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РЕГЛАМЕНТ
конференцiУ адвокатiв КнУвськоУ областi
1.

Загальнi положения

1.1. Даний Регламент конференцi~ адвокатiв КиYвсько~ областi (надалi
Регламент) прийнято Радою адвокатiв Укра~ни на реалiзацiю ~
повноважень, визначених пунктом п’яТим частини четвертоY статтi 55
Закону УкраYни «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть» (надалi
Закон), Порядком висування та обрання делегатiв конференцiТ адвокатiв
Ки~вськоТ областi (надалi
Порядок) з метою розгляду та затвердження
звiту Ради адвокатiв КиYвсько~ областi, розгляду та затвердження звiту
Квалiфiкацiйно-дисциплiнарноY комiсiY адвокатури КиYвсько’f областi,
розгляду та затвердження висновку РевiзiйноY комiсiY адвокатiв Ки~вськоY
областi, розгляду та затвердження висновку представника адвокатiв
КиYвськоY областi у складi Ради адвокатiв Украfни, розгляду та
затвердження висновку представника адвокатiв КиYвськоY областi у складi
Вищо~ квалiфiкацiйно-дисциплiнарноY комiсiY адвокатури, затвердження
штатного розпису i кошторису Ради адвокатiв Ки~вськоY областi на
2018 рiк, затвердження штатного розпису i кошторису КДКА КиYвськоY
областi на 2018 рiк, рiзне.
—

—

—

1.2. Основними засадами дiяльностi Конференцi~ с: вiдкритiсть, гласнiсть,
законнiсть, рiвнiсть прав делегатiв КонференцiY, право на оскарження
рiшень КонференцiY у передбачених Законом випадках, право на захист,
колегiальнiсть прийняття рiiпень, незалежнiсть, об’сктивнiсть, повне
з’ясування обставин, обов’язковiсть рiшень Конференцif.
1.3. Делегати Конференцi~ € рiвноправними i здiйснюють сво~ повноваження
вiдповiдно до Закону, затвердженого Радою адвокатiв УкраТни Порядку та
цього Регламенту.
2.

Органiзацiйне засiдання

2.1. Рада адвокатiв periony проводить органiзацiйне засiдання, на якому
затверджу€ розклад порядку денного КонференцiY, визначас заходи
органiзацiйно~тсхнiчного забезпечення проведення Конференцi~ адвокатiв
Ки~всько~ областi (надалi Конференцiя),
—

2.2. Вiдкритим голосуванням на органiзацiйному засiданнi рада адвокатiв
регiону:
2.2.1. визна.ча€ час, дату та мiсце проведення КонференцiY;

2.2.2. визначас час, дату та мiсце проведення зборiв адвокатiв по виборам
делегатiв на Конференцiю;
2.2.3. визначас iз членiв органiв адвокатського самоврядування осiб,
вiДповiдальних за органiзацiйне забезпечення зборiв адвокатiв по
виборам делегатiв на Конференцiю;
2.2.4. визначас iз числа адвокатiв осiб, вiдповiдальних за ресстрацiю
адвокатiв, якi прибули для участi у зборах адвокатiв для обрання
делегатiв на Конференцiю.
2.2.5. складас порядок денний Конференцi~.
2.2.6. складас ресстрацiйнi списки адвокатiв для проведення зборiв
адвокатiв згiдно переданих Головi Ради адвокатiв КиYвсько~ областi
Секретарiатом Ради адвокатiв УкраYни спискiв адвокатiв, адреси
робочого мiсця та вiдомостi про яких включенi до Сдиного реестру
адвокатiв УкраYни у Ки~вськiй областi, вiдповiдно до затвердженого
Радою адвокатiв Укра~ни Порядку ведения Сдиного реестру
адвокатiв Укра~ни, а також вiдомостей €РАУ станом на 8 лютого
2018 року (день прийняття Радою адвокатiв УкраYни рiшення).
2.3. Рада адвокатiв регiону складас реестрацiйний список делегатiв Конференцiт
на пiдставi протоколiв зборiв адвокатiв по висуненню та обранню делегатiв
Конференцi~. Складенi вiдповiдно до Порядку списки адвокатiв е
одночасно реестрацiйними листками адвокатiв, якi беруть участь у зборах
адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного пiдпорядкування,
районах мiста).
3.

Загальнi эбори адвокатiв

3.1. Органiзацiйне забезпечення зборiв адвокатiв по виборам делегатiв на
Конференцiю здiйснюеться радою адвокатiв регiону та представниками,
визначеними вiдповiдальними за проведення певних органiзацiйних заходiв
радою адвокатiв periouy або уповноваженими радою членами ради та/або

кдкА.
3.2. Перед початком зборiв проводиться реесгграцiя адвокатiв, яка. закiнчуеться
за 10 хвилин до Yx вiдкри’тгя.
3.3. Ресстрацiя адвокатiв органiзоВуеться радою адвокатiв регiону i
здiйснюеться членами органiв адвокатського самоврядування та
уповноваженими радою адвокатiв регiону адвокатами в реестра.цiйному
листку за списком адвокатiв, наданим Секретарiатом Ради адвокатiв
УкраYни (секретарiатом НацiональноY асоцiацiY адвокатiв Укра/ни), при
предявленнi ними свiдоцтв про право на заняття адвокатською дiяльнiстю,
а також посвiдчень адвокатiв чи документiв, що пiдтверджують Yx особу.
3.4. Уповноважена радою адвокатiв регiону особа (член органу адвокатського
самоврядування) посвiдчуе факт реестрацiY та правильнiсть вiдомостей,
вказаних у реестрацiйному листку, власним пiдписом.

3.5. Загальнi збори адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) е повноважними незалежно вiд кiлькостi
адвокатiв~ якi взяли участь в Tx роботi, за умови належного Tx
повiдомлення.
3.6. Вiдкривае збори адвокатiв член ради адвокатiв регiону/член КДКА~
вiдповiдальний за Tx органiзацiйне забезпечення, який доповiдае:
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 (вiдкритий);
3.6.4. про кiлькiсть голосiв, яка е вирiшальною, при ухваленнi рiшення
зборiв;
3.6.5. пропонус обрати лiчильну комiсiю (кiлькiсний склад i прiзвища);.
3.6.6. пропонуе обрати головуючого та секретаря зборiв.
3.7. Пiсля обрання головуючого та секретаря зборiв, член ради адвокатiв
регiону/член КДКА, вiдповiдальний за органiзацiйне забезпечення, складае
своТ повноваження.
3.8. Головуючий пропонуе учасникам зборiв висувати кандидатури делегатiв
Конференцit Кiль’кiсть висунутих кандидатiв не обмежуеться.
3.9. Головуючий пропонус учасникам зборiв обговорити кандидатури делегатiв
Конференцiт.
3.10. Рiшення приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв на
момент прийняття вiдповiдного рiшения.
3.11. Делегат (учасник) Конференцiт 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 збори адвокатiв
району областi, мiста обласного пiдпорядкування, району мiста прибув
лише один адвокат, вiн включаеться до списку делегатiв Конференцiт
(кооптуеться) за довiдкою особи, визначсною вiдповiдальною за
проведення 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 дслегатiв на Конференцiю повинен
мiстити iнформацiю про кiлькiсть учасникiв зборiв адвокатiв з обрання
делегатiв на Конферснцiю, про обраних для участi у Конфсренцiт iз
зазначенням Tx прiзвища, iменi, по батьковi обранот особи, номеру i дати

свiдоцтва про право на занwггя 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 пптання проведення КонференцiУ

4.1. Рада адвокатiв регiону складас списки делегатiв за наявними у не~
протоколами зборiв адвокатiв у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста). До вказаних спискiв, також, включаються
кооптованi за Порядком висування та обрання делегатiв конференцiТ
адвокатiв КиТвськоТ областi, а саме: Голова та члени ради адвокатiв
регiону, Голова та члени КДКА, Голова та члени ревiзiйноТ комiсiТ
адвокатiв регiону, представники адвокатiв регiону у складi Ради адвокатiв
УкраТни та ВищоТ квалiфiкацiйно-дисциплiнарноТ комiсiТ адвокатури, на
яких покладаеться органiзацiйно-технiчне забезпечення КонференцiТ та якi
звiтують перед Конференцiею, вiдповiдно до частини 5 ста~ггi 47 Закону, а
також один чи два адвокати, вiдомостi про адресу робочого мiсця яких
включено до €РАУ по даному регiону (району областi, мiсту обласного
пiдпорядкування, району мiста). Один екземпляр цього списку зберiгаеться
у радi адвокатiв регiону, а другий
направляеться до Ради адвокатiв
УкраТни для оприлюднення.
-

—

4.2. Прiзвища делсгатiв КонферснцiТ адвокатiв вносяться до реестрацiйного
списку делегатiв, який пiдписуеться вiдповiдальною за Tx складання
о со бою
.

4.3. Рада адвокатiв регiону iз числа адвокатiв делегатiв Конференцiт визначас
осiб, якi проводять ресстрацiю делсгатiв КонференцiТ. ‘з Tx числа
обираеться керiвник та секретар групи реестрацiТ.
—

4.4. Рсестрацiйний список делегатiв Конференцiт передаеться керiвнику групи
реестрацiТ.
4.5. За результатами ресстрацiТ делегатiв КонферснцiТ складаеться протокол,
який пiдписусться керiвником та секретарем групи ресстрацiТ.
4.6. Реестрацiя делегатiв розпочинаеться не пiзнiше нiж за годину до початку
КонференцiТ i закiнчуеться за 10 хвилин до ~ff вiдкриття.
4.7. Ре€страцiя делегатiв здiйснюеться уповноваженими радою адвокатiв
регiону делегатами у ресстрацiйному списку делегатiв при пред’явленнi
адвокатами-делегатами свiдоцтв про право на заняття адвокатською
дiяльнiстю, посвiдчень адвокатiв чи документiв, що пiдтверджують Tx
о со бу
.

4,8. Керiвник грули рссстрацiТ посвiдчуе факт реестрацiТ та правильнiсть
вiдомостей, вказаних у реестрацiйному списку, власним пiдписом.

4.9. Конференцiя адвокатiв регiону е повноважною за умови участi у нiй бiльше
половини делегатiв, якi мають право брати участь у Конференцi~ (кворум).
4.10. Кворум визначаеться на момент закiнчення реестрацiY по кiлькостi
делегатiв, якi сво~ми пiдписами в реестрацiйному списку посвiдчилн факт
~х реестрацi~. При вiдсутностi кворуму рада адвокатiв periony призначас
нону дату скликання Конференцit
4.11. Керiвник групи ресстрацi~ передас Головi ради адвокатiв регiону вiдомостi
щодо кiлькостi делегатiв обраних, i тих, якi заресструвалися, повiдомляс
Конференцiю про наявнiсть (вiдсутнiсть) кворуму.
4.12; Голова ради адвокатiв регiону у разi наявностi кворуму вiдкривае
Конференцiю i пропонус обрати головуючого та секретаря, якi
забезпечують порядок П ведения та складення протоколу, членiв лiчильноY
комiсiТ, якi забезпелують голосування та пiдрахунок результатiв
голосування, а також членiв мандатно~ комiсiY для перевiрки повноважень
делегатiв Конференцit
4.13. Головуючий на Конференцi~:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

керуе засiданням у вiдповiдностi з даним Регламентом та Порядком;
ставить на обговорення питания у вiдповiдностi з порядком денним;
надас можливiсть для виступiв учасникам Конференцi~;
проводить голосування по питаниях порядку денного, що потребують
прийнятгя рiшення, i оголошус його результати;
дас доручення, пов’язанi з забезпеченням роботи КонференцiY i П
робочих органiв;
вiдповiдае на питання, що поступили на його адресу, i дас уснi
довiдки;
забезпечуе порядок в залi;
оголошуе перерви;
закривае Конференцiю;
пiдписуе протокол КонференцiТ.

4.14. Головуючий не вправi коментувати ~иступаючих i давати оцiнку ~х
виступiв.
4.15. Головуючий мае право припиняти будь якi дi~, що порушують даний
Регламент i Порядок роботи Конференцi~, у тому числi робити зауваження
виступаючому учаснику Конференцi~ при ухиленнi вiд обговорюваного
питания.
4.16. Секретар (секретарiат) Конференцi~ забезпечуе i контролюс ведення
протоколу КонфсренцiY, приймас вiд делегатiв заявки на виступ з питань
порядку денного.
4.17. Лiчильна комiсiя КонфсренцiY обираеться для органiзацi~ i проведения
процедури голосування. ‘з свого складу вона обирае голову i секретаря

лiчильно~ комiсi~. Рiшення лiчильно~ комiсiЧ приймаються бiльшiстю
голосiв вiд числа ~f членiв. Голова лiчильноY комiсi~ роз’яснюе порядок
голосування з питань порядку денного КонференцiY, про результати
пiдрахунку голосiв повiдомляе голову та секретаря (секретарiат)
Конференцit
4.18. Для перевiрки повноважень делегатiв Конференцiя формус мандатну
комiсiю, яка:
4.18.1. перевiряе повноваження заресстрованих делегатiв i проводить
замiну тимчасових посвiдчень на мандат делегата КонференцiY;
4.18.2. доповiдае (Голова мандатно~ комiсi~) КонференцiY про кiлькiсть
обраних делегатiв.
Конференцiя затверджуе доповiдь мандатно~ комiсiY. Голосування з питань
порядку денного проводиться тiльки пiсля визнання Конференцiсю
повноважень делегатiв на пiдставi доповiдi Голови мандатноТ комiсit
4.19. На КонференцiY надаеться час для виступiв:
—

—

—

—

—

з доповiддю з питання порядку денного
до 20 хвилин;
звiт про дiяльнiсть Ради адвокатiв КиYвськоY областi до 10 хвилин;
звiт про дiяльнiсть КДКА КиYвсько~ областi до 10 хвилин;
висновки РевiзiйноY комiсi~ адвокатiв КиYвськоТ областi до 10 хвилин;
висновок представника адвокатiв Ки~всько~ областi у складi Ради
адвокатiв Укра~ни до 10 хвилин;
висновок представника адвокатiв КиYвськоТ областi у складi ВищоY
квалiфiкацiйно-дисциплiнарнот комiсi~ адвокатури до 10 хвилин;
з iнших питань до 10 хвилин.
—

—

—

—

—

—

—

—

Конференцiя адвокатiв periouy вправi приймати рiшення про продовження
або скорочення часу на виступи,
4.20. Делегат Конференцi~ щ~вокатiв регiоку вправi:
—

—

—

виступати i вносити пропозицi~ по сутi обговорюваних питань;
заявляти самовiдвiд у випадку пр~позицiй iз обрання до складу
робочих органiв КонференцiТ;
вистулати iз одного i того ж питання не бiльше 2-х разiв.

4.21. Делегат Конференцi~ у своему виступi не вправi вiдхилятися вiд
обговорюваноY теми, виступати без дозволу Головуючого та перевищувати
вiдведений для виступiв час.
У випадку наявностi вищевказаних порушень Головуючий мае право
попередити виступаючого або позбавити його слова.
4.22. Рiшення КонферснцiY приймаються бiльшiстю голосiв присутнiх на
Конференцi~ делсгатiв на момент прийня’ггя рiшення.

4.23 .ГIеред проведенням голосування Головуючий Конф еренцi~ orononiyc
сформульоване питання, що поставлене на голосування, а у випадку
голосування по кандидатурам також прiзвища, по батьковi осiб,
запропонованих для обрання.
4.24. Делегати, надiленi правом голосування, виражають думку при прийняттi
рiшення шляхом голосування мандатами.
4.25. Пiдрахунок голосiв проводиться членами лiчильно~ комiсit
4.26. Голосування на Конференцi~ с особистим. Не допускаеться голосування за
дорученнями або одних делегатiв замiсть iнших.
4.27. Пiсля обговорення питань порядку денного, прийнягггя
головуючий оголошус роботу Конференцi~ закiнченою.
Голова Ради адвокатiв УкраУни

рiпiень,

Л.П. Iзовiтова

