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РIШЕННЯ J~ 201
Про скликання конференцiй адвокатiв регiонiВ, встановлення квот
представництва, затвердження порядку висування та обрання делегатiв
конференцiй адвокатiв регiоНiв та регламенту Ух проведення

(зi змiнами внесенимирiшенням
Ради адвокапйв Уi~ра(ни ~ 226 вiд 14 грудня 2018 року)

«13» грудня 2018 року

м. КиУв

У зв’язку зi скликанням Радою адвокатiв УкраУни З’Узду адвокатiв
УкраYни 2019 року, вiдповiдно до статей 47, 55 Закону УкраУни «Про
адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть» та на пiдставi рiшення J’& 198 вiд
13 грудня 2018 року про скликання З’Узду адвокатiв УкраУни 2019 року,
керуючись Положенням про Раду адвокатiв УкраУни, Вирiшила:
1. Ск~iикати конференцi’f адвокатiв регiонiв АР Крим, областей, мiст Киева i
Севастополя з метою обрання делегатiв на З’Узд адвокатiв УкраУни 2019
року, призначений на 15-16 лютого 2019 року.
2. Органiзацiйно-технiчне забезпечення проведення конференцiй адвокатiв
регiонiВ покласти на ради адвокатiв регiоНiв.
3. Встановити наступнi квоти представнидтва делегатiв на конференцi~
адвокатiв регiонiв:
АР Крим

—

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

Вiнницька область
Волинська область

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

—

—

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

Днiпропетровська область
Донецька область

—

Закарпатська областЁ
—

—

—

1 делегат вiд 10 адвокатiв;
1 делегат вiд 25 адвокатiв;

1 делегат вiд 5 адвокатiв;

Iвано-Франкiвська область
КиУвська область

—

1 делегат вiд 25 адвокатiв;

1 делегат вiд 25 адвокатiв;

Житомирська область
Запорiзька область

—

—

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

1 делегат вiд 30 адвокатiв;

Кiровоградська область
Луганська область
Львiвська область

1 делегат вiд 20 адвокатiв;

—

—

1 делегат вiд 20 адвокатiв;

—

1 делегат вiд 30 адвокатiв;

Полтавська область
Рiвненська область
Сумська область

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

—

Микола~вська область
Одеська область

—

—

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

—

1 делегат вiд 7 адвокатiв;

—

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

Тернопiльська область
Харкiвська область

1 делегат вiд 10 адвокатiв;

1 делегат вiд 25 адвокатiв;

—

Херсонська область

—

—

Хмельницька область

1 делегат вiд З адвокатiв;
—

1 делегат вiд 5 адВокатiв;

Черкаська область —1 делегат вiд 10 адвокатiв;
Чернiвецька область
Чернiгiвська область
м. Ки~в

—

—

—

1 делегатiв

Вiд

10 адвокатiв;

1 делегат вiд 15 адвокатiв;

1 делегат вiд 50 адвокатiв;

м. Севастополь

—

1 делегат вiд 10 адвокатiв.

4. у випадку, якщо у регiонi (районах областi, мiстах обласного
пiдпорядкування, районах мiста) с один чи два адвокати, вiдомостi про
адресу робочого мiсця яких включено до СРАУ по даному регiону (району
областi, мiсту обласного пiдпорядкування), вони с делегатами
КонференцiТ.
5. у разi, якщо на збори адвокатiв periouy (району областi, мiста обласного
пiдпорядкування, району мiста) прибув лише один адвокат, з ‘адресою
свого робочого мiсця у цьому регiонi, Bin с делегатом i включасться до
списку делегатiв конференцi~ адвокатiв регiону за довiдкою особи,
визначеною вiдповiдальною за проведения вiдповiдних зборiв.
б. Голова та члени ради адвокатiв periouy, Голова та члени квалiфiкацiйно
дисциплiнарноY комiсi~ адвокатури регiону, Голова та члени ревiзiйно~
комiсi~ адвокатiв регiону, представники адвокатiв регiону у складi Ради
адвокатiв УкраУни та ВищоY квалiфiкацiйно-дисциплiнарноy комiсiY
адвокатури здiйснюють органiзацiйно-технiчне забезпечення конференцiY
адвокатiв регiону та приймають у нiй участь без права голосу (крiм
випадкiв обрання ~х делегатами конференцi~ адвокатiв регiону на
загальних зборах адвокатiв).
7. Затвердити Порядки висування та обрання делегатiв конференцiй
адвокатiв АР Крим, Вiнницько~, ВолинськоY, Днiпропетровсько~,
донецько~, ЖитомирськоТ, ЗакарпатськоY, ЗапорiзькоТ, Iвано-Франкiвсько~,
Ки~вськоY, Кiровоградсько~, ЛуганськоТ, Львiвсько~, Микола~вськоY,
Одесько~,
Полтавсько~,
РiвненськоТ,
СумськоТ,
Тернопiльсько~,
ХаркiвськоY, ХерсонськоY, Хмельницько~, Черкасько~, Чернiвецько~ та

Чернiгiвсько~ областей, а також м. Киева та м. Севастополя, що
додаються.
8. Затвердити Регламенти конференцiй адвокатiв АР Крим, ВiнницькоУ,
В олинсько~, днiпропетровськоУ, Донецько’f, Житомирсько’f, Закарпатсько’i,
3апорiзько~, Iвано-Франкiвсько’f, КиYвсько~, Кiровоградсько~, ЛуганськоY,
Львiвсько’f, Микола~всько~, ОдеськоТ, Полтавсько~, Рiвненсько~, Сумсько~,
Тернопiльсько’f, Харкiвсько’f, ХерсонськоУ, Хмельницько~, Черкасько~,
Чернiвецько~ та Чернiгiвсько’f областей, а також м, Киева та
м. Севастополя, що додаються.
9. Зобов’язати ради адвокатiв регiоНiв:
—

—

—

—

—

—

визначити дату, час та мiсце проведения зборiв адвокатiв за адресами
вiдповiдних мiст, районiв областi, мiст обласного пiдпорядкування по
висуненню делегатiв на Конференцiю та Конференцi’i;
у регiонах введения надэвичайного 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~;
провести до 02 лютого 2019 року КонференцiТ по обранню делегатiв на
З’~зд адвокатiв Укра’fни 2019 року;
не пiзнiше наступного дня пiсля прийняття рiшення радою адвокатiв
регiону направити електронною поштою до Секретарiату Ради
адвокатiв Укра’fни (секретарiату НацiональноY асоцiацi~ адвокатiв
УкраYни) вiдомостi про час, мiсце i дату проведения Конференцi~ та
зборiв адвокатiв по висуненню та обранню делегатiв КонференцiY
(протокол засiдання ради адвокатiв регiону) для формування спискiв
адвокатiв регiону, за даними Сдиного реестру адвокатiв УкраТни, для
участi у эборах i КонференцiТ та оприлюднення на офiцiйному веб
сайтi НацiональноТ асоцiацi~ адвокатiв УкраYни;
оприлюднити на веб-сайтi ради адвокатiв регiону (за наявностi)
оголошення, пов’язанi iз проведениям зборiв адвокатiв по висуненню
та обранню делегатiв КонференцiТ та Кёнференцi~;
за результатами проведення Конференцi~ до 03 лютого 2019 року,
скерувати до Секретарiату Ради адвокатiв УкраYни (секретарiату
Нацiонально~i’ асоцiацi~ адвокатiв УкраYни) протокол конференцi~
адвокатiв регiону щодо обрання делегатiв на 3~зд, або витяг з нього,
який пiдписуеться головуючим i секретарем Конференцi~ (у тому числi
електронною поштою).

1 0.Секретарiату Ради адвокатiв Укра~ни, НацiональноТ асоцiацiY адвокатiв
УкраYни сформувати списки адвокатiв регiону, за даними
Сдиного
реестру адвокатiв Укра’fни, для участi у эборах та Конференцi~ станом на
дату прийнятгя цього рiшення.
11 .Секретарiату Ради адвокатiв Укра~ни, Нацiонально~ асоцiацi~ адвокатiв
Укра~ни передати Головi Ради адвокатiв мiста Киева Рябенку П.К.
затвердженi цим рiшенням Порядок висування та обрання делегатiв

конференцi~ адвокатiв м. Киева, Регламент конференцiУ адвокатiв
м. Киева та Список адвокатiв з робочим мiсцем в м. Кисвi за даними
Сдиного реестру адвокатiв Укра~ни для участi у зборах та Конференцi~
(станом на 13 грудня 2018 року включно).
12. Визначити розмiщеняя на офiцiйному веб-сайтi НацiональноТ асоцiацiY
адвокатiв Укра~ни та веб-сайтi ради адвокатiв регiону (за наявностi)
iнформацi~ про день, час i мiсце початку роботи конференцi~ адвокатiв
регiонiв та питання, що виносяться на Ti обговорення, належним
повiдомленням адвокатiв регiону.
13. С~кретарю Ради адвокатiв Укра~ни про прийняте рiшення повiдомити
ради адвокатiв регiонiв, квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсi~ адвокатури,
ревiзiйнi комiсi~ адвокатiв регiонiв, Вищу квалiфiкацiйно-дисциплiнарну
комiсiю адвокатури, Вищу ревiзiйну комiсiю адвокатури, а також
розмiстити його на офiцiйному веб-сайтi НААУ.
—

Голова Ради адвокатiв УкраУни

Л.П. Iзовiтова

V

Секретар Ради адвокатiв

П.М. Гречкiвський

