
 

РІШЕННЯ № 287 

Про внесення та затвердження змін до Положення про організацію та 

порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю 

 

«15» грудня 2016 року                       м. Київ 

Рада адвокатів України, обговоривши проекти пропозицій, складені 

представником адвокатів Тернопільської області у складі Ради адвокатів 

України Будзом Т.В. за результатами розгляду звернення Голови Ради 

адвокатів Хмельницької області Вагіної Н.А. від 07.10.2016 року в частині 

необхідності підвищення кваліфікації керівниками стажування та 

адвокатами, які виявили бажання бути включеними до реєстру керівників 

стажування, а також врегулювання питання визначення підстав та порядку 

виключення адвоката з Реєстру керівників стажування, прийшла до висновку 

щодо доречності внесення до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю наступних змін, з огляду на таке.  

1. Щодо необхідності підвищення кваліфікації керівниками 

стажування та адвокатами, які виявили бажання бути включеними до 

реєстру керівників стажування. 

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України                     

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – Закон) керівником 

стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської 

діяльності не менше п’яти років. 

Частиною четвертою статті 10 Закону передбачено, що Порядок 

проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування 

затверджується Радою адвокатів України. 

Згідно з пунктом 7.1. Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю (надалі – Положення), затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України № 114 від 25 вересня 2015 року, 

керівником стажування може бути адвокат, стаж адвокатської діяльності 



якого становить не менше п’яти років, який має достатній досвід та 

можливість забезпечити належне проходження стажування особам, які 

виявили бажання отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю.  

Крім того, Положенням встановлено, що не може бути керівником 

стажування адвокат, який мав дисциплінарне стягнення (за винятком 

попередження) протягом трьох років, що передують зверненню такого 

адвоката до ради адвокатів регіону для включення його до реєстру керівників 

стажування, та адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю якого 

зупинено або припинено.  

У пунктах  4.2. та 4.3. цього ж Положення, де вказується про зміст заяви 

адвоката, який бажає бути включеним до реєстру керівників стажування, та 

про необхідні додатки до цієї заяви, наразі не ставиться вимога про 

необхідність вказівки (надання) відомостей (відповідних документів) про 

підвищення кваліфікації таким адвокатом. 

Пунктом  4.5. Положення  додатково передбачено, що підстави відмови 

включення адвоката до Реєстру керівників стажування ґрунтуються 

виключно на невідповідності адвоката вимогам, встановленим Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статті 7 цього 

Положення, та не підлягають широкому тлумаченню. 

Таким чином, аналізуючи в сукупності наведені положення нормативно-

правових актів, Рада адвокатів України прийшла до висновку щодо 

необхідності врегулювання питання підвищення кваліфікації керівниками 

стажування та адвокатами, які виявили бажання бути включеними до реєстру 

керівників стажування, та вважає за доцільне внести наступні зміни та 

доповнення до Положення про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю: 

1. доповнити пункт 4.2. новим підпунктом «відомості про підвищення 

кваліфікації адвокатом»; 

2. доповнити пункт 4.3. новим підпунктом «інформацію про підвищення 

своєї кваліфікації»; 

3. пункт 7.1. викласти у наступній редакції: «7.1. Керівником стажування 

може бути адвокат, стаж адвокатської діяльності якого становить не 

менше п’яти років, який підвищує свою кваліфікацію відповідно до 

вимог, що встановлені Радою адвокатів України, та має достатній досвід 

та можливість забезпечити належне проходження стажування особам, 

які виявили бажання отримати свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю.»; 

4. доповнити пункт 7.7. новим підпунктом 7.7.3. наступного змісту: 

«…7.7.3. якщо він (адвокат) не підвищував свою кваліфікацію 

відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів України, або у 

встановлені строки не подав про це (підвищення своєї кваліфікації) 

відповідні підтверджуючі документи.»; 



5. доповнити Розділ 7 новим пунктом наступного змісту: «Не може бути 

керівником стажування адвокат, який не підвищує свою кваліфікацію 

відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів України, або у 

встановлені строки не подав про це (підвищення своєї кваліфікації) 

відповідні підтверджуючі документи. У разі встановлення таких 

обставин під час здійснення ним керівництва стажуванням, рада 

адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з моменту їх 

встановлення повідомляє особу, яка проходила стажування в адвоката, 

який не здійснював підвищення своєї кваліфікації, або у встановлені 

строки не подав про це (підвищення своєї кваліфікації) відповідні 

підтверджуючі документи, про необхідність обрання іншого керівника 

стажування.». 

2. Щодо врегулювання питання визначення підстав та порядку 

виключення адвоката з Реєстру керівників стажування. 

Рада адвокатів України, дослідивши звернення Голови Ради адвокатів 

Хмельницької області Вагіної Н.А. у цій частині, звернувши увагу на не 

врегулювання наразі у Положенні про організацію та порядок проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю питання про підстави та порядок виключення 

адвоката з Реєстру керівників стажування, вважає за доцільне внести 

наступні зміни та доповнення до Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю: 

1. доповнити Розділ 7 новими пунктами наступного змісту: 

«Адвокат, за рішенням ради адвокатів регіону, може бути виключений з 

Реєстру керівників стажування у разі:  

 подання заяви; 

 смерті; 

 визнання адвоката за рішенням суду недієздатною чи обмежено 

дієздатною особою; 

 наявності обставин несумісності, що встановлені Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

 зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 

 накладення на адвоката дисциплінарного стягнення (за винятком 

попередження). У цьому випадку повторне включення адвоката до 

Реєстру керівників стажування може бути здійснено  лише після спливу 

трьох років від дня прийняття рішення про виключення його з Реєстру 

керівників стажування; 

 якщо адвокат не підвищує свою кваліфікацію відповідно до вимог, що 

встановлені Радою адвокатів України, або у встановлені строки не подав 

про це (підвищення своєї кваліфікації) відповідні підтверджуючі 

документи; 

 встановлення недостовірних відомостей, які подав адвокат при 

включенні його до Реєстру керівників стажування; 



 засудження адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а 

також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді 

позбавлення волі. 

Рішення про виключення адвоката з реєстру керівників стажування 

приймається протягом тридцяти днів з дня отримання радою адвокатів 

регіону відповідних відомостей, що є підставою для виключення адвоката з 

Реєстру керівників стажування. 

Адвокат (керівник стажування) (за виключенням його смерті чи 

визнання його недієздатним чи обмежено недієздатним), а під час 

проведення стажування і стажист, повідомляються про прийняте рішення 

щодо виключення адвоката з Реєстру керівників стажування письмово 

протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.  

У випадку виключення адвоката з реєстру керівників стажування, рада 

адвокатів регіону призначає стажисту за його заявою іншого адвоката – 

керівника стажування, який дав згоду здійснювати подальше стажування 

конкретного стажиста і включений до реєстру керівників стажування. З 

моменту виключення з реєстру керівника стажування та до призначення 

нового керівника стажування за рішенням ради адвокатів регіону стажування 

зупиняється.  

2. доповнити п. 8.1. Положення новим реченням наступного змісту: 

«Також стажування може бути зупинено за рішенням ради адвокатів регіону 

у випадках, що передбачені цим Положенням.». 

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням 

про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Внести та затвердити відповідні зміни до Положення про організацію та 

порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням 

Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 114, що додаються. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, а також оприлюднити його на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис]        Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України [підпис]        П.М. Гречківський 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від 15 грудня 2016 року № 287 

 

 

ЗМІНИ 

до Положення про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

(затверджене рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року  

№ 114): 

 

1. доповнити пункт 4.2. Положення новим підпунктом «відомості про 

підвищення кваліфікації адвокатом»; 

2. доповнити пункт 4.3. Положення новим підпунктом «інформацію про 

підвищення своєї кваліфікації»; 

3. пункт 7.1. викласти у наступній редакції: «7.1. Керівником стажування 

може бути адвокат, стаж адвокатської діяльності якого становить не 

менше п’яти років, який підвищує свою кваліфікацію відповідно до 

вимог, що встановлені Радою адвокатів України, та має достатній досвід 

та можливість забезпечити належне проходження стажування особам, 

які виявили бажання отримати свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю.»; 

4. доповнити пункт 7.7. новим підпунктом 7.7.3. наступного змісту: 

«…7.7.3. якщо він (адвокат) не підвищував свою кваліфікацію 

відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів України, або у 

встановлені строки не подав про це (підвищення своєї кваліфікації) 

відповідні підтверджуючі документи.»; 

5. доповнити Розділ 7 новими пунктами наступного змісту:  

«Не може бути керівником стажування адвокат, який не підвищує свою 

кваліфікацію відповідно до вимог, що встановлені Радою адвокатів України, 

або у встановлені строки не подав про це (підвищення своєї кваліфікації) 

відповідні підтверджуючі документи. У разі встановлення таких обставин під 

час здійснення ним керівництва стажуванням, рада адвокатів регіону 

протягом трьох робочих днів з моменту їх встановлення повідомляє особу, 

яка проходила стажування в адвоката, який не здійснював підвищення своєї 

кваліфікації, або у встановлені строки не подав про це (підвищення своєї 

кваліфікації) відповідні підтверджуючі документи, про необхідність обрання 

іншого керівника стажування.»; 

«Адвокат, за рішенням ради адвокатів регіону, може бути виключений з 

Реєстру керівників стажування у разі:  

 подання заяви; 

 смерті ; 

 визнання адвоката за рішенням суду недієздатною чи обмежено 

дієздатною особою; 



 наявності обставин несумісності, що встановлені Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

 зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 

 накладення на адвоката дисциплінарного стягнення (за винятком 

попередження). У цьому випадку повторне включення адвоката до 

Реєстру керівників стажування може бути здійснено  лише після спливу 

трьох років від дня прийняття рішення про виключення його з Реєстру 

керівників стажування; 

 якщо адвокат не підвищує свою кваліфікацію відповідно до вимог, що 

встановлені Радою адвокатів України, або у встановлені строки не подав 

про це (підвищення своєї кваліфікації) відповідні підтверджуючі 

документи; 

 встановлення недостовірних відомостей, які подав адвокат при 

включенні його до Реєстру керівників стажування; 

 засудження адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а 

також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді 

позбавлення волі. 

Рішення про виключення адвоката з реєстру керівників стажування 

приймається протягом тридцяти днів з дня отримання радою адвокатів 

регіону відповідних відомостей, що є підставою для виключення адвоката з 

Реєстру керівників стажування. 

Адвокат (керівник стажування) (за виключенням його смерті чи 

визнання його недієздатним чи обмежено недієздатним), а під час 

проведення стажування і стажист, повідомляються про прийняте рішення 

щодо виключення адвоката з Реєстру керівників стажування письмово 

протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.  

У випадку виключення адвоката з реєстру керівників стажування, рада 

адвокатів регіону призначає стажисту за його заявою іншого адвоката – 

керівника стажування, який дав згоду здійснювати подальше стажування 

конкретного стажиста і включений до реєстру керівників стажування. З 

моменту виключення з реєстру керівника стажування та до призначення 

нового керівника стажування за рішенням ради адвокатів регіону стажування 

зупиняється;  

6. доповнити п. 8.1. Положення новим реченням наступного змісту: 

«Також стажування може бути зупинено за рішенням ради адвокатів 

регіону у випадках, що передбачені цим Положенням.». 

_______________ 


