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порядок
висування та обрання делегат/в конференцй адвокапйв

КиГвськоt обласп’i

Вiдповiдно до Закону Укра~ни «Про адвокатуру та адвокатську
дiяльнiсть» (надалi — Закон) N2 5076-У’ вiд 5 липня 2012 року в УкраYнi з
17 листопада 2012 року створено Нацiональну асоцiацiю адвокатiв
Укра~ни — недержавну некомерцiйну професiйну органiзацiю, яка
об’еднуе BCiX адвокатiв Украfни, з метою забезпечення реалiзацi~ завдань
адвокатського самоврядування (надалi — НААУ), статут яко~
зареестровано 19 листопада 2012 року. Органiзацiйними формами
адвокатського самоврядування е конференцiя адвокатiв регiону
(Автономно~ Республiки Крим, областi, мiста Киева, мiста Севастополя),
рада адвокатiв регiону (Автономно~ Республiки Крим, областi, мiста
Киева, мiста Севастополя), Рада адвокатiв Укра~ни, з’~зд адвокатiв
УкраYни. Рада адвокатiв УкраYни, вiдповiдно до приписiв частини nepinoY
статтi 47 та пункту 5 частини четверто~ статтi 55 Закону, Затвсрджуе
квоту представництва, порядок висування та обрання делегатiв
конференцi~ адвокатiв регiону, регламент конферснцi~ адвокатiв регiону,
а також уповноважена на скликання конференцi~ адвокатiв регiону,

2. Конференцiя адвокатiв КиYвсько~ областi (надалi — Конференцiя)
скликана вiдповiдно до рiшення Ради адвокатiв Укра~ни вiд 8 лютого
2018 року N~ 9 з наступним порядком денним: про розгляд та
затвердження звiту Ради адвокатiв Ки~всько~ областi; про розгляд та
затвердження звiту Квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~ комiсiЧ адвокатури
Ки~всько~ областi; про розгляд та затвердження висновку Ревiзiйно~
коМiсi~ адвокатiв Ки~вськоТ областi; про розгляд та затвердження
висновку представника адвокатiв Ки~всько~ областi у складi Ради
адвокатiв УкраYни; про розгляд та затвердження висновку представника
адвокатiв КиYвсько~ областi у складi Вищо~ квалiфiкацiйно
дисциплiнарно~ комiсi~ адвокатури; про Затвердження штатного розпису
i кошторису Ради адвокатiв КиYвсько~ областi на 2018 рiк; про
затвердження штатного роэпису i кошторису КДКА КиYвськоY областi на
2018 рiк; рiЗне.

З. Загальнi збори адвокатiв в регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) для обрання делегатiв на Конференцiю
проводяться iз урахуванням адреси робочих мiсць адвокатiв у регiонi
(районах областi, мiстах обласного пiдпорядкування, районах мiста)
(Додаток ‚Nb 1).

4. Участь у эборах адвокатiв, що проводяться з мстою обрання дслсгатiв на
Конференцiю, вiдповiдно до затверджених Радою адвокатiв Укра~ни



Порядку висування та обрання делегатiв конференцi~ адвокатiв регiону i
Регламенту конференцiЧ адвокатiв регiону та квоти представництва
(1 делегат вiд 25 адвокатiв)~ беруть адвокати, адреси робочого мiсця та
вiдомостi про яких включенi до Сдиного реестру адвокатiв Укра’iни у
Ки~вськiй областi станом на 8 лютого 2018 року, тобто на день
прийняпя рiшення Радою адвокатiв Укра~ни, згiдно спискiв,
сформованих Секретарiатом Ради адвокатiв Укра~ни (додаються).

5. Участь у Конференцi~ беруть делегати, обранi за затвердженою квотою
представництва на загальних зборах адвокатiв регiону (районах областi,
мiстах обласного пiдпорядкування, районах мiста), адреси робочого
мiсця та вiдомостi про яких включенi до Сдиного реестру адвокатiв
Укра~ни у КиYвськiй областi станом на 8 лютого 2018 року (день
прийняття Радою адвокатiв УкраYни рiшеНня про встановлення квоти
предста~ництва, затвердження цього Порядку та Регламенту). У разi,
якщо у вiдповiдному районi областi, мiстi обласного пiдпорядкуВання,
районi мiста е один чи два адвокати, вiдомостi про адресу робочого
мiсця яких включено до СРАУ по даному регiону (району областi, мiсту
обласного пiдпорядкуваныя, району мiста), вони кооптуються
делегатами Конференцi~ згiдно цього Порядку.

6. Делегатами Конференцi~ з правом голосу також е члени органiв
адвокатського самоврядування регiону, вiдомостi про яких включснi до
Сдиного реестру адвокатiв Укра~ни у Ки~вськiй областi станом на
8 лютого 2018 року (день затвердження рiшенням Ради адвокатiв
Укра~ни квоти представництва, цього Порядку та Регламенту). На них
покладаеться органiзацiйно-технiчне забезпечення Конференцi~ та
звiтування перед Конференцiею, вiдповiдно до частини 5 статтi 47
Закону, а саме: Головою та членам~ ради адвокатiв регiону, Головою та
членами квалiфiкацiйно-дисциплiнарноY комiсi~ адвокатури регiону,
Головою та членами ревiзiйно~ комiсi~ адвокатiв регiону,
представниками адвокатiв регiону у складi Ради адвокатiв Укра~ни та
ВищоТ квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~ комiсiY адвокатури.

7. Рада адвокатiв КиYвсько~ областi шляхом голосування приймае рiшення,
яким визначас заходи iз органiзацiйно-технiчного забезпеченкя
проведення регiональних зборiв адвокатiв з мстою висунення i обрання
делегатiв Конференцi~ та Конференц~i; визначае час, дату та мiсце
проведення зборiв адвокатiв та КонфсренцiY; здiйснюе оголоiлення та
повiдомлення в обласнiй газетi, пов’язанi iз проведениям зборiв
адвокатiв та КонференцiY тощо. Вказане рiпiення ради адвокатiв рсгiону
оприлюднюсться на всб-сайтi ради адвокатiв регiону (за наявностi) та
скеровусться слектронною поштою до Секретарiату Ради адвокатiв
Укра~ни (Секретарiату Нац~онально~ асоцiацi~ адвокатiв УкраYни) для
оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi НААУ.

8. Про день, час i мiсце початку роботи Конфсрснцi~ та питання, що
вносяться на ff обговорсння, адвокати повiдомляються не пiзнiш як за 15
днiв до дня початку ‘ff роботи, шляхом розмiщення повiдомлення в
обласнiй газетi, на офiцiйному веб-сайтi НЛАУ та веб-сайтi ради
адвокатiв регiону (за наявностi).



9. Усi загальнi эбори адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) призначаються на одну i ту ж дату та
годину.

10. Головi Ради адвокатiв КиYвсько~ областi Секретарiатом Ради адвокатiв
Укра~ни (Секретарiатом НацiональноY асоцiацiY адвокатiв Укра~ни)
передаються сформованi списки адвокатiв, адреси робочого мiсця та
вiдомостi про яких включенi до Сдиного реестру адвокатiв Укра~ни у
Ки~вськiй областi вiдповiдно до Порядку ведения Сдиного реестру
адвокатiв УкраYни та згiдно вiдомостей €РАУ станом на 8 лютого
2018 року (день прийняття Радою адвокатiв Укра~ни рiiпення).

11. Такi списки адвокатiв оприлюднюються на офiцiйному веб~сайтi
Нацiонально~ асоцiацiY адвокатiв Укра~ни та ради адвокатiв регiону (за
ная~ностi).

12. Реестрацiя адвокатiв, якi прибули для участi у зборах адвокатiв для
обрання делегатiв на Конференцiю, здiйснюеться членами органiв
адвокатського самоврядування та уповноваженими радою адвокатiв
регiону адвокатами на пiдставi спискiв, наданих Секретарiатом Ради
адвокатiв УкраYни (Секретарiатом НацiональноY асоцiацi~ адвокатiв
Укра~ни).

13. Эбори адвокатiв у рсгiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) для обрання делегатiв на Конференцiю
обирають зi свого складу головуючого та секретаря, якi забезпечують
порядок ~х ведения, складення протоколу, а також, у разi необхiдностi,
лiчильну комiсiю, яка забезпечус пiдрахунок результатiв голосування.

14. Загальнi эбори адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) е повноважними незалежно вiд
кiлькостi адвокатiв, якi взяли участь в ~х роботi, за умови належного Yx
повiдомлення. Рiшення приймаються вiдкритим голосуванням
бiльшiстю голосiв на момент прийняття вiдповiдного рiшення.

15. Делегат (учасник) КонференцiY вважаеться обраним, якщо за нього
проголосувало бiльше половини присутнiх на зборах адвокатiв у регiонi
(районах областi, мiстах обласного пiдпорядкування, районах мiста) на
момент прийняття вiдповiдного рiшення. У разi, якщо на эбори прибув
лише один адвокат, вiн включаеться до списку делегатiв Конференцi~
(кооптуеться) за довiдкою особи, визначеною вiдповiдальною за.
проведения цих зборiв.

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 Конференцi~ iз
зазначенюiм Yx прiзвища, iменi, по батьковi, номеру i дати свiдоцтва про
право на заняття адвокатською дiяльнiстю, 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 реестрацi~ делегатiв КонференцiY покладаеться на раду
адвокатiв регiону i здiйсНюеться уповноваженими радою адвокатiв
регiону делегатами згiдно ресстрацiйних спискiв делегатiв, при умовi
подання ними свiдоцтв про право на заняття адвокатською дiяльнiстю,
витягiв з СРАУ та документiв, що посвiдчують особу. Керiвник групп
ресстрацi~ власним пiдписом посвiдчуе факт реестрацi~, а також
правильнiсть вiдомостей, вказаних в реестрацiйному списку.

19. Конференцiя е повноважною за умови участi у нiй бiльше половини
делегатiв, що мають право брати участь у КонференцiУ (кворум).

20. Койференцiю вiдкривае Голова ради адвокатiв регiону та повiдомляе про
кiлькiсть делегатiв, якi прибули на початок роботи Конференцi~ згiдно
вiдомостей, наданих Керiвником групи реестрацiТ.

21. ~ разi встановлення правомочностi Конференцi~ (кворуму) вiдповiдно до
частини 4 статтi 47 Закону Укра~ни «Про адвокатуру та адвокатську
дiяльнiсть» Голова ради адвокатiв регiону повiдомляе про можливiсть
розпочати роботу Конференцi~ та обрання П робочих органiв.

22. Конференцiя адвокатiв регiону обирас iз свого складу головуючого та
секретаря, якi забезпечують порядок П ведення, складення протоколу, а
також членiв лiчильноY комiсiЧ, якi забезпечують голосування та
пiдрахунок результатiв голосування, та мандатну комiсiю для перевiрки
повноважень делегатiв КонференцiL

23. Голосування на Конференцi~ вiдбуваеться вiдкрито, рiшення вважаеться
прийнятим за умови, якщо за нього проголосувало бiльшiсть делегатiв,
присутнiх на Конференцi~ на час прийняття вiдповiдного рiшення.

24. За результатами проведения Конференцi~ складаеться протокол, який
пiдписуеться головуючим та секретарем КонференцiL Протокол
протягом 3-х днiв пiсля проведення Конференцi~ надсилаеться, у тому
числi електронною поштою, до Секретарiату Ради адвокатiв Укра~ни
(Секретарiату Нацiонально~ асоцiацi~ адвокатiв Укра~ни).

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 УкраУни Л.ГL Iзовiтова



Додаток ‘Ng 1
до Порядку висування та обрання

делегатiв конференцi~ адвокатiв
КиУвсько~ областi

Квота обрання делегатiв на эборах адвокатiв КиУвськоУ областi
Квота обрання делегатiв на эборах адвокапiiв регiону внзначаспi.ься внходячи is кiлькосiпi

адвокан?iв у вiдповiдчих районах обласи2 i, мiсiпах обласного пiдпорядкування, районах
мiсiпа, але не менше двох делегатпiв вiд кожи ого району обласiпi, niiClna обласного

пiдггорядкування, району мiсiпа за даними СРА У

Райони областi, мiста обласного . . .

. Кiлькiеть делегатiв
~ шдпорядкування

Мiста обласного пiдпорядкування:
Березань 2 делегата вiд 7 адвокатiв
Бiла Церква б делегатiв вiд 137 адвокатiв
Бориспiль З делегата вiд 52 адвокатiв
Бровари б делегатiв вiд 141 адвоката
Буча 2 делегата вiд 38 адвокатiв
Василькiв 2 делегата вiд 48 адвокатiв
Iрпiнь 5 делегатiв вiд 111 адвокатiв
Обухiв 2 делегата вiд 43 адвокатiв
Переяслав-Хмельницький 2 делегата вiд 22 адвокатiв
Ржищiв 2 делегата вiд З адвокатiв
Славутич 2 делегата вiд 8 адвокатiв
Фастiв 2 делегата вiд 32 адвокатiв

Райони мiст:
м. КиУв

Голосi~вський район 14 делегатiв вiд 332 адвокатiв
Дарницький район 1 lделегатiв вiд 275 адвоката
Деснянський район 5 делегатiв вiд 125 адвокатiв
днiпровський район 9 делегатiв вiд 208 адвокатiв
Оболонський район 8 делегатiв вiд 187 адвокатiв
Печерський район 20 делегатiв вiд 492 адвокатiв
Подiльський район 11 делегатiв вiд 256 адвокатiв
Святошинський район 8 делегатiв вiд 183 адвокатiв
СолоМ?янський район 11 делегатiв вiд 253 адвокатiв
Шевченкiвський район 31 делегат вiд 772 адвокатiв

Райони областi:
Баришiвський район 2 делегата вiд 13 адвокатiв
Бiлоцеркiвський район 2 делегата вiд 4 адвокатiв
Богуславський район 2 делегата вiд 19 адвокатiв
Бориспiльський район 2 делегата вiд 25 адвокатiв
Бородянський район 2 делегата вiд 25 адвокатiв
Броварський район 2 делегата вiд 20 адвокатiв
Василькiвський район 2 делегата вiд 24 адвокатiв
Вишгородський район 3 делегата вiд 74 адвокатiв



iслав
dський

Рокитн-янський
ський район

Ставищенськ~~
Щанський

ТетiТвськ~ район
Фастiвський
яготинський

2 делегата вiд 7 адвокат~iв
2 делегата вiд б адвокатi
2 делегата вiд 5 аднокатiв
2 Делегата вiд 9 адВокатiв
8 Делегатiв вiд 184
~ЛегаТавiдlз аДвокатiв
2 Делегата вiд 12 аДвокатiв
2 делегата вiд 20 аДВокатiв
Мусiенко Павло Миколайович -

кооптований делегат
0
2 Делегата вiд 10 аднокатiв
2 Делегата вiд 9 аДвокатi

..2 Делегата вiД 8 аДвокатiв
2 делегата вiд 7 адвокатiв
2 Делегата вiд 9 адвокатiв
2 делегата вiд б адвокатiв
2 лелегата вiл 15 аднокатiв


