, рекомендації тощо), 
опубліковані на сайті НААУ:

 — «Використання адвокатського запиту та інформа-
ційного запиту у щоденній діяльності адвоката».

 — «Проблема захисту персональних даних, на жаль, є 
спільною як для політиків, так і для звичайних гро-

мадян».

3. Кількість заходів, проведених у 
ВША НААУ

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комі-
тетом спільно з ВША НААУ було організовано 2 заходи, 
зокрема вебінари:

 — «Доступ до публічної інформації для адвокатів», лек-
тор – Тетяна Олексіюк (23 червня).

 — «Право на свободу вираження. Міжнародні стан-

дарти», лектор – Людмила Опришко (06 липня).

4. Робота Комітету у сфері 
законотворчості

Комітет здійснив правовий аналіз проекту Закону про 
внесення змін до Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації» щодо надання відповідей на запи-
ти, реєстр. № 3660 від 15 червня 2020 року.

5. Робота Комітету у співпраці з 
громадськими організаціями, 
інституціями, навчальними 
установами тощо.

Член Комітету Тетяна Олексіюк долучилася до розроб-
ки серіалу для розпорядників з доступу до публічної 
інформації. Указана  діяльність була здійснена в межах 
курсу Міністерства цифрової трансформації України, 
створеного за підтримки Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, НАДС та проекту «Права людини для України», 
який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується 
Міністерством закордонних справ Данії.

Голова Комітету

Опришко Людмила Володимирівна
e-mail:  l.opryshko@mail.unba.org.ua
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Звіт про діяльність Комітету з трудового права 
НААУ 

У квітні Розпорядженням Голови НААУ, РАУ було 
створено Комітет з трудового права. Головою Ко-
мітету – призначено адвоката Вікторію Поліщук, а 
Заступником Голови – Катерину Цвєткову.

Робота Комітету з трудового права у 2020 році була зо-
середжена на таких основних напрямках, як:

1. Проведення засідань Комітету

загалом 4 засідань в онлайн та офлайн- форматах, на 
яких обговорювалися питання щодо діяльності Коміте-
ту, а також із метою обговорення найважливіших новел 
у сфері трудового права.

2. За ініціативою Комітету було 
проведено:

 — Тиждень трудового права у червні;

 — Члени Комітету взяли участь у панельній 
онлайн-дискусії на тему: «Звільнення працівників 
через скорочення», 4 червня;

 — Круглий стіл на тему: «Держпраця як «арбітр» у тру-
довому спорі за скаргами працівників», 25 листопа-
да.

3. Співпраця з Вищою школою 
адвокатури НААУ члени Комітету 
провели низку заходів, серед яких: 

4 вебінари, семінар «Документальне оформлення 
трудових відносин» та 5 навчальних курсів: «Усе про 
розірвання трудових договорів», «День захисту прав 
роботодавця», «Усе про розірвання трудових догово-
рів», «Перевірки Держпраці», «Корпоративні конфлікти 
з посадовими особами».

4. Члени Комітету взяли участь у 
таких заходах: 

Слухання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів на тему: «Щодо державної полі-
тики у сфері регулювання трудових відносин».

Круглий стіл на тему: «Еколого-правові та соціаль-
но-правові ризики в Україні: критерії оцінки та прогно-
зування».

Онлайн-конференція на тему: «Правові проблеми за-
безпечення державою екологічної та соціальної без-
пеки».

Онлайн-дискусія у форматі конференції на тему: «Со-
ціальна та екологічна безпека: пошук симетричної мо-
делі правового регулювання в умовах сталого розвит-
ку».

5. Підготовлено більше 50 публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), у сфері 
діяльності Комітету:

 — «Чи є зміна режиму роботи компанії тотожною зміні 
режиму роботи працівників?».

Голова Комітету

Поліщук Вікторія Віталіївна
e-mail:  v.polishchuk@mail.unba.org.ua
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 — «Звільнення під час карантину».

 — «Експертні переговори в трудових спорах».

 — «Розвиток медіації в країнах СНД».

 — «Карантин продовжено: що далі робити з трудовими 
питаннями?».

 — «Аутстафінг і нереальність господарських операцій: 
що про це говорить судова практика?».

 — «Відповідальні особи за збереження персональних 
даних працівників».

 — «5 порад під час звернення до народного депутата 
України».

 — «Комерційна таємниця в ТОВ».

 — «Остання практика Верховного Суду з питань звіль-
нення з публічної служби».

 — «Звільнення та невиплата заробітної плати: чи може 
роботодавець використати форс-мажор на свою 
користь?».  

 — «Практика Верховного Суду з питань відсторонення 
від роботи».

 — «Звільнення працівників патронатної служби».

 — «Дострокове припинення повноважень народних 
депутатів, які вчинили корупційні правопорушення».

 — «Оскарження можливого звільнення». 

 — «Організація діяльності відділу кадрів або HR-спе-
ціалістів».

 — «Конфіденційність процесу медіації у трудових спо-
рах».

 — «Концепція прихованого працевлаштування».

 — «Звільнення поліцейських через службову невідпо-
відність за результатами атестування».

 — «Правовий висновок Верховного Суду щодо звіль-
нення працівника за прогул».

 — «Правовий висновок Верховного Суду щодо пере-
важного права на залишення на роботі».

 — «Особливості звільнення за вчинення аморального 
проступку: аналіз практики Верховного Суду».

 — «Позиція Верховного Суду щодо звільнення вагітних 
жінок у зв`язку із закінченням строку трудового до-
говору».

 — «Конфіденційність медіації у господарських спорах 
як перевага перед іншими позасудовими способа-
ми врегулювання спорів».

 — «Проблемні аспекти звільнення вагітних жінок у 
зв’язку із закінченням строку трудового договору».

 — «Оскарження звільнення за угодою сторін: побудо-
ва правової позиції у справі із врахуванням практики 
Верховного Суду».

 — «Проблеми відшкодування моральної шкоди праців-
нику».

 — «Працівник помер через нещасний випадок на ви-
робництві: які наслідки для роботодавця?».

 — «Звільнення за одноразове грубе порушення: аналіз 
судової практики».

 — «Стягнення збитків із керівника підприємства, прак-
тичні аспекти».

 — «Аутстафінг як можливість для роботодавця оптимі-
зувати трудові відносини».

 — «Практика Верховного Суду щодо юрисдикції спорів 
у сфері трудових правовідносин та публічної служ-
би».

 — «Трудовий договір чи цивільно-правова угода: пе-
реваги, недоліки, ризики для роботодавця».

 — «Аналіз особливостей звільнення працівника за 
власним бажанням та за угодою сторін через приз-
му судової практики Верховного суду».

 — «Безробітний адвокат, чи це можливо?».

 — «Суперечливі правові висновки Верховного Суду 
щодо обчислення середнього заробітку за час ви-
мушеного прогулу».

 — «Судова перспектива поновлення на посаді дер-
жавних службовців після їх звільнення під час змін в 
організації виробництва і праці».

 — «Порядок та терміни накладення штрафів Держпра-
цею».

 —  «Що потрібно знати про роботу вдома під час ка-
рантину».

 — «Віддалена робота – крок вперед для бізнесу».
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 — «Строки накладення штрафу Держпрацею».

 — «Изменения в трудовом кодексе. Правила работы на 
карантине».

 — «Нові виклики в оформленні трудових відносин: 
дистанційна робота, гнучкі умови праці».

 — «ТОП-5 варіантів оформлення трудових відносин 
під час карантину».

 — «Огляд останніх змін трудового законодавства під 
час карантину».

 — «Gigантська помилка для IT». 

 — Крім того, члени Комітету у 2020 році підготували 2 
Дайджести судової практики:

 — «Дайджест судової практики за І півріччя».

 — «Дайджест судової практики за ІІ півріччя».

6. Робота Комітету у сфері 
законотворчості

Члени Комітету впродовж року опрацювали більш ніж 
10 законопроектів, серед яких: 

 — законопроект «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо обліку трудової діяльно-
сті працівника в електронній формі» №3623;

 — законопроект «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про занятість населення» щодо стимулювання 
створення нових робочих місць суб'єктами малого 
підприємництва» №4266;

 — законопроект «Про внесення змін до Закону України 
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра-
хування» щодо підвищення розміру пенсій особам, 
які працювали в колгоспах, сільськогосподарських 
кооперативах, фермерських господарствах та сіль-
ськогосподарських підприємствах (організаціях)» 
№4282;

 — законопроект «Про внесення змін до статті 13 Зако-
ну України «Про соціальні послуги» щодо підвищен-
ня розміру компенсації фізичним особам, які нада-
ють соціальні послуги з догляду» №4283;

 — законопроект «Про внесення змін до Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення щодо про-
тидії мобінгу» №4306;

 — законопроект «Про внесення змін до статті 64 Бю-
джетного кодексу України щодо порядку зарахуван-
ня податку на доходи фізичних осіб у зв'язку із за-
вершенням реформи децентралізації» №4370;

 — законопроект “Провнесення змін до Закону Украї-
ни «Про пенсійне забезпечення» щодо приведення 
термінів закону у відповідність до термінів, які вжи-
вається у законодавстві про реабілітацію жертв ре-
пресій” №4480 та ін.    

Більш детально ознайомитися із діяльністю Комітету 
можно у Бюлетені Комітету. 

https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/%D0%91%D0%AE%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%97%20%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90%20%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%A3.pdf
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Звіт про діяльність Комітету з господарського 
права та процесу НААУ

1. Проведення засідань Комітету

Загалом 3 засіданні в онлайн та офлайн- форматах, на 
яких обговорювали питання щодо діяльності Комітету, 
а також найважливіші новели у сфері господарського 
права та процесу.

2. За ініціативою Комітету було 
проведено: 

 — Робочу зустріч у форматі Zoom-конференції, під час 
якої обговорили пропозиції та зауваження стосовно 
доцільності ухвалення проекту Закону «Про внесен-
ня змін до Господарського процесуального кодексу 
України щодо підвідомчості спорів, що виникають у 
сфері земельних відносин та спорів щодо нерухо-
мого майна» №3296 від 31.03.2020 року.

 — Круглий стіл, присвячений питанню реформування 
Господарського кодексу України для приведення 
його у відповідність до Цивільного кодексу України, 
а також інших норм законодавства: «Законопроект 
№4164 – системний крок в упорядкуванні господар-
ського та цивільного законодавства». 

3. Члени Комітету взяли участь у 
таких заходах: 

Член Комітету Олександр Черних:

 — узяв участь у зустрічі робочої групи НААУ з питань 
впровадження електронного правосуддя, членом 
якої він є, з представниками Державної судової ад-
міністрації України (предметом обговорення стала 
підсистема ЄСІТС «Електронний суд»);

 — провів серію вебінарів на тему: «Господарське су-
дочинство у справах по відновленню платоспро-
можності фізичних осіб. Банкрутство фізичних осіб»;

 — узяв участь у вебінарі на тему: «Відновлення пла-
тоспроможності фізичних осіб – переваги та під-
водні камені», організованого проектом ЄС «Пра-

во-Justice» та Господарськими судами Донецької та 
Луганської області.

4. Підготовка наукових публікацій 
(статей, коментарів, інтерв’ю), 
бюлетенів у сфері діяльності Комітету. 

«Передача земельних спорів до компетенції господар-
ських судів: реальна потреба чи битва за компетен-
цію?»

Член комітету Черних О.С. виступив співавтором МЕ-
ТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ВІДНОВЛЕННЯ ПЛА-
ТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ на замовлення 
Міністерства Юстиції, Національної асоціації арбітраж-
них керуючих, проекту ЄС Pravo-justice та командами 
ЮФ «Правова Константа», ГО «Координата» для Коор-
динаційного центру з надання безоплатної правової 
допомоги МінЮсту. 

Авторський колектив: Олена Беляневич, Олег Підцер-
ковний, Ольга Бакалінська, Любовь Лукашук, Поржицкі 
Марек, Олександр Черних.

5. Участь Комітету в формуванні 
уніфікованої судової практики та 
законопроектна робота.

У лютому члени Комітету ініціювали обговорення 
деяких аспектів судової практики в податкових спо-
рах. Останнє стосувалося ухвали Касаційного ад-

Голова Комітету

Осетинська Ганна Анатоліївна
e-mail:  g.osetynska@mail.unba.org.ua
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міністративного суду у складі Верховного Суду від  
24.02.2020 року у справі №140/388/19 про передачу на 
розгляд палати питання про відступ від правової пози-
ції Касаційного адміністративного суду у складі Вер-
ховного Суду, що міститься в постанові від 3 грудня 
2019 року у справі №1440/1965/18;

У грудні Комітетом було здійснено правовий аналіз За-
конопроекту «Про платіжні послуги» (реєстр. №4364 
від 12.11.2020 року), що  спрямований на імплемента-
цією Директиви 2015/2366 Європейського Парламен-
ту та Ради від 25 листопада 2015 року «Про платіжні 
послуги на внутрішньому ринку» (PSD2) та Директиви 
(ЄС) 2009/110/ЄС від 16.09.2009 «Про започаткування, 
здійснення та пруденційний нагляд за діяльністю уста-
нов, що працюють з електронними грошима».

За результатами проведеного правового аналізу підго-
товлено низку зауважень та пропозицій до Законопро-
екту №3637 «Про віртуальні активи» щодо узгодження 
з діючим законодавством, член комітету Черних О.С. 
виступив співавтором Законопроекту №4398 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іно-
земній валюті та адаптації процедур неплатоспромож-
ності фізичних осіб».
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Звіт про діяльність Комітету з адміністративного 
права НААУ 

1. За ініціативою Комітету були 
проведені протягом 2020 року такі 
заходи: 

 — Комітет спільно з Центром дослідження проблем 
адміністративної юстиції Київського регіонально-
го центру НАПрН України організували та провели 
Круглий стіл на тему: «Особливості розгляду адмі-
ністративних справ щодо проходження публічної 
служби» (19 червня).

 — Комітет НААУ з адміністративного права та процесу 
з спільно з Комітетом НААУ з транспортного права 
та у співпраці з Центром дослідження проблем ад-
міністративної юстиції КРЦ НАПрН України провели 
Круглий стіл на тему: «Особливості судового оскар-
ження результатів габаритно-вагового контролю” 
(30 червня).

 — 04 грудня 2020 року у НААУ за ініціативою Коміте-
ту з адміністративного права та процесу й Коміте-
ту з питань митного та податкового права відбувся 
експертний Круглий стіл на тему: «Тактика захисту 
платників податків у справах про ухилення від спла-
ти податків, зборів (обов'язкових платежів)» (4 груд-
ня).

2. Заходи (круглі столи, конференції, 
форуми тощо), участь у яких узяли 
члени Комітету.

4 червня Голова Комітету Юрій Бауман та заступник 
Голови Комітету Олена Джабурія взяли участь у роботі 
Круглого столу на тему: «Відкриття ринку землі та зміни 
підвідомчості земельних спорів» . 

11 вересня 2020 року Заступник Голови Комітету Оле-
на Джабурія взяла участь у робочій зустрічі на тему: 
«Електронний суд. Альтернативні засоби комунікації з 
судом», який відбувся у приміщенні територіального 
управління Державної судової адміністрації України в 
Одеській області.

3. Опубліковані статті членів Комітету

«Категорично неприпустимим є тестування норми за-
кону на людських долях».

«Підстави вступу організаційних форм адвокатської ді-
яльності у відносини державного фінансового моніто-
рингу: проблемні аспекти».

 4. Заходи, проведені у співпраці з 
ВША НААУ.

За напрямом підвищення кваліфікації адвокатів Комі-
тетом спільно з Вищою школою адвокатури НААУ було 
організовано низку заходів, а саме: вебінар «Тактика 
захисту адвокатом бізнесу при здійсненні контролю-
ючими органами», семінар «Механізми захисту прав 
державного службовця» та навчальний курс «Біз-
нес-Адвокат» (30-31 травня, 26 листопада).

5. Участь членів Комітету НААУ у 
робочих групах/парламентських 
слуханнях тощо.

Представники Комітету брали участь у засіданнях Ро-
бочої групи НААУ з питань упровадження електронно-
го правосуддя в Україні, Комітету ВРУ з питань орга-
нізації державної влади, місцевого самоврядування, 

Голова Комітету

Бауман Юрій Тіберійович
e-mail: y.bauman@mail.unba.org.ua
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Робочої групи з підготовки до другого читання проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо оптимізації мережі та функ-
ціонування центрів надання адміністративних послуг 
та удосконалення доступу до адміністративних послуг, 
які надаються в електронній формі» (реєстр. № 2679 
від 26.12.2019).

6. Робота членів Комітету у сфері 
законотворчості.

У червні Комітетом було підготовлено зауваження та 
пропозиції до проекту Закону України «Про адміні-
стративну процедуру» (реєстр. № 3475 від 14.05.2020), 
які були скеровані до профільного Комітету Верховної 
Ради України.

У грудні Комітет у співпраці з Комітетами з сімейного 
права та трудового права здійснили правовий аналіз 
законопроекту «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо протидії 
мобінгу» (реєстр. № 4306 від 02.11.2020).
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Звіт про діяльність Комітету з питань медіації, 
що діє у  складі НААУ

1. Організація та проведення форумів 
та конференцій.

1.1. Проведені за ініціативою та за участі членів Ко-
мітету заходи, серед них:

 — Міжнародний форум на тему: «Альтернативні спо-
соби врегулювання спорів у контексті міжнародно-
го досвіду і законопроекту «Про медіацію» спільно з 
Асоціацією медіаторів Грузії, Pravo-Justice та Всеу-
країнською Асоціацією адміністративних суддів;

 — онлайн-конференція на тему: «Навіщо адвокату ме-
діація?».

Участь членів Комітету у засіданнях Комітету ВРУ з 
метою обговорення законопроектів № 3045-1, 3411, 
3460 та 3504, що стосувались організації й діяльності 
третейських судів задля відновлення довіри до тре-
тейського розгляду, а також основних альтернатив-
них способів урегулювання спорів на стадії судового 
провадження, зокрема, урегулювання спорів за участю 
судді й медіацію. 

2. Під керівництвом Голови 
НААУ члени Комітету:
Провели роботу щодо аналізу Законопроекту «Про 
медіацію». Від імені НААУ підготовлені й подані до Ко-
мітету Верховної Ради з питань правової політики та 
правосуддя правки до законопроекту.

Підготували звернення до Голови Комітету Верховної 
Ради з питань правової політики та правосуддя щодо 
захисту інтересів НААУ під час прийняття законопро-
екту «Про медіацію» поданий у зв’язку з намаганням 
нотаріусів перетягнути на себе  частину функцій ад-
воката. У зверненні була зазначена позиція НААУ щодо 
закріплення на законодавчому рівні права навчати 
адвокатів навичкам медіаторів, оскільки, на відміну від 
нотаріусів, адвокати постійно стикаються з процедура-
ми вирішення спорів.

Голова Комітету

Ситюк Владислав Вадимович
e-mail: v.sytyuk@unba.org.ua
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Комітет з питань безоплатної правової допомоги, 
що діє у складі НААУ

1. Проведення засідань Комітету: 

загалом 2 засідання в онлайн та офлайн-форматах, на 
яких обговорювалися питання щодо діяльності Коміте-
ту. Крім того, обговорення стосувалися  забезпечен-
ня належного утримання осіб у місцях попереднього 
ув'язнення та відбування покарань і щодо відповідності 
дій адвоката Артема Питомця чинному законодавству, 
яке регулює надання безоплатної правової допомоги 
під час виконання доручення щодо здійсненню захи-
сту за призначенням від 18.08.2019 р. №05-0004169. 

2. Участь у заходах:

Голова Комітету з питань БПД Олександр Дроздов узяв 
участь у Міжнародній конференції «Місце та роль ад-
вокатури в правозастосовній системі», яка відбулась у 
Мінську. Разом із колегами з чотирьох країн (Білорусі, 
Росії, України й Німеччини) 27 лютого вони обговорили 
найбільш актуальні питання розвитку адвокатури.

Голова Комітету взяв участь у роботі робочої групи РАУ 
щодо роз’яснення застосування законодавчої заборо-
ни ототожнення адвоката з клієнтом. Роз’яснення сто-
суватиметься статті 23 закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», а також положень профіль-
ного закону, які гарантують адвокатську таємницю й 
дотримання конфіденційності спілкування адвоката з 
клієнтом.

Голова Комітету з питань БПД, адвокат Олександр 
Дроздов увійшов до Робочої групи, яку створила Рада 
адвокатів України з питань роз’яснення положення 
статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» щодо заборони ототожнення адвоката 
з клієнтом. Передумовою для створення Робочої гру-
пи стали масові скарги адвокатів на тиск з боку суддів 
Вищого антикорупційного суду в резонансних справах.

Голова Комітету Олександр Дроздов 11 листопада взяв 
участь у парламентських слуханнях Комітету з питань 
правової політики ВРУ на тему: «Проблеми виконання 
Україною рішень Європейського суду з прав людини».

Під час другого заходу в межах національної дискусії: 
«Доступ до правосуддя: реалії та перспективи» 30 ли-
стопада Голова Комітету Олександр Дроздов акценту-
вав на тому, що несталість національного законодав-

ства в судовій влади становить загрозу для здійснення 
правосуддя в Україні.

3 . Робота Комітету у сфері 
законотворчості

Голова Комітету Олександр Дроздов прокоментував:

 — Законопроект «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних гарантій 
у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-2019)» №3275.

 — Законопроект «Про внесення зміни до розділу XI 
«Перехідні положення» Кримінального процесуаль-
ного кодексу України щодо особливостей судового 
контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні та розгляду ок-
ремих питань під час судового провадження на пе-
ріод карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню коронаві-
русної хвороби (COVID 19)» № 3276.

Голова Комітету

Дроздов Олександр Михайлович
e-mail: o.drozdov@mail.unba.org.ua



176 Звіт Національної Асоціації Адвокатів України 2020

Вища школа адвокатури НААУ  
у 2020 році

В 2018 році відбувся запуск оновленої Вищої школи 
адвокатури НААУ, в 2019 році було прийняте Радою 
адвокатів України рішення від 14 лютого 2019 року 
№20 про затвердження нової редакції “Порядку з під-
вищення кваліфікації адвокатів України”. Зазначеним 
документом було визначено, що загальна організація 
процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні 
здійснюється Радою адвокатів України та реалізується 
Національною асоціацією адвокатів України, радами 
адвокатів регіонів, Вищою школою адвокатури Наці-
ональної асоціації адвокатів України, Вищою кваліфі-
каційно-дисциплінарною комісією адвокатури, ква-
ліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури 
регіонів та сторонніми операторами підвищення ква-
ліфікації адвокатів, що акредитовані адміністратором 
підвищення кваліфікації адвокатів.

Адміністратор підвищення 
кваліфікації адвокатів України 
ВША НААУ

Відповідно до пункту 33 Розділу ІІІ Порядку підвищен-
ня кваліфікації адвокатів, 1 квітня 2019 року було ство-
рено Центр акредитації, обліку та контролю підвищен-
ня кваліфікації адвокатів, скорочена назва - «Центр 
акредитації ВША НААУ». Головою Національної асоціа-
ції адвокатів України Лідією Павлівною Ізовітовою було 
затверджено Порядок акредитації та сертифікації, який 
встановив умови та вимоги до організації процесу під-
вищення кваліфікації адвокатів України. 

Вищою школою адвокатури НААУ з моменту прийнят-
тя Порядку підвищення кваліфікації адвокатів були 
реалізовані вимоги Порядку щодо організації роботи 
онлайн-платформи, яка дозволила операторам підви-
щення кваліфікації адвокатів за єдиними та прозори-
ми стандартами організовувати заходи з підвищення 
кваліфікації адвокатів. В 2020 році Центром акреди-
тації ВША НААУ було опрацьовано 187574 заявок уча-

Директор Вищої школи адвокатури НААУ, аудитор,тренер  
з лідерства та емоційного інтелекту

Кузьменко Савва
e-mail: info@hsa.org.ua
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сті адвокатів у заходах з підвищення кваліфікації, було 
нараховано 439151 залікових балів, надано відповідей 
на 133587 електронних листів та 50291 телефонних 
дзвінків. Відповідно до надходжень побажань та ре-
комендацій на адресу Центру акредитації ВША НААУ, 
онлайн-платформа постійно удосконалюється та до-
дається новий функціонал. Так, в 2020 році  була реа-
лізована розробка мобільного додатку — кабінету під-
вищення кваліфікації адвокатів у мобільного телефоні 
та на робочому столі комп'ютера адвоката. 

Оператор підвищення 
кваліфікації адвокатів України 
ВША НААУ

Відповідно до пункту 11 Порядку підвищення кваліфікації 
адвокатів Вища школа адвокатура НААУ є оператором 
підвищення кваліфікації адвокатів. Так, в 2020 році Ви-
щою школою адвокатури НААУ було проведено більше 
32% від загальної кількості заходів всіх операторів підви-
щення кваліфікації адвокатів в Україні та подано заявку 
адміністратору на нарахування балів у кількості 38204 за-
лікових балів. Загальна кількість заходів ВША НААУ склала 
840. Протягом 2020 року була удосконалена практика за-
стосування передачі знань адвокатам за допомогою вебі-
нарів та онлайн-трансляцій, що значно спростило доступ 
адвокатам з регіонів до навчальних програм Вищої школи 
адвокатури НААУ у період карантинних обмежень.

Лекторський склад ВША НААУ збільшився з 89 у  
2019 р. до 287 викладачів у 2020 р., що дозволило значно 
розширити вибір тематик та спеціалізацій для адвокатів. 
Також, лектори на постійній основі почали готувати екс-
пертні-аналітичні матеріали та коментарі до судової та 
адвокатської практик. Командою ВША НААУ у 2021 році 
заплановано проведення 2 тренінгів для тренерів, на 
яких будуть презентовані навики, вміння та знання, які 
потрібні кожному лектору, як то ораторське мистецтво, 
робота з аудиторією за допомогою онлайн-інструментів. 

Гендерний баланс у Школі витримано: серед виклада-
цької групи ВША НААУ - 49,8% чоловіків та 50,2% жінок.

В 2020 році, було продовжено реалізацію спільної про-
грами Вищої школа адвокатури НААУ з Комітетом медич-
ного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, в межах 
проекту Ради Європи «Посилення імплементації євро-
пейських стандартів прав людини в Україні». Так,  онлайн-
курс програми Ради Європи HELP “Основні принципи 
захисту прав людини у сфері біомедицини”. Так в поточ-
ному році зазначену програму пройшло 558 адвокатів. 

Протягом року Вища школа адвокатури розширили парт-
нерську співпрацю з іншими навчальними інституціями. 
Так, було підписано два меморандуми: з Тренінговим 
центром прокурорів України та факультетом правничих 
наук Національного університету "Києво-Могилянська 
академія". В межах меморандумів заплановано прове-
дення спільних програм та заходів, а також поглиблення 
співпраці та обміну досвідом.
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В серпні 2020 року в рамках Вищої школи адвокатури 
було відкрито три спеціалізовані Центри, такі як: Центр 
“Адвокат дитини”, Центр медичного права ВША НААУ, 
Центр альтернативного врегулювання спорів або 
Центр АВС. Зазначені центри були створені з метою 
поглиблення спеціалізації, розширення можливостей 
для адвокатів у вузькоспеціалізованих напрямах, адво-
кації прав окремих категорій населення та їх захист ад-
вокатами, та покращення комунікації між державними 
органами та адвокатурою.

Командою ВША НААУ було значно нарощена присут-
ність у соціальних мережах інтернет, так аудиторія у 
мережі Facebook була збільшена в кілька разів, значно 
збільшилась кількість підписників у телеграм-каналі, 
де адвокати в оперативному режимі отримують інфор-
мацію про акредитовані заходи, на ресурсі Instagram 
аудиторія зросла до 4,5 тис. адвокатів, а на Youtube 
канал підписалось більше тисячі адвокатів. Також, на 
2021 рік заплановано проведення серії досліджень 
щодо питань, пов’язаних як з організацією процесу під-
вищення кваліфікації адвокатів, так і з спеціалізацією в 
навчанні та пошуку критеріїв ефективності в адвокат-
ській діяльності.  
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І. Наукова робота:

1) Випуск книг:

1. Файзулін Я. Президент УНР Андрій Лівицький: адвокат і по-
літик на тлі епохи / Ярослав Файзулін: монографія. – Серія 
«Адвокати-Президенти», Том.І. – К.: КВІЦ, 2020. – 384 с.

Книга висвітлює життєвий шлях, політичні уподобання, адвокат-
ську, державницьку та громадсько-політичну діяльність видат-
ного державного і політичного діяча, президента Української 
Народної Республіки Андрія Лівицького. Дана монографія – це 
перше фахове ґрунтовне дослідження усіх сфер діяльності 
адвоката, його внеску в українське національне відродження, 
державне будівництво, проголошення і збереження української 
державності.

У книзі використано численні архівні матеріали, у тому числі 
й документи радянських спецслужб, які були недоступні у по-
передні роки. Видання розраховане на широке коло читачів – 
адвокатів, правників, науковців, викладачів, студентів, усіх, хто 
цікавиться історією України в цілому та історією української ад-
вокатури зокрема.

2. Савчук Б. Адвокатська, економічна і громадсько-політич-
на діяльність Степана Федака (1861 – 1937) / Богдан Савчук: 
монографія. – Серія «Адвокатська біографістика», Том. IV.  – 
Львів: «Манускрипт», 2020. – 304 с.

Це видання – перше в українській історіографії комплексне 
дослідження життєпису та сфер діяльності Степана Івановича 
Федака – українського адвоката, громадського діяча, засновника 
й керівника національних економічних та гуманітарних органі-
зацій в Україні. 

У монографії висвітлено особливості адвокатської практики ді-
яча, напрямки роботи канцелярії, практичну діяльність в дирек-
ції страхового товариства «Дністер». Значну увагу приділено 
розкриттю ролі С. Федака у суспільно-політичних процесах в 
Україні кінця ХІХ ст. – 20-х рр. ХХ ст., його внеску в національне 
культурно-освітнє життя краю. Видання адресоване адвокатам, 
юристам, науковцям, краєзнавцям, викладачам, студентам, а та-
кож  широкому колу читачів, які цікавляться новітньою історією 
України та історією адвокатури.

Звіт науково-методичного Центру 
досліджень адвокатури і права при НААУ 
за 2020 рік

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

Василик Ірина Богданівна
e-mail: i.vasylyk@unba.org.ua
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2) Видання науково-популярної продукції:

Випуск настінного ілюстрованого календаря НААУ на  
2021 р. «Адвокати – меценати в історії України».

Календар відкриває нові імена адвокатів-меценатів, які 
здійснили вагомий внесок у розвиток адвокатури та історію 
філантропії.

На сторінках видання представлені адвокати - фундатори 
церков, будівничі громадських споруд, шкіл, лікарень, 
притулків, театрів, культурно-мистецьких центрів.

У Календарі розкрито роль адвокатів-меценатів у заснуванні, 
фінансуванні та юридичному супроводі провідних наукових, 
економічних, просвітницьких та громадських установ, а 
також заснування благодійних організацій для адвокатської 
корпорації з метою взаємодопомоги і підтримки адвокатів.

3) Наукова розробка книг:

у розробці 5 книг з історії адвокатури.

4) Наукові заходи:

1. Співорганізація Міжнародної наукової конференції 
«Українство в умовах сучасних викликів і загроз» 8 жовтня 
2020 року спільно з Київським національним університетом 
імені Тараса Шевченка. На конференції працювала окрема 
секція, організована Центром досліджень адвокатури і права 
та Вищою школою адвокатури НААУ «Правові аспекти в 
конфліктизаційних процесах України».

Учасники конференції від Центру досліджень адвокатури і 
права та Вищої школи адвокатури НААУ:

1. Василик Ірина (м. Київ, Україна) Адвокатура діаспори: 
напрямки і перспективи досліджень.

2. Басара-Тиліщак Галина (м. Київ, Україна) Невідома 
публіцистика адвоката Михайла Західного періоду 
Української революції (1917–1918 рр.).

3. Лугова Олена  (м. Бережани, Україна) Адвокатура 
Бережан у 1919–1939 рр. 

4. Луговий Богдан (м. Бережани, Україна) Адвокати та 
правники у становленні військових формувань на 
Західній Україні у 1914–1919 рр. 

5. Поліщук Вікторія (м. Київ, Україна) Діяльність адвоката в 
медіації у господарських спорах. 

6. Трибой Олег (м. Київ, Україна) Проблеми прихованих 
конфліктів та способи їх вирішення.

7. Шеремета Оксана (м. Київ, Україна) Декомунізація 
досліджень історії філософії України: о. М. Конрад та його 
критика соціалістично-комуністичної ментальності.

8. Шкода Тетяна (м. Київ, Україна) Соціальна 
відповідальність адвоката в контексті сучасних викликів 
розвитку громадянського суспільства України.



181Звіт Національної Асоціації Адвокатів України2020

2. Участь Василик І. у роботі круглого столу 
“Українська еліта в історичній ретроспективі” 
25 червня 2020 р., на базі  Кам’янець-Подільського 
державного історичного музею-заповідника. Тема 
доповіді: «Адвокатська еліта середньовічної та 
ранньомодерної України».

3. Участь Василик І.Б. у Міжнародній науковій 
онлайн конференції «ІХ Міждисциплінарні 
гуманітарні читання», 21–22 листопада 2020 року  
на базі Київського будинку вчених НАН України. Тема 
доповіді: «Феномен суспільної ролі адвокатури в історії 
України: напрямки, оцінки, перспективи вивчення». 

4. Участь Василик І.Б. у роботі ІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Адвокатура 
України: сучасний стан та перспективи розвитку», 
17 грудня 2020 р., організованої кафедрою адвокатури 
Національного юридичного університету   
ім. Ярослава Мудрого, м. Харків. Тема доповіді: 
«Правила адвокатської етики та дисциплінарна 
відповідальність адвокатів у імперський період».

5) Опубліковані статті, наукова 
апробація:

1. Василик І. Реклама адвокатів на українських 
землях наприкінці XIX ст. – у першій третині XX ст. як 
спосіб самовиявлення та самопрезентації // Вісник 
Національної асоціації адвокатів України. № 1-2 (60) 
лютий 2020. – С. 94 – 96.

2. Басара-Тиліщак Г. Славетні адвокати минулого – 
ювіляри у 2020 році // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. № 3 (61) березень 2020. – С. 60 – 64.

3. Савчук Б. Степан Федак (1861 – 1937): адвокатський 
шлях і громадська діяльність // Вісник Національної 
асоціації адвокатів України. № 4 (62) квітень 2020. – 
С.62 – 64.

4. Ясевін В., Василик І. Рекламування адвокатських 
послуг, робота зі ЗМІ та у мережі Інтернет: досвід 
Угорщини // Вісник Національної асоціації адвокатів 
України, № 5 (63) травень 2020. – С. 7-9.

5. Басара-Тиліщак Г. Олександр Гольденвейзер: 
перший очільник київських адвокатів (до 165-річчя 
від дня народження) // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України, № 5 (63) травень 2020. – С.61 – 64. 

6. Василик І. «Президент УНР Андрій Лівицький – 
адвокат і політик на тлі епохи» // Вісник Національної 
асоціації адвокатів України. № 6 (64) червень 2020. – С. 
64. 

7. Василик І.Б. Адвокатська еліта середньовічної та 
ранньомодерної України // Круглий стіл “Українська 
еліта в історичній ретроспективі”: Програма та 
матеріали. Кам’янець-Подільський, 25 червня 2020 р.  
Київ: НАН України, Ін-т історії України, 2020. 80 С. – 19-
24.
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8. Ясевін В., Василик І. Взаємодія адвокатів Угорщини з 
клієнтами, колегами, судом і третіми особами // Вісник 
Національної асоціації адвокатів України.  
№ 7-8 (65) липень-серпень 2020. – С. 22-26. 

9. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Творці конституційних 
проектів ЗУНР і УНР – доктор права, адвокат Станіслав 
Дністрянський та правознавець Отто Ейхельман // 
Вісник Національної асоціації адвокатів України.  
№ 7-8 (65) липень-серпень 2020. – С. 92 – 93.

10. Кароєва Т. Подільський осідок видатного адвоката 
Володимира Спасовича // Вісник Національної 
асоціації адвокатів України. № 7-8 (65) липень-серпень 
2020. – С.94 – 96.

11. Філімоніхін В. Адвокат Марко Віленський: доля, 
обірвана у Биківні // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України. № 9 (66) вересень 2020. – С. 60 – 61.

12. Василик І., Файзулін Я. Андрій Лівицький – адвокат, 
президент Української Народної Республіки // Вісник 
Національної асоціації адвокатів України. № 9 (66) 
вересень 2020. – С. 61 – 64.

13. Басара-Тиліщак Г. Нереалізовані Конституції 
України: конституційні проєкти ЗУНР і УНР та їх творці 
– доктор права, адвокат Станіслав Дністрянський та 
правознавець Отто Ейхельман  // Вісник Національної 
асоціації адвокатів України, № 10 (67) жовтень 2020. – 
С.60 – 64.

14. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Станіслав 
Дністрянський: учений-правник, доктор права, 
політичний діяч // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України, №11 (68) листопад 2020. – С. 60 – 64. 

15. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Адвокат Петро 
Климович – будівничий Одеси та України (до 165-річчя 
від дня народження) // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України, №12 (69) грудень 2020. – С. 59 – 61. 

16. Василик І., Басара-Тиліщак Г. Антін Горбачевський 
– видатний український адвокат, громадський і 
політичний діяч // Вісник Національної асоціації 
адвокатів України, №12 (69)  
грудень 2020. – С. 62 – 65. 

17. Василик І. Феномен суспільної ролі адвокатури 
в історії України: напрямки, оцінки, перспективи 
вивчення // Тези доповідей Міжнародної науково-
практичної конференції «ІX Міждисциплінарні 
гуманітарні читання» (Київ, Київський будинок вчених 
НАН України, 21–22 листопада 2020 р.),  
93 с. – С. 18-19. 
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ІІ. Методична робота:

Відкриття кабінетів історії адвокатури 
та іменних аудиторій адвокатів у 
вищих навчальних закладах регіонів

1. Відкрито Кабінет-музей історії адвокатури 
Вінниччини на базі юридичного факультету 
Донецького національного університету імені Василя 
Стуса (березень 2020 р.)

2. Підготовлено стенди для відкриття кабінетів-
музеїв історії адвокатури у Західноукраїнському 
національному університеті (м. Тернопіль) і в 
Чортківському навчально-науковому інституті 
підприємництва і бізнесу ЗУНУ (м. Чортків).

ІІІ. Просвітницькі 
проекти:

1. Участь Василик І.Б. (02 березня 2020 р.) у 
програмі «Добра розмова» на платформі 
«Воскресіння. Живе радіо»  
(м. Київ). Тема: «З історії української адвокатури. 
Книга - альбом про рекламу і візитівки адвокатів 
кінця ХІХ-ХХ ст. та «Адвокати-письменники» – 
календар на 2020 рік». 

2. Презентація всеукраїнської пересувної виставки 
«Адвокати в українському державотворенні» 
для адвокатів та студентів у Вінниці  під час 
відкриття Кабінету–музею історії Вінниччини 
(на базі юридичного факультету Донецького 
національного університету імені Василя Стуса, 
березень 2020 р.);

3. Проведено 3 безкоштовні вебінари з історії 
адвокатури для адвокатів (у співпраці з Вищою 
школою адвокатури та Радою адвокатів міста 
Києва) на теми: 

- «Інститут адвокатури України: становлення, 
традиції, особистості»;

- «Правила адвокатської етики в історичній 
рестроспективі»;

4. Патронування Раковецької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів імені адвоката Бориса 
Козубського,  забезпезчення школи юридичною 
та  історико-правовою літературою.

5. Наповнення сторінки Проекту «Історія 
адвокатури України» у соціальній мережі 
Facebook: 

https://www.facebook.com/history.advocacy.ukraine

https://www.facebook.com/history.advocacy.ukraine
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IV. Мистецькі проекти 
та популяризаційна 
діяльність

1. Презентація Календаря «Адвокати-письменники 
2020» керівником Центру досліджень адвокатури 
і права І.Б. Василик на засіданні Ради адвокатів 
України 14 лютого 2020 року. 

2. 14 липня 2020 р. презентовано виставку 
художніх робіт адвоката Наталії Дядик (м. Київ); 
популяризація творчості сучасних адвокатів на 
сторінці Проекту «Історія адвокатури України»:

 https://www.facebook.com/history.advocacy.ukraine 

3. Презентація керівником Центру досліджень 
адвокатури і права його видань за 2020 рік: 
Календар НААУ на 2021 рік «Адвокати-меценати в 
історії України», книгу «Адвокатська, економічна і 
громадсько-політична діяльність Степана Федака 
(1861–1937)» та монографію «Андрій Лівицький – 
адвокат і політик на тлі епохи»,  
17 грудня 2020 року в НААУ.

У співпраці з Комітетом з 
гуманітарних питань і творчих 
ініціатив НААУ реалізовано 
наступні мистецькі проекти:

1. В рамках мистецького проекту «Advocacy Art», 
під патронатом Голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової 
проведено 2 виставки художніх робіт сучасних 
адвокатів:

- 14 лютого 2020 року відкрито виставку художніх 
робіт «Перевтілення», адвоката Олексія Куревіна 
(м. Одеса). Виставка експонувалася в НААУ до 15 
березня 2020 року;

- 22 жовтня 2020 року відкрито виставку 
художніх робіт «Барви душі» адвокатеси Анни 
Мацієвської (м. Львів). Виставка експонувалася у 
НААУ протягом місяця.

2. Проведено поетичний конкурс серед адвокатів 
«Адвокатська ліра».

3. Проведено 2 творчих вечори (у рамках поетичного 
конкурсу):

 - Творчий вечір «Дивосвіт палітри і слова», 
22 жовтня 2020 р. На вечорі відбулася відбулася 
презентація книг «Кава з медом» та «Свій берег» 
адвоката і письменника з Києва Олександра 
Черних. 

- Творчий вечір «З глибин віків – до магії душі», 
відбувся 17 грудня 2020 р. за участі Голови НААУ, 
РАУ Лідії Ізовітової, під  час якого нагороджено 
переможців Конкурсу «Адвокатська ліра».  
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 V. Участь Проекту 
«Історія адвокатури 
України» у грантових 
програмах
Учасниця Проекту НААУ «Історія адвокатури України», 
який реалізує Центр досліджень адвокатури і 
права НААУ, Світлана Потапенко старший науковий 
співробітник Інституту української археографії та 
джерелознавства  
ім. М. С. Грушевського НАН України, пройшла 
стажування у  
м. Бухарест (Румунія) в рамках грантової стипендії 
Фонду Герди Хенкель (The Gerda Henkel Fellowship 
Program). Тема проекту: «Адвокати в Слобідській 
Україні (1730-і–1830-і рр.).».

У межах виконання проекту автор взяла участь у низці 
міжнародних академічних заходів з метою апробації 
попередніх результатів дослідження. Виступи й 
обговорення були організовані із застосуванням 
сучасних засобів дистанційної роботи.

Зокрема, 29 червня 2020 р. С. Потапенко виступила 
з доповіддю англійською мовою «“Instead of myself, I 
entrust to be in the court and to attend…”: advocates 
in eighteenth-century Sloboda Ukraine» на онлайн-
семінарі запрошених дослідників Коледжу Нової 
Європи (Бухарест, Румунія) як стипендіатка Фонду 
Герди Хенкель у цій академічній установі. В роботі 
семінару взяли участь близько тридцяти учених, 
фахівців у різних ділянок гуманітарних і суспільних 
наук, які представляють Албанію, Білорусь, Вірменію, 
Італію, Молдову, Німеччину, Румунію, Туреччину, 
Угорщину, Україну, Францію та Чорногорію. 
Модерувала зустріч науковий координатор Коледжу 
Нової Європи Анка Оровеану.
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Комунікації НААУ

НААУ працює як сучасна прозора організація, яка 
публічно звітує про свою діяльність, підтримує кому-
нікацію не лише у професійній спільноті, але і з усім 
суспільством, з академічними колами, юридичним біз-
несом. Ми підбиваємо підсумки не лише у щорічних 
звітах, але регулярно публікуємо статистичну інфор-
мацію про діяльність всіх органів адвокатського само-
врядування, в тому числі фінансову.

Новини про діяльність НААУ, експертні коментарі, ав-
торські публікації, нормативно-правові документи та 
рішення вищих органів адвокатського самоврядуван-
ня, повідомлення про публічні активності оперативно 
оприлюднюються всіма каналами корпоративних ко-
мунікацій. 

НААУ відкрита до преси і надає інформацію про діяль-
ність адвокатури, публічно роз’яснює позицію профе-
сійної спільноти стосовно судової реформи, змін до 
законодавства, захисту прав громадян.

Департамент комунікацій НААУ забезпечує оператив-
не надання коментарів провідних адвокатів з широкого 
кола правових питань для телеканалів, друкованих та 
онлайн видань, радіо.

У співпраці з найбільш авторитетними профільни-
ми юридичними виданнями НААУ публікує авторські 
статті та організовує інтерв’ю з тематики, які становить 
професійний інтерес для правників-практиків, науков-
ців, студентів юридичних спеціальностей.
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«Вісник НААУ» – офіційне видання Національної 
асоціації адвокатів України. У виданні публікуються 
ключові рішення органів адвокатського самовря-
дування національного рівня, офіційні роз’яснення 
РАУ з актуальних питань здійснення адвокатської ді-
яльності (забезпечення доступу до професії, підви-
щення кваліфікації тощо), аналітичні матеріали з ак-
туальних питань (тематичний покажчик додається), 
огляд судової практики судів вищих інстанцій, уза-
гальнення судової практики по окремих категоріях 
справ судів апеляційних інстанцій, рубрика "Історія 
адвокатури України" тощо. Періодичність виходу бю-
летеня – раз на місяць.

Офіційний веб-портал НААУ

Вісник НААУ

Структура офіційного сайту НААУ дозволяє у зручному для 
прочитання та пошуку режимі розміщувати не лише опера-
тивну інформацію про діяльність НААУ.

В 2020 році Інтернет портал НААУ відвідали 568 355 ко-
ристувачів, середній показник за день складає 4500 осіб. 
Найбільша кількість користувачів – з України (84,6% %).

Також портал подивились з США (7,3 %), з Росії – (2,2%) 
та Німеччини (0,37 %). Всього у цей період сторінки 
сайту НААУ переглянули 3 776 разів, унікальних пе-
реглядів – 2 981. 

В тематичних розділах сайту надано повну інформацію про  
доступ до адвокатської професії, особливості адвокатської 
діяльності, профільне законодавство, акти НААУ, судову 
практику та практику Європейського суду з прав людини. 
В 2020 році на сайті було опубліковано 925 новин та 
185 публікацій.

На сайті розміщено електронні версії тематичних та щоріч-
них звітів НААУ, методичних посібників та книжок, Вісника 
НААУ, фото- та відеоматеріали. НААУ.

Зважаючи на те, що НААУ має міжнародних партнерів, Де-
партамент комунікацій підтримує англомовну версію сай-
ту.

На сайті розміщено Єдиний реєстр адвокатів України

(ЄРАУ). Портал є офіційним електронним ресурсом надан-
ня інформації з реєстру.

www.unba.org.ua

Посилання на випуски  
“Вісника” на сайті НААУ:

goo.gl/ScYZNq

https://unba.org.ua/
http://goo.gl/ScYZNq
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Сторінка НААУ у соціальній мережі Facebook постійно напов-
нюється актуальними новинами. За 2020 рік сторінку НААУ в 
Facebook вподобали 35 219 користувачів. Кількість читачів до-
сягла 38 262 осіб. Один допис на сторінці в середньому охо-
плює 3 472 людини.

У соціальній мережі Facebook власну сторінку має Всеукраїн-
ський проект “Історія адвокатури України”, яку підтримує Центр 
досліджень адвокатури і права при НААУ.  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 усі офіційні акаунти НААУ у соціальних мережах 
розміщені на головній сторінки веб-порталу НААУ. Будь-які  
інші акаунти не є офіційними чи такими, що підтримуються Де-
партаментом комунікацій НААУ.

Офіційна сторінка на Facebook

Посилання на офіцій-
ну сторінку НААУ на  
facebook.com:

goo.gl/7R5ksb

Посилання на сторінку 
Всеукраїнського Проекту 
«Історія адвокатури України» 
у facebook.com:

goo.gl/NUgTh8

Офіційна сторінка на Youtube

Youtube є дієвим інструментом для інформування адвокатів 
за рахунок поширення відеоінформації про діяльність НААУ.  
У 2020 році Youtube став однією з платформ для проведення 
онлайн-заходів з підвищення кваліфікації адвокатів та міжна-
родних заходів НААУ, таких як Українсько-німецькі форуми ад-
вокатів, за участю майже 2000 тисяч адвокатів.

• Інтерв’ю та привітання керівництва НААУ;

• Засідання Ради адвокатів України;

• Семінари з підвищення кваліфікації адвокатів України;

• Матеріали З’їздів адвокатів України

Посилання 
на офіційну 
сторінку на 

youtube.com:
goo.gl/TdPqJ4

https://goo.gl/7R5ksb
https://goo.gl/NUgTh8
https://goo.gl/TdPqJ4
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Офіційна сторінка у Twitter

Офіційна сторінка в Twitter перманентно оновлю-
ється новинами та світлинами із 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:

twitter.com/infounba

Структура комунікацій НААУ дає змогу охопити усі цільові групи за допомогою різноманітних інструментів донесення 
інформації та отримання зворотнього зв’язку. НААУ продовжує розвиватися та впроваджувати нові інформаційні під-
ходи задля покращення охоплення та інформування адвокатів та громадськості про діяльність органів адвокатського 
самоврядування.

Ключові інформаційні матеріали НААУ можна отримувати у форматі щотижневої е-mail розсилки. Підписатися на роз-
силку можна на сайті НААУ. 

Telegram

Telegram-канал з тематичними новинами для опера-
тивного інформування професійної аудиторії НААУ

запустила у 2017 році. У 2020 році Telegram НААУ 
має аудиторію майже 1300 користувачів.

Посилання на канал Національної асоціації адвока-
тів України в Telegram: 

t.me/InfoUNBA 

http://www.twitter.com/infounba
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Н О В І Т Н Я  І С Т О Р І Я
Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  

А Д В О К А Т У Р И

2 0 1 2 – 2 0 2 0

С У Ч А С Н А  С И С Т Е М А  П І Д В И Щ Е Н Н Я  К В А Л І Ф І К А Ц І Ї

1 0 2   4 7 2

взяли участь у 
навчанні

тренінгів та 
семінарів для 
адвокатів

2 4 4

працює Вища 
школа адвокатури

З  2 0 1 5  Р О К У

Центр акредитації 
ВША НААУ та 
Експертну раду з 
питань акредитації і 
сертифікації

С Т В О Р Е Н О

7 меморандумів про 
співпрацю з вищими 
навчальним 
закладами

У К Л А Д Е Н О В В Е Д Е Н О

Автоматизовану
систему підрахунку 
балів про 
підвищення 
кваліфікації

Національній
Асоціації
Адвокатів
України

Р О К І В

Е Ф Е К Т И В Н А  М О Д Е Л Ь  С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

7 2
засідання Ради 
адвокатів 
України

рішень РАУ
1 7 3 9

з’їздів адвокатів 
України

5
рішень з’їздів
1 9 0

конференцій 
адвокатів регіонів

2 3 7
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5 7 2
звернення надійшло до РАУ 
адвокатів про порушення 
професійних прав

звернення розглянули Ради адвокатів 
регіонів адвокатів про порушення 
професійних прав

8 6 2  
Комітет захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності 
при НААУ

С Т В О Р Е Н О

Д І Є В І  І Н С Т Р У М Е Н Т И  З А Х И С Т У  П Р А В  А Д В О К А Т І В

М Е Р Е Ж А  М І Ж Н А Р О Д Н И Х  К О Н Т А К Т І В

З А Х И Щ Е Н И Й  Є Д И Н И Й  Р Е Є С Т Р  А Д В О К А Т І В  У К Р А Ї Н И

П Р О З О Р І С Т Ь  Д І Я Л Ь Н О С Т І  Н А А У

Національній
Асоціації
Адвокатів
України

Р О К І В

3 2
представництва НААУ 
працюють в інших країнах

С Т В О Р Е Н О
Комітет з міжнародних 
зв’язків НААУ

Н А А У  Є
 членом ССВЕ, IBA та UIA – 
Міжнародного союзу юристів

У К Л А Д Е Н О
Меморандум про співпрацю з 
Міністерством закордонних 
справ

5 8  8 0 4
адвоката дані внесено до 
ЄРАУ

особистий онлайн-кабінет 
адвоката

С Т В О Р Е Н О
онлайн-генерацію ордерів 
адвоката

З А Б Е З П Е Ч Е Н О

5 1 7 5
новин офіційного сайту 
НААУ

авторських публікацій на сайті 
НААУ

7 1 7  
звітів про діяльність НААУ та про 
ключові виклики незалежності 
адвокатури

9
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Контактні дані

Телефон: (044) 392-73-71

Факс: (044) 392-73-70

E-mail: info@unba.org.ua

Юридична адреса

04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 3,

5-й поверх

Фактична та поштова адреса

04070, м. Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 3, 5-й поверх 

Щорічний фінансовий та статистичний звіт Національної 
асоціації адвокатів України за 2020 рік

Київ 2021

unba.org.ua


