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ПОРЯДОК
бисування та обрання де.тzегапiiв кон ферен цй ад~окапiiв
К’йвсь коГ областё

1. Вiдповiдно до Закону Укра~ни «Про адвокатуру та адвокатську
дiяльнiсть» (надалi Закон) J’& 5076-У’ вiд 5 липня 2012 року в Укра~нi з
17 листопада 2012 року створено Нацiональну асоцiацiю адвокатiв
УкраТни
недержавну некомерцiйну професiйну органiзацiю, яка
об’еднуе всiх адвокатiв Укра~ни та створена з метою забезпечення
~реалiзацiТ завдань адвокатського самоврядування (надалi
НААУ),
статут якоУ зареестровано у вiдповiдностi до Закону Укра~ни «Про
державну реестрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв».
Органiзацiйними формами адвокатського самоврядування е конференцiя
адвокатiв регiону (АвтономноТ Республiки Крим, областi, мiста Киева,
мiста Севастополя), рада адвокатiв регiону (АвтономноУ Республiки
Крим, областi, мiста Киева, мiста Севастополя), Рада адвокатiв Укра~ни,
з’Yзд адвокатiв УкраТни. Рада адвокатiв УкраТни, вiдповiдно до приписiв
частини першо~ статтi 47 та пункту 5 частини четверто~f статтi 55 Закону,
затверджуе квоту представництва, порядок висування та обрання
делегатiв конференцi~ адвокатiв регiону, регламент конференцiY
адвокатiв регiону, а також уповноважена на скликання конференцi~
адвокатiв регiону.
—

—

—

2. Згiдно з рiшеннями Ради адвокатiв УкраУни вiд 13 грудня 2018 року
N2 198, Х2 200 З’Yзд адвокатiв Укра~ни 2019 року (далi З’~зд) скликано
на «15-16» лютого 2019 року, до порядку денного якого включено
наступнi питания: Затвердження Порядку денного З’~зду адвокатiв
Украfни 2019 року; Доповiдь Голови Ради адвокатiв Укра~ни; Доповiдь
Голови В ищоТ квалiфiкацiйно-дисциплiнарноy комiсiY адвокатури;
Доповiдь Голови Вищо~ ревiзiйноY комiсi~ адвокатури; Розгляд висновкiв
ВищоY ревiзiйноТ комiсiТ адвокатури; Затвердження звiту про виконання
кошторису Ради адвокатiв Укра~ни, Нацiонально~ асоцiацi~ адвокатiв
УкраТни; Затвердження звiту про виконання кошторису Вищо~
квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~
комiсiУ
адвокатури;
Обрання
(призначення) двох членiв Вищо~ ради правосуддя, строк повноважень
яких закiнчуеться у 2019 роцi; Обрання (призначення) члена Вищо~
квалiфiкацiйно~ комiсiY суддiв УкраYни, строк повноважень якого
закiнчуеться у 2019 роцi; Обрання чле~йв органiв адвокатського
самоврядування, призначення на посади яких здiйснюеться з’~здом
адвокатiв Укра~ни; Рiзне.
—

З. З метою обрання делегатiв на конференцiю в регiонi проводяться
загальнi эбори адвокатiв регiону (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) iз урахуванням адреси робочих мiсць
адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного пiдпорядкування,
районах мiста) (Додаток К~ 1). Квота обрання делегатiв на эборах
адвокатiв регiону визначаеться виходячи iз кiлькостi адвокатiв у

вiдповiдних районах областi, мiстах обласного пiдпорядкування,
районах мiста за даними СРАУ на дату прийнятггя цього рiшення,
сформованого Секретарiатом Ради адвокатiв Укра~ни.
4.

Участь у зборах адвокатiв, що проводяться з метою обрання делегатiв на
Конференцiю, вiдповiдно до затверджених Радою адвокатiв УкраТни
цього Порядку, Регламенту конференцiУ адвокатiв регiону та квоти
представництва (1 делегат вiд ЗО адвокатiв), беруть адвокати, адреси
робочого мiсця та вiдомостi про яких включенi до Сдиного реестру
адвокатiв УкраТни у вiдповiднiй областi згiдно спискiв, сформованих
Секретарiатом Ради адвокатiв УкраТни (список формусться на дату
прийнятгя цього рiшения).

5.

Участь у Конференцй беруть делегати, обранi за затвердженою квотою
представництва на загальних зборах адвокатiв регiону (районах областi,
мiстах обласного пiдпорядкування, районах мiста) (пункт 4 Порядку),
адреси робочого мiсця та вiдомостi про яких включенi до Сдиного
реестру адвокатiв УкраУни у вiдповiднiй областi. У разi, якщо у
вiдповiдному районi областi, мiстi обласного пiдпорядкування, районi
мiста с один чи два адвокати, вiдомостi про адресу робочого мiсця яких
включено до СРАУ по даному регiону (району областi, мiсту обласного
пiдпорядкування, району мiста), вони с делегатами Конференцiт згiдно
цього Порядку i включаються до вiдповiдного списку делегатiв
Конференцй.

б.

На членiв органiв адвокатського самоврядування регiону покладасться
органiзацiйно-технiчне забезпечення проведення Конференцiт, вiдповiдно
до частини 5 статтi 47 Закону, а саме на: Голову та членiв ради адвокатiв
регiону, Голову та членiв квалiфiкацiйно-дисциплiнарнот комiсi~
адвокатури регiону, Голову та членiв ревiзiйно~ комiсiТ адвокатiв регiону,
представникiв адвокатiв регiону у складi Ради адвокатiв УкраТни та
ВищоУ квалiфiкацiйно-дисциплiнарнот комiсiТ адвокатури.

7.

Рада адвокатiв регiону шляхом голосування приймас рiшення, яким
визначас заходи iз органiзацiйно-технiчного забезпечення проведения
регiональних зборiв адвокатiв з метою висунення i обрання делегатiв
КонференцiУ та Конференцi~; визначас час, д~ату та мiсце проведення
зборiв адвокатiв та Конференцiт; здiйснюс повiдомлення на офiцiйному
веб-сайтi ради адвокатiв регiону (за наявностi), пов’язанi iз проведениям
зборiв адвокатiв та Конференцi~; у разi необхiдностi залучас до заходiв
органiзацiйно-технiчного забезпечення загальних зборiв уповноважених
представникiв (iз числа адвокатiв, вiдомостi про адресу робочого мiсця
яких включено до СРАУ по даному регiону (району областi, мiсту
обласного пiдпорядкування, району мiста) тощо. Вказане рiшення ради
адвокатiв регiону оприлюднюсться на веб-сайтi ради адвокатiв регiону (за
наявностi) та не пiзнiше наступного дня пiсля.прийняття рiшення радою
адвокатiв регiону скеровусться електронною поштою до Секретарiату
Ради адвокатiв УкраТни (Секретарiату Нацiонально~ асоцiацi~ адвокатiв
УкраТни) для оприлюдненшi на офiцiйному веб-сайтi НЛАУ.

~ Про день, час i мiсце початку роботи КонференцiУ та питания, що
вносяться на Гf обговорення, адвокати повiдомляються не пiзнiш як за
15 днiв до дня початку Tf роботи, шляхом розмiщення повiдомлення на

веб-сайтi ради адвокатiв регiону, за наявностi (пункт 7 Порядку) та на
офiцiйному веб~~сайтi НААУ.
9.

Усi загальнi збори адвокатiв у регiонi (районах областi, Мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) призначаються на одну i ту ж дату.

10. Головi Ради адвокатiв регiону Секретарiатом Ради адвокатiв Укра~ни
(Секретарiатом НацiональноТ асоцiацiТ адвокатiв Укра~ни) передаються
списки адвокатiв, адреси робочого мiсця та вiдомостi про яких включенi
до Сдиного реестру адвокатiв УкраТни у вiдповiднiй областi, згiдно з
Порядком ведения Сдиного реестру адвокатiв Укра~ни та вiдомостей
СРАУ (ёформованi станом на дату прийняття цього рiшення).
11. Такi списки адвокатiв оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi
НацiональноУ асоцiацiУ адвокатiв УкраУни та ради адвокатiв регiону (за
наявностi).
12. Ресстрацiя адвокатiв, якi прибули для участi у эборах адвокатiв для
обрання делегатiв на Конференцiю, здiйснюсться членами органiв
адвокатського самоврядування та/або уповноваженими радою адвокатiв
регiону адвокатами на пiдставi спискiв, наданих Секретарiатом Ради
адвокатiв УкраУни (Секретарiатом НацiональноУ асоцiацiУ адвокатiв
УкраУни).
13. Эбори адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) для обрання делегатiв на Конференцiю
обирають зi свого складу головуючого та секретаря, якi забезпечують
порядок Ух ведения, складення протоколу, а також, у разi необхiдностi,
лiчильну комiсiю, яка забезпечуе пiдрахунок результатiв голосування.
14. Загальнi збори адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) е повноважними незалежно вiд кiлькостi
адвокатiв, якi взяли участь в Ух роботi, за умови належного Ух
повiдомлення. Рiшення приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю
голосiв.
15. Делегат Конференцiт вважаеться обраним, якщо за нього проголосувало
бiльше половини присутнiх на эборах адвокатiв у регiонi (районах
областi, мiстах обласного пiдпорядкування, районах мiста). У разi, якщо
на збори прибув лише один чи два адвокати, вони е делегатами та
включаються до списку делегатiв КонференцiУ за довiдкою особи,
визначеною вiдповiдальною за проведення цих зборiв уповноваженою
особою.
16. Протокол зборiв адвокатiв з обрання делегатiв на Конференцiю повинен
мiстити iнформацiю про кiлькiсть учасникiв зборiв адвокатiв з обрання
делегатiв на Конференцiю, про обраних для участi у КонференцiУ iз
зазначенням Ух прiзвища, iменi, по батьковi, номеру i дати свiдоцтва про
право на занятгя адвокатською дiяJiьнiстю, адреси, засобiв зв’язку, iнших
вiдомостей про хiд зборiв.
17. Протокол зборiв пiдписуеться головою та секретарем зборiв i передаеться
радi адвокатiв регiону не пiзнiше наступного дня пiсля проведения
зборiв.

18. Органiзацiя реестрацiТ делегатiв Конференцi~ покладаеться на раду
адвокатiв регiону i здiйснюсться уповноваженими радою адвокатiв
регiону делегатами згiдно реестрацiйних спискiв делегатiв, при умовi
подання ними свiдоцтв про право на занягггя адвокатською дiяльнiстю,
витягiв з СРАУ та документiв, що посвiдчують особу. Керiвник групи
ресстрацi~ посвiдчус факт ресстрацiТ, а також правильнiсть вiдомостей,
вказаних в ресстрацiйному списку, власним пiдписом.
19. Конференцiя с повноважною за умови участi у нiй бiльше половини
делегатiв, якi мають право брати участь у Конференцiт (кворум).
20. Конферёнцiю вiдкривас Голова ради адвокатiв регiону та повiдомляс про
кiлькiсть делегатiв, якi прибули на початок роботи КонференцiУ згiдно
вiдомостей, наданих Керiвником групи ресстрацit

21. У разi встановлення правомочностi Конференцi~ (кворуму) вiдповiдно до
частини 4 статгi 47 Закону Укра~ни «Про адвокатуру та адвокатську
дiяльнiсть» Голова ради адвокатiв регiону повiдомляс про можливiсть
роэпочати роботу Конференцi~ та обрання П робочих органiв.
22. Конференцiя адвокатiв регiону обирас
секретаря, якi забезпечують порядок П
також членiв лiчильно~ комiсi~, якi
пiдрахунок результатiв голосування, та
повноважень делегатiв Конференцiт.

iз свого складу головуючого та
ведення, складення протоколу, а
забезпечують голосування та
мандатну комiсiю для перевiрки

23. Голосування на Конференцi~ вiдбувасться вiдкрито або тасмно (за
рiшенням Конференцi~), рiшення вважасться прийнятим за умови, якщо за
нього проголосувало бiльшiсть делегатiв, У разi, коли рiшення
Конференцi~ приймасться тасмним голосуванням, воно оголошусться
лiчильною комiсiсю за результатами пiдрахунку голосiв та заноситься до
протоколу в якостi рiшення Конференцi~ без додаткового затвердження
результатiв голосування рiшенням Конференцiт.
24. За результатами проведения Конференцi~, не пiзнiше 03 лютого 2019 року
до Секретарiату Ради адвокатiв Укра~ни (секретарiату НацiональноY
асоцiацi~ адвокатiв Укра~ни) скеровусться (у тому числi електронною
поштою) протокол конференцi~ адвокатiв регiону щодо обрання делегатiв
на З~зд, або Витяг з нього, який пiдписусться головуючим i секретарем
Конференцй.
25. Рiшення Конференцi~ адвокатiв регiону оприлюднюсться на офiцiйному
веб-сайтi Нацiонально~ асоцiацi~ адвокатiв Укра~ни та додатково на
веб-сайтi ради адвокатiв регiону (за наявностi).

Голова Ради адвокатiв Уi~раУни

Л.П. Iзовiтова

Додаток J~1
до Порядку висування та обрання
делегатiв конференцi~ адвокатiв
Ки~всько~ областi
Юлькiсть делегапiiв

Район и обласпii, мiсiпа обласного
пiдпорядкування

Micnu’ обласного пiдпорядкування:
м. Березань

2 делегата вiд 9 адвокатiв

м. Бiла Церква

б делегатiв вiд 155 адвокатiв

м. Бориспiль

З делегата вiд 61 адвоката

м. Бровари

б делегатiв вiд 158 адвокатiв

м. Буча

2 делегата вiд 46 адвокатiв

м. Василькiв

2 делегата вiд 50 адвокатiв

м. Iрпiнь

5 делегатiв вiд 144 адвокатiв

м. Обухiв

2 делегата вiд 46 адвокатiв

м. Переяслав-Хмельницькпй

2 делегата вiд 22 адвокатiв

м. Прип’ять

О адвокатiв

м. Ржищiв

2 делегата вiд 4 адвокатiв

м. Славутич

2 делегата вiд 8 адвокатiв

м. Фастiв

2 делегата вiд ЗО адвокатiв
Район и мiсmа Киева:

Голосi~вський район

14 делегатiв вiд 392 адвокатiв

да~ницький район

12 делегатiв вiд 348 адвокатiв

Деснянський район

5 делегатiв вiд 147 адвокатiв

Днiпровський район

9 делегатiв вiд 257 адвокатiв

Оболонський район

8 делегатiв вiд 219 адвокатiв

Печерський район

22 делегат вiд 637 адвокатiв

Подiльський район

11 делегатiв вiд 303 адвокатiв

Святошинський район

8 делегатiв вiд 214 адвокатiв

Солом’янський район

11 делегатiв вiд 309 адвокатiв

Шевченкiвський район

32 делегата вiд 936 адвокатiв

Райони обласпii:
Баришiвський район

2 делегата вiд 13 адвокатiв

Бiлоцеркiвський район

2 делегата вiд 5 адвокатiв

Богуславський район

2 делегата вiд 18 адвокатiв

Бориспiльський район

2 делегата вiд 28 адвокатiв

Бородянський район

2 делегата вiд 28 адвокатiв

Броварський район

2 делегата вiд 21 адвоката

Василькiвський район

2 делегата вiд 32 адвокатiв

Вишгородський район

Зделегата вiд 87 адвокатiв

Володарський район

2 делегата вiд 5 адвокатiв

Згурiвський район

2 делегата вiд б адвокатiв

Iванкiвський район

2 делегата вiд б адвокатiв

Кагарлицький район

2 делегата вiд 9 адвокатiв

Киево-~щiтёшинський район

9 делегатiв вiд 243 адвокатiв

Макарiвський район

2 делегата вiд 21 адвоката

Мир онiвський район

2 делегата вiд 12 адн окатiв

Обухiвський район

2 делегата вiд 24 адвокатiв

Переяслав-Хмельницький район

Мусiенко Павло Миколайович
кооптований делегат

Полiський район

О адвокатiв

Рбкитнянський район

2 делегата вiд 10 адвокатiв

Сквирський район

2 делегата вiд 11 адвокатiв

Ставищенкський район

2 делегата вiд 8 адвокатiв

Таращанський район

2 делегата вiд 7 адвокатiв

Тетi~вський район

2 делегата вiд 9 адвокатiв

Фастiвський район

2 делегата вiд 7 адвокатiв

~ Яготинський район

2 делегата вiд 15.адвокатiв

—

