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РЕГЛАМЕНТ
, конференцiУ адвокатiв КиУвськоУ областi

1. Загальнi ПОЛОЖСННЯ

1.1. даний Регламент конференцiY адвокатiв КиYвськоТ областi (надалi —

Регламент) прийнято Радою адвокатiв УкраТни на реалiзацiю Tf
повноважень, визначених пунктом п’ятим частини четверто~ статтi 55
Закону УкраТни «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть» (надалi —

Закон), Порядком висування та обрання делегатiв конференцi~ адвокатiв
Ки~вськоТ областi (надалi — Порядок) з метою обрання делегатiв на З’fзд
адвокатiв УкраТни 2019 року, призначений Радою адвокатiв УкраYни на
«15-16» лютого 2019 року.

1.2. Основними засадами дiяльностi Конференцiт е: вiдкритiсть, гласнiсть,
законнiсть, рiвнiсть прав делегатiв Конференцiт, право на оскарження
рiшень КонференцiТ у передбаченнх Законом випадках, право на захист,
колегiальнiсть прийня’ггя рiшень, незалежнiсть, об’ективнiсть, повне
з?ясування обставин, обовчязковiсть рiшень Конференцiт.

1.3. делегати Конференцi~ с рiвноправними i здiйснюють сво~ повноваження
вiдповiдно до Закону, затвердженого Радою адвокатiв УкраYни Порядку та
цього Регламенту.

2. Органiзацiйне засiдання

. 2.1. Рада адвокатiв periouy проводить органiзацiйне засiдання, на якому
затверджус розклад порядку денного Конференцi~, визначас заходи
органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення Конференцiт адВокатiв
регiону (надалi — Конференцiя).

У регiонах введення надзвичайного стану повiдомити вiйськову
адмiнiстрацiю про дату, час та мiсце проведения зборiв адвокатiв за
адресами вiдповiдних мiст, районiв областi, мiст обласного
пiдпорядкування по висуненню делегатiв на Конференцiю та Конференцi~.

2.2. Вiдкритим голосуванням на органiзацiйному засiданнi рада адвокатiв
регiону:

2.2.1. визначас час, дату та мiсце проведення Конференцi~;



2.2.2. Визначас час, дату та мiсце проведення зборiв адВокатiв по виборам
делегатiв на Конференцiю;

2.2.3. Визначас iз членiв ради адВокатiв та КДКА регiону (а також, у разi
необхiдностi, iз числа адВокатiв з робочим мiсцсм у ВiдпоВiдному
регiонi, згiдно з вiдомостями СРАУ) осiб, вiдПОВiдалЬнИх за
органiзацiйне забезпечення зборiв адВокатiв по виборам делегатiв на
Кбнференцiю (далi уповноважена радою адвокатiв periouy особа);

2.2.4. визначас iз числа адВокатiв осiб, Вiдповiдальню~ за ресстрацiю
адвокатiв, якi прибули для участi у зборах адВокатiв для обрання
~елегатiв на Конференцiю;

2.2.5. складас ресстрацiйнi списки адвокатiв для проведення зборiв
адвокатiв згiдно переданих Головi Ради адвокатiв periouy
Секретарiатом Ради адВокатiв Укра~ни спискiв адВокатiв, адреси
робочого мiсця та вiдомостi про яких включенi до Сдиного ресстру
адвокатiв Укра~ни у Вiдповiднiй областi, вiдпоВiдно до затвердженого
Радою адвокатiв Укра~ни Порядку ведения Сдиного ресстру
аДвокатiв УкраТни, а також Вiдомостей СРАУ (список формусться на
дату прийняггтя цього рiшення).

2.3. Рада адВокатiв periouy складае список делегатiв Конференцiт на пiдставi
протоколiв зборiв адВокатiв по висуненню та обранню делегатiв
Конференцiт та довiдок уповноважених радою адВокатiв осiб, який
одночасно с ресстрацiйним списком адвокатiв, якi беруть участь у
Конференцiт.

3. Загальнi эбори адВокатiв
3.1. Органiзацiйне забезпечення зборiв адвокатiв по виборам делегатiв на

Конференцiю здiйснюсться радою адвокатiв регiону та представниками
визначеними вiдповiдальними за проведения пеВних органiзацiйних заходiв
радою адвокатiв регiону або уповноваженими радою адвокатами, членами
ради або КдКА.

3.2. Перед початком зборiв проводиться ресстрацiя адвокатiв, яка закiнчусться
за 10 хвилин до ~Т вiдкриття.

3.3. Ресстрацiя адвокатiв здiйснюсться в ресстрацiйному списку адвокатiв,
згiдно наданих Секретарiатом Ради адвокатiв Укра~ни (секретарiатом
Нацiонально~ асоцiацiУ адвокатiв Укра~ни) вiДомостей, при~
ними свiдоцтв про право на занятгя адвокатською дiяльнiстю, а також
посвiдчень адвокатiв чи документiв, що пiдтверджують ~х особу.

Уповноважена радою адвокатiв регiону особа (адвокат, член ради! КДКА)
посвiдчус факт ресстрацiт та правильнiсть вiдомостей, вказаних у
ресстрацiйно~ списку, власним Пiдписом.



3.5. Загальнi эбори адвокатiв у регiонi Qайонах областi, мiстах обласного
Пiдпорядкування, районах MicTa) с повноважними неЗалежно вiд КiЛькостi
адвокатiв, якi ВЗЯЛИ участь В Tx роботi, За умови належного Tx
повiдомЛення

3.6. Вiдкривас збори адВокатiв упоВноваукена радою адвокатiв регiону особа
(адвокат, член ради! КДКА), вiдповiдальний За Tx органiзацiйне
ЗабезпеченнЯ, який доповiдас:

3.6.1. про кiЛькiсть прибулих на збори адВокатiв;

3.6.2. про визначену квоту деЛегатiв на Конференцiю;

3.6.3. про встановлений спосiб гоЛосування;

3.6.4. про кiЛькiсть голосiв, яка с вирiшальною, при уХваленнi рiшення
зборiв;

3.6.5. пропонус обрати лiчиЛьну комiсiю (кiлькiсний склад i прiЗвища);

3.6.6. пропонус обрати голоВуючого та секретаря зборiв.

3.7. Пiсля обрання головуючого та секретаря Зборiв, уповноважена радою
адвокатiв регiону особа (адвокат, член ради!КДКА), вiдповiдальний За
органiЗацiЙне забезпечення складас своТ повноваження

3.8. Головуючий пропонус учасникам зборiв висувати кандидатури деЛегатiв
Конференцiт. Кiлькiсть висунутих кандидатiв не обмежусться

3.9. Головуючий пропонус учасникам зборiв обговорити кандидатури делегатiв
Конференцiт.

3.10. Рiшення приймаються вiдкритИм голосуванням бiльшiстю голосiв.

3.11. Делегат Конференцiт вважасться обраним, Якщо за нього проголосувало
бiльше половини присутнiх на зборах адВокатiв у регiонi (районах областi,
мiстах обласного пiдпорЯдкування районах Мiста). У разi, якщо на эбори
адВокатiв району областi, мiста обласного пiдпорядкування району мiста
прибув лише один чи два адвоката, вони с делегатами та включаються до
списку делегатiв Конференцiт за довiдкою особи, визначеною
вiдпоВiдаЛьною за проведения цих зборiв уповноваженою особою.

3.12, у разi, якщо необхiдна кiлькiсть кандидатiв, або жодна iз кандидатур не
набрала бiльшостi голосiв, проводиться рейтингове голосування, i, за
визначеною зборами кiлькiстю осiб, Tx кандидатури вносяться до списку
для голосування,

3.13. 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 Конференцiт iз
зазначенням Ух прiзвища, iменi, по батьковi обранот особи, номеру i дати



свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю, адреси, засобiв
зв’язку, iнших вiдомостей про хiд зборiв.

3.14. Протокол зборiв адвокатiв пiдписуеться головою i секретарем зборiв та
передасться головi ради адвокатiв регiону не пiзнiше наступного дня пiсля
проведення таких зборiв.

4. Процедурнi питання проведення КонференцiУ

4.1. Рада адвокатiв регiону складас списки делегатiв за наявними у нс~
протоколами зборiв адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста), а також з урахуванням довiдки особи,
визначеною вiдповiдальною за проведения цих зборiв (пункт 3.11
Регламенту). Участь у КонференцiY беруть також Голова та члени ради
адвокатiв регiону, Голова та члени КдКА, Голова та члени ревiзiйно~
комiсi~ адвокатiв periouy, представники адвокатiв регiону у складi Ради
адвокатiв УкраТни та Вищо~ квалiфiкацiйно-дисциплiнарно~ комiсiТ
адвокатури, на яких покладасться органiзацiйно-техяiчне забезпечення
Конференцi’f, без права голосу, крiм випадкiв обрання Tx делегатами
конференцiТ на загальних зборах.

4.2. Один екземпляр цього списку зберiгаеться у радi адвокатiв регiону, а
другий не пiзнiше наступного робочого дня — направлясться до Ради
адвокатiв УкраТни для оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi НААУ,

4.3. Прiзвища делегатiв КонференцiТ адвокатiв вносяться до ресстрацiйного
списку делегатiв, який пiдписуеться вiдповiдальною за Tx складання
особою.

4.4. Рада адвокатiв регiону iз числа адвокатiв — делегатiв Конференцiт визначас
осiб, якi проводять реестрацiю делегатiв Конференцiт. ‘з Tx числа
обираеться керiвник та секретар групи ресстрацiТ.

4.5. Ресстрацiйний список делегатiв КонференцiТ передаеться керiвнику групи
ресстрацiТ.

4.6. За результатами ресстрацiТ делегатiв Конференцiт складаеться протокол,
який пiдписусться керiвником та секретарем групи ресстрацiТ.

4.7. Ре€страцiя делегатiв роэпочинаеться не пiзнiше нiж за годину до початку
Конференцiт i закiнчусться за 10 хвилин до if вiдкригггя.

4.8. Ресстрацiя делегатiв здiйснюсться у реестрацiйному списку делегатiв при
пред’явленнi адвокатами-делегатами свiдоцтв про право на занятгя
адвокатською дiяльнiстю, посвiдчень адвокатiв чи документiв, що
пiдтверджують Tx особу.

4.9. Керiвник групи ресстрацiТ посвiдчуе факт ресстрацiТ та правильнiсть
вiдомостей, вказаних у реестрацiйному списку, власним пiдписом.



4. 1О.Конференцiя адвокатiв periouy с повноважною за умови участi у нiй бiльше
половини делегатiв, якi мають право брати участь у КонференцiY (кворум).

4.11. Кворум визначасться на момент закiнчення ресстрацiТ по кiлькостi
делегатiв, якi сво~ми пiдписами в ресстрацiйному списку посвiдчили факт
Tx ресстрацiТ. При вiдсутностi кворуму рада адвокатiв регiону призначас
нону дату скликання Конференцiт.

4.12. Керiвнйк групи ресстрацiТ передас Головi ради адвокатiв регiону вiдомостi
щодо кiлькостi делегатiв обраних, i тих, якi заресструвалися, повiдомляс
Конференцiю про наявнiсть (вiдсутнiсть) кворуму.

4.13. Голова ради адвокатiв регiону у разi наявностi кворуму вiдкривас
Конференцiю i пропонус обрати головуючого та секретаря, якi
забезпечують порядок ~У ведення та складення протоколу, членiв лiчильноТ
комiсiТ, якi забезпечують голосування та пiдрахунок результатiв
голосування, а також членiв мандатноТ комiсiТ для перевiрки повноважень
делегатiв КонференцiТ.

4.14. Головуючий на Конференцiт:

— керус засiданням у вiдповiдностi з даним Регламентом та Порядком;
— ставить на обговорення питання у вiдповiдностi з порядком денним;
— надас можливiсть для виступiв учасникам Конференцiт;
— проводить голосування по питанних порядку денного, що потребують

прийня’iтя рiшення, i оголошус його результати;
— дас доручення, пов’язанi з забезпеченням роботи Конференцiт i TY

робочих органiв;
— вiдповiдас на питання, що поступили на його адресу, i дас уснi

довiдки;
— забезпечус порядок в залi;
— оголошус перерви;
— закривас Конференцiю;
— пiдписус протокол Конференцiт.

4.15. Головуючий не вправi коментувати виступаючих i давати оцiнку Tx
виступiв.

4.16. Головуючий мас право припиняти будь якi дiТ, що порушують даний
Регламент i Порядок роботи КонференцiТ, у тому числi робити зауваження
виступаючому учаснику Конференцiт при ухиленнi вiд обговорюваного
питання.

, 4.17. Секретар (секретарiат) Конференцiт забезпечус i контролюс ведения
протоколу Конференцiт, приймас вiд делегатiв заявки на виступ з питань
порядку денного.



4.18. Лiчильна КОМiСiЯ Конференцi~ обирасться ~для органiзацi~ i проведення
Процедури Голосування. ‘з СВОГО складу нона обирас голову i секретаря
ЛiЧИЛЬНО~ комiсiТ. Рiшення лiчильно~ комiсif Приймаються бiльшiстю
ГОлоСiв вiд Числа iY Членiв. Голова лiчильноТ комiс?f РОЗ’яСнюс Порядок
голосування з Питань Порядку денного Конференцй, про результати
пiдрахунку rOnOCiB повiдОмляс голову та секретаря (секретарiат)
I{онференцii.

4.19. Для Перевiрки Повноважень Делегатiв Конференцiя формус мандатну
КОМiСiЮ, яка:
4.19. Lперевiряс ПовнОВа)кення заресстрован~ делеГатiв i Проводить замiну
тимЧасОвих ПОсВiдчень на мандат делегата Конференцiy;
4.1 9.2.доПОвiдас (Голова мандатноТ комiсй~ КонференцiТ про кiлькiСть
обраних делеГатiв.
Конференцiя затверджус дОПОвiдь мандатноТ комiсiТ. Голосування з питань

порядку денного Проводиться Tinbku пiсля визнання Конференцiсю
повноважень делегатiв на ПiдСтавi дОповiдi Голови мандатноТ комiсiТ,

4.20. На Конференцiу надасггься Час для вистуПiв:

— з доПОвiддю з питання Порядку денного — до 20 Хвилин;
— з iнших питань — до 10 хвилин.

Конференцiя адвокатiв periouy вправi Приймати рiшення Про Продовження
або скорочення часу на виступи.

4.21. Делегат Конференцiт адвокатiв реГiону вПравi:

— вистуПати i вносити ПрОПозицiу ПО сутi ОбгОвОрюваних Питань;
— заявляти самОвiдвiд у виПадку ПРОПозицiй iз обрання до складу

робочих органiв Конференцiу;
— вИступати iз Одного i того ж Питания не бiльше 2-х разiв.

4.22. Делегат Конференцiу у свосму вистуПi не вПравi вiдхилятися вiд
обговорюванот теми, ВистуПати без дозволу Головуючого та Перевищувати
вiдведений для вИстуПiВ час.

У випадку наявностi ВИЩевказан~~ порушень Головуючий мае Право
попередити виступаючого або позбавити його слова.

4.23. Рiшення Конференцiт Приймаються бiльшiстю ГОЛОс{В Присутнiх на
Конференцiт делегатiв. У разi, коли рiшення Конференцiу приймаеться
таемним ГОлОсуванням, воно Оголошуеться лiЧильною кОмiсiсю за
результатами пiдрахунку ГОЛОсiв та занОситься до протоколу в якостi
рiшення Конференцiт без додаткового затвердження результатiв
голосування рiшенням КонференцiТ.



4.24. Перед проведениям голосування Головуючий КонференцiY оголошус
сформульоване питания, що поставлене на голосування, а у випадку
голосування по кандидатурам також прiзвища, по батьковi осiб,
запропонованих для обрання.

4.25. Делегати, надiленi правом голосування, виражають думку при прийняттi
рiшення шляхом голосування мандатами.

4.26. Пiдрах~нок голосiв проводиться членами лiчильноТ комiсit

4.27. Голосування на Конференцi~ е особистим. Не допускаеться голосування за
дорученнями або одних делегатiв замiсть iнших.

4.28. Пiсля обговорення питань порядку денного, прийнягггя рiшень,
головуючий оголошус роботу Конференцi~ закiнченою.

Голова Ради адвокатiв УкраУни Л.П. Iзовiтова


