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РIШЕННЯ Х~ 9
Про скликання конференцiУ адвокатiв КиУвськоУ областi,
затвердження Порядку висування та обрання делегатiв конференцiУ
адвокатiв КиТвсько~ областi, Регламенту конференцiУ адвокатiв
КиУвськоУ областi та встановлення квоти представництва

«8» лютого 2018 року

м. КиУв

б лютого 2018 року до Ради адвокатiв Укра~ни надiйшло звернення
Голови Ради адвокатiв КиYвськоY областi Бойка ПА. вiд 06 лютого 2018 року
~N~≥ 43/0/2~18 про скликання на 31 березня 2018 року Конференцi~ адвокатiв
Ки~всько~ областi, встановлення квоти представництва, затвердження
порядку висування та обрання делегатiв конференцi~ адвокатiв Ки~всько~
областi i регламенту конференцi~ адвокатiв Ки’fвсько~ областi.
Конференцiя адвокатiв регiону с вищим регiональним органом
адвокатського самоврядування, що скликасться не рiдше одного разу на pik з
метою, серед iншого, розгляду та затвердження звiту ради адвокатiв регiону,
квалiфiкацiйно-дисциплiнарноУ комiсiY адвокатури регiону, висНовкiв
ревiзiйноY комiсiТ адвокатiв регiону, висновкiв представникiв адвокатiв
регiону у складi Ради адвокатiв Укра~ни та ВищоY квалiфiкацiйно
дисциплiнарно~ комiсi~ адвокатури, затвердження штатного роэпису i
кошторису ради адвокатiв та КДКА регiону, прийнягггя iнших рiшень

вiдповiдно до Закону УкраТни ~хПро адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть»
(далi Закон).
—

Вiдповiдно до приписiв частини першоТ стати 47 та пункту 5 частини
четверто~ статгi 55 Закону Рада адвокатiв УкраТни встановлюс квоту
представництва, затверджус порядок висування та обрання делсгатiв
конференцiY адВокатiв регiону, регламент конференцiY адвокатiв регiону, а
також уповноважена на скликання конференцi~ адвокатiв регiону.
Рада адвокатiв УкраYни, керуючись частиною дугою статгi 47, пунктами
2, 5 частини четверто~ статтi 55 Закону УкраТни <Про адвокатуру та
адвокатську дiяльнiсть», Положениям про Раду адвокатiв УкраТни,
вирiшила:

.

2.

Скликати Конференцiю адвокатiв КИ~ВСЬКО~ областi з наступним
порядком денним: про розгляд та затвердження звiту Ради адвокатiв
Ки~всЬКОТ областi; про розгляд та затвердження звiту Кв~iфiкацiйно
дИСдиплiнарно~ КОМiСi~ адвокатури К~Тнсько~ областi; про розгляд та
затвердження висновку Ревiзiйно~ КомiсiУ адвОКатiв Ки~всько~ областi;
про розгляд та затвердження Висновку представника адвокатiв Ки~всько~
облаСтi у Складi Ради адвоКатiв Укра~ни; про розгляд та затверджен~
Висновку представника адвОкатiв КиТвсько~ облаСтi у Складi Вищо~
Кв~iфiкацiйнОдиСДиплiнарно~ комiсiТ адвокатури; про затвердження
штатного роэпису i коштОрису Ради адвокатiв Ки~вс~ькоТ областi на
2018 рiк; про затвердження штатного розпису i Кошториеу КдКА
Ки~вськоУ областi на 2018 рiк; рiзне.
Зобов’язати Раду адвоКатiв Ки~всько~ областi забезпечити проведенют
Конференцiу адВокатiв Ки~всько~ областi (надалi
Конференцiя) з
визначеним Порядком денним,
—

.

3.

Встановити квоту ПредСтаВниДтва делегатiв на Конферендiю 1 делегат
вiд 25 адвоКатiв, але не Менше 2-х делегатiв вiд району областi, мiста
обласного пiдпорядКування району мiСта, адреси робочого МiСцЯ та
вiдоМостi про яких ВКлюченi до Сдиного реестру адвокатiв УкраУни у
Ки~вськiй областi, ВiдПОвiдно до затвердженого. Радою адвокатiв
УкраУни. Порядку ведения Сдиного ресСтру адвоКатiв Укра~ни та
вiдОмОСтей €РАУ станом на день прийняпя Радою адвоКатiв Укра~ни
цього рiшення (СПИСОК додаеться).

4.

Делегатами з правом Голосу е члени Органiв адвокатського
Самоврядування регiону, вiДОмоСтi про яких вКлюченi До Сдиного
реестру адВОКатiв Украfни у КИ~ВСЬК~Й областi, вiдПовiДно до
затверДженого Радою адвоКатiв Укра~ни Порядку ведения Сдиного
реестру адВОКатiв Укра~ни та вiдОмоСтей €РАУ станом на день
прийняття Радою адВоКатiв УкраУни цього рiшення, на яких
Покладаеться органiзаДiйнотехнiчне забезпечення Конференцi~ та якi
звiт~оть перед Конференцiею ВiдПОВiдно до чаСтини 5 статтi 47 Закону,
а Саме: Голова та члени ради адвокатiв регiону, Голова та члени
КваiфiкащйнодиСцИПлiнар~о.~ Комiсi~ адвоКатурИ periouy, Голова та
члени реВiзiйно~ КОМiСi~ адвоКатiв регiону, представники адВокатiв
регiону у Складi Ради адвоКатiв УкраТни та Вищо~ квалiфiкацiйно
диСцИплiнарно~ КОМiСi~ адвокатури.

—

У випадку, яКщо у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпОряДкування, районах мiста) е один чи два адвокати, вiДомоСтi про
адресу робочого мiсця яких Включено до СРАУ по даному реГiону
(району областi, мiсту обласного пiдпорядкування району мiста), воин
Кооптуються делегатами Конференцi~.

5.

Затвердити Порядок висування та обрання делеГатiв конференцi~
адвокатiв Ки~ВСЬКоY областi, що додаеться.

б.

Затвердити Регламент конференцi~ адвокатiв Ки~вськоy областi, що
додаеться.

7.

ЗОбОВ’язати Раду адвоКатiв Ки~всько~ областi:

визначити дату, час та мiсце проведення зборiв адвокатiв по
висуненню делегатiв на Конференцiю та Конференцi~;

—

не пiзнiше наступного дня пiсля прийняття рiшення радою
адвокатiв регiону направитн електронною поштою до Секретарiату
Ради адвокатiв Укра~ни (секретарiату Нацiонально~ асоцiацi~
адвокатiв Укра~ни) вiдомостi про час, мiсце i дату проведення
КонференцiY та зборiв адвокатiв по висуненню та обранню
делегатiв Конференцi~ для оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi
НацiональноТ асоцiацiY адвокатiв УкраYни;

—

—

-

—

опублiкувати оголошення та повiдомлення в обласнiй газетi,
пов’язанi iз проведенням зборiв адвокатiв по висуненню та обранню
делегатiв КонференцiY та Конференцi~, а також оприлюднити на
веб-сайтi ради адвокатiв регiону (за наявностi);
за результатами проведения Конференцi~ скерувати до Секретарiату
Ради адвокатiв УкраYни (секретарiату НацiональноY асоцiацi~
адвокатiв Укра~ни) протокол Конференцi~ адвокатiв КиYвсько~
областi (у тому числi електронною поштою).

8.

Секретарiату Ради адвокатiв Укра~ни (секретарiату Нацiонально~
асоцiацi~ адвокатiв Укра~ни) сформувати та передати Головi Ради
адвокатiв Ки~всько~ областi Бойку П.А. списки адвоЁатiв регiону, адреси
робочого мiсця та вiдомостi про яких включенi до Сдиного реестру
адвокатiв Укра~ни у Ки~вськiй областi на пiдставi вiдомостей СРАУ
станом на день прийняття Радою адвокатiв УкраYни цього рiшення.

9.

В.о. Секретаря Ради адвокатiв Укра~ни про прийняте рiшення
повiдомити Раду адвокатiв Ки~всько~ областi та довести його до вiдома
адвокатiв на офiцiйному веб-сайтi НацiональноY асоцiацi~ адвокатiв
УкраYни.

Голова Ради адвокатiв УкраУни

В.о. Секретаря Ради адвокатiв

I.В. Колесников

