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РЕГЛАМЕНТ
Комiтету з захисту професiйних прав адвокатiв
та реалiзацii гарантiй адвокатськоi дiяльностi Ради адвокатiв Кшвськоi областi
ПРЕАМБУЛА
Регламент Комiтету з захисту професiйних прав адвокатiв та реалiзацiТ гарантiй
адвокатсько~ дiяльностi Ради адвокатiв КиТвсько~ областi (далi
Регламент) визначас
порядок роботи, а також процедуру розгляду питань Комiтетом з захисту професiйних
прав адвокатiв та реалiзацiТ гарантiй адвокатсько~ дiяльностi Ради адвокатiв Ки~вськоY
областi (далi Комiтет) на реалiзацiю повноважень, наданих Положенням про Комiтет з
захисту професiйних прав адвокатiв та реалiзацi~ гарантiй адвокатськоТ дiяльностi Ради
адвокатiв Ки~всько~ областi (далi
Положення), Законом Укра~ни «Про адвокатуру та
адвокатську дiяльнiсть» та iншими правовими актами, в тому числi органiв адвокатського
самоврядування, на засiданнях Комiтету.
Регламент регулюс порядок вирiшення питань процедурноУ дiяльностi Комiтету,
що вiднесенi до його компетенцiY, органiзацiУ проведення засiдань Комiтету та прийняття
рiшень.
—

—
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I. ОРГАНВАЦIЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСIДАНЬ КОМIТЕТУ
1.
Однiсю з форм роботи Комiтету с засiдання. Засiдання Комiтету
скликаються Головою Комiтету, а в разi його вiдсутностi одним iз заступникiв Голови.
2.
Члени Комiтету скликаються шляхом надiслання ~м повiдомлення про
засiдання Комiтету: на поштовi (електроннi) адреси, за телефоном або по факсу, номери
яких вони надали Комiтету, чим визначили ~х належними та призначеними для
повiдомлення про скликання Комiтету.
З.
На засiданнях Комiтету в порядку, визначеному цим Регламентом,
вирiшуються питания процедурно~ дiяльностi, вiднесенi до його повноважень
Положенням, а також iншi органiзацiйнi питання дiяльностi Комiтету.
4.
Голова Комiтету головус на засiданнях Комiтету, а в разi його вiдсутностi
один iз заступникiв Голови.
5.
Засiдання Комiтету с повноважним, якщо на ньому присутнi особисто або
беруть участь у порядку, передбаченому цим Положения, не менше 1/3 обраних Членiв
Комiтету (кворум). Члени Комiтету беруть участь у засiданнi Комiтету особисто.
6.
Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з вiдсутнiстю кворуму,
головуючий оголошус про вiдкладення засiдання на визначений час або переносить
засiдання на iнший день.
7.
Засiдання Комiтету проводиться гласно i вiдкрито, iз загальним
обговоренням питань порядку денного у присутностi членiв Комiтету, учасниками
Комiтету та iншими особами, що беруть участь у дiяльностi Комiтету та при потребi
—

—
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представникiв засобiв масовЫ iнформацi~, якi мають вiльний доступ до зали засiдань (далi
учасники засiдання). В окремих випадках, якщо вiдкритий розгляд справи може
призвести до розголошення адвокатськоУ таемницi або iншо~ захищеноТ законом тасмно~
або конфiденцiйно~ iнформацi~ чи з iнших причин, визнаних Комiтетом поважними,
Комiтет проводить закрите засiдання.
8.
Комiтет може публiкувати протоколи, звiти, повiдомлення та iншi Матерiали
за
результатами
засiдань
на
офiцiйному
веб-сайтi
Ради
адвокатiв
http://www.radako.com.ua!, в npeci, iнформувати про них по телебаченню чи з
використанням iнших засобiв масовоТ iнформацiY.
9.
Розгляд та вирiиiення питань на засiданнях i прийняття рiшень проводяться
Комiтетом колегiально. Рiшення приймаються Tinbku тими членами Комiтету, якi брали
участь у розглядi питания на засiданнi.
10.
Усi члени Комiтету пiд час розгляду питань та прийнятгя рiшень на
засiданнi Комiтету с рiвноправними.
11.
Член Комiтету може бути вiдсутнiй на засiданнi Комiтету nunie з поважних
причин, про якi вiн повинен повiдомити Голову Комiтету та]або його заступникiв за три
днi до засiдання Комiтету або негайно пiсля настання таких причин, а також надiслати
поштою/електронною поштою матерiли та iнформацiю, що стосусться порядку денного.
12.
Член Комiтету, що з поважних причин не може особисто бути присутнiм на
засiданнi Комiтету, може взяти участь у засiданнi Комiтету за допомогою електронних
засобiв зв’язку.

—

II. УЧАСНИКИ ЗАСIдАННЯ КОМIТЕТУ ТА IНШI ОСОБИ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ
ПРИСУТНIМИ НА ЗАСIдАННЯХ КОМIТЕТУ
13.
Учасниками засiдання Комiтету можуть бути особи, звернення яких
надiйiпли до Комiтету, представники юридичних осiб, в тому числi державних органiв, а
також iншi особи на права, законнi iнтереси та обов’язки яких можуть вплинути рiшення
Комiтету при вирiшеннi питань порядку денного засiдання Комiтету.
14.
Учасники засiдання Комiтету зобов’язанi:
надавати вiдомостi, необхiднi для вирiшення вiдповiдного питання;
завчасно (не пiзнiше, нiж за три днiв до дня засiдання) письмово повiдомити
Комiтет про явку або неможливiсть явки та про причину неявки на засiдання Комiтету, а
також надати документи, що свiдчать про поважнiсть причин неявки.
15.
На засiдання Комiтету за згодою Голови Комiтету можуть бути допущенi
iншi особи, зокрема, адвокати, стажисти, молодi правники
студенти та випускники
юридичних вузiв, науковцi, фахiвцi, експерти та спецiалiсти, iншi особи.
16.
Журналiсти засобiв масовоТ iнформацi~ (далi
3М’), якi заресстрованi як
офiцiйнi 3М’ вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни, iншi творчi та технiчнi
працiвники 3М’, а також незалежнi журналiсти та технiчнi працiвники подають заявки
Головi Комiтету через Секретарiат Ради адвокатiв про Yx попередню акредитацiю за три
днi до засiдання Комiтету. Список заявок на акредитацiю складасться працiвником
Секретарiату Ради адвокатiв. У випадках прийнятгя Комiтетом рiшенНя про проведення
закритого засiдання, представники 3М’ та iншi особи на засiдання не допускаються.
Рiшення про допуск (недопуск) представникiв 3М’ на засiдання Комiтету приймасться
Головою та/або заступниками Голови Комiтету.
17.
Представники 3M, допускаються до зали на початок засiдання Комiтету
пiсля Ух попередньоУ акредитацiУ i за наявностi службового посвiдчення для протокольноУ
зйомки та запрошуються на оголошення рiшення, чи на ознайомлення iз прийнятим
рiшенням.
-

-
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18.
Черговi засiдання Комiтету скликаються Головою Комiтету, а у разi
вiдсутностi Голови Комiтету одним iз його заступникiв.
19.
Черговi засiдання, як правило, проводяться один раз на три мiсяцi в
примiщеннi Ради адвокатiв КиYвсько~ областi.
20.
Позачерговi засiдання Комiтету скликаються за рiшенням Голови I{омiтету
або на вимогу не менш як 1/3 членiв Комiтету вiд загального складу членiв Комiтету.
21.
Вмотивована вимога про скликання позачергового засiдання Комiтету
пiдписусться вiдповiдними членами Комiтету i подасться безпосередньо Головi Комiтету,
через Секретарiат Ради адвокатiв не менше нiж за п’ять робочих днiв до запланованоТ дати
позачергового засiдання. До вмотивованЫ вимоги про проведения позачергового
засiдання додасться проект порядку денного та копi~ письмових Матерiалiв з питань
порядку денного.
22.
При пiдготовцi засiдання Голова Комiтету визначас доповiдачiв з
вiдповiдних питань порядку денного. Доповiдач зобов’язаний забезпечити наявнiсть пiд
час проведення засiдання кiлькостi копiй матерiалiв з питання, що планусться до розгляду,
вiдповiдно до кiлькостi членiв Комiтету. Матерiали з питань, що плануються до розгляду
Комiтетом, а також проекти рiшень Комiтету, розсилаються особою, що готус вiдповiдне
питания та!або за його дорученням працiвником Секретарiату Ради адвокатiв членам
Комiтету не пiзнiше нiж за три календарнi днi до дати засiдання Комiтету.
23.
Член Комiтету, якому доручено доповiсти на засiданнi будь-яке питания,
заздалегiдь готус письмову довiдку та!або проект рiшення Комiтету.
У разi вiдсутностi вiдповiдального члена Комiтету за пiдготовку питань, вiн
забезпечус свою замiну на iншого доповiдача, крiм випадку, коли його особиста участь з
об’сктивних причин с необхiдною.

IУ. ПIДГОТОВКА ПИТАНЬ ДО РОЗГЛЯДУ НА ЗАСIДАННЯХ КОМIТЕТУ
24.
Голова Комiтету визначас перелiк питань, що виносяться для розгляду на
засiданнi Комiтету та формус порядок денний засiдання, в тому числi з урахуванням
запропонованих до розгляду на засiданнi Комiтету питань членами Комiтету. У
попередньому обговореннi цих питань можуть брати участь й iншi члени Комiтету.
25.
Голова Комiтету визначас:
дату, час i мiсце проведення засiдання;
порядок розгляду питань, що виносяться на засiдання;
доповiдачiв з кожного питания порядку денного.
26.
Пiдготовку засiдань Комiтету здiйснюс працiвник Секретарiату Ради
адвокатiв та, зокрема:
за дорученням Голови Комiтету iнформус членiв Комiтету про дату, час, мiсце
проведения та проект порядку денного засiдання шляхом надсилання вiдповiдного
повiдомлення електронною поштою не пiзнiше нiж за три календарних днi до дати
проведения засiдання;
забезпечус протокольне фiксування засiдання Комiтету та при необхiдностi,
технiчними засобами;
виконус доручення Голови Комiтету, пов’язанi з пiдготовкою та органiзацiсю
проведения засiдання.
27.
Члени Комiтету мають право вносити Головi Комiтету пропозицi~ щодо
включення до порядку денного засiдання будь-яких питань, вирiшення яких належить до
повноважень Комiтету.
-

-

-

-

-

У. ВIДКРИТТЯ ЗАСIДАННЯ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПО СУТ’
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28.
Головуючим на засiданнi Комiтету с Голова Комiтету або один iз його
заступникiв. На початку засiдання Головуючий вiдкривас засiдання Комiтету i оголошус
порядок денний засiдання. Працiвник Секретарiату повiдомляс про присутнiсть членiв
Комiтету та осiб, якi були запрошенi на засiдання.
29.
Питания порядку денного засiдання розглядаються, як правило, у тiй
послiдовностi, в якiй Tx включено до нього.
30.
Розгляд конкретного питання, вiднесеного до порядку денного, може бути
вiдкладений за рiшенням Комiтету у випадках:
неявки на засiдання члена Комiтету, вiдповiдального за пiдготовку
вiдповiдного питання та/або зацiкавлених учасникiв засiдання;
необхiдностi витребування нових матерiалiв;
необхiдностi проведения додатковоТ перевiрки по сутi порушеного питания;
залучення до участi у розглядi питания iнших заiнтересованиХ осiб, в тому
числi фахiвцiв з порушеного питания;
вiдсутностi кворуму пiсля задоволення вiдводу (самовiдводу) члена (членiв)
Комiтету;
з iнших об’сктивних пiдстав, що не дають можливостi вирiшення питания по
cyTi.
31.
Головуючий перед початком розгляду кожного питания оголошус змiст
даного питания та доповiдача.
32.
Розгляд матерiалiв на засiданнi роэпочинасться з доповiдi члена Комiтету
доповiдача щодо сутi вiдповiдного питания. Учасник засiдання Комiтету з дозволу
Головуючого виступас та надас пояснения по сутi питания, яке розглядасться.
33.
Кожен член Комiтету вправi задавати питания на якi вiдповiдний учасник
засiдання повинен надавати вичерпну належну вiдповiдь.
34.
Час доповiдi не може перевищувати 10 хвилин та час на запитання по сутi
доповiдi не може перевищувати 5 хвилин. При необхiдностi час може бути змiнено
Головуючим в залежностi вiд особливостей конкретного питания.
35.
Пiсля закiнчення розгляду питания Головуючий оголошус про перехiд
Комiтету до голосування.
36.
Члени Комiтету пiд час засiдань зобов’язанi утримуватися вiд коментарiв та
реплiк без дозволу Головуючого, а також вiд втручання у дiТ Головуючого пiд час ведения
ним засiдання.
37.
Голова та заступники Голови можуть эробити зауваження члену Комiтету в
разi неналежностi запитань та висловлювань, Tx необгрунтованостi, некоректностi та
образливостi, а також за вихiд за рамки вiдведеного часу. У разi повторного порушення
порядку або одноразового грубого порушення порядку здiйснюсться видалення особи iз
залу засiдання Комiтету.
38. Bci зауваження та пропозицiТ щодо дiялъностi (виконання повноважень,
пов’язаних з роботою Комiтету) членiв Комiтету, заступникiв Голови висловлюються в
кiнцi розгляду Bcix питань порядку денного або подаються в письмовiй формi на iм’я
Голови Комiтету, мають бути об’сктивними, конструктивними та пiдтвердженими.
39.
На засiданнi Комiтету ведеться протокол засiдання Комiтету, який повинен
мiстити:
дату та мiсце проведения засiдання Комiтету;
час початку i закiнчення засiдання;
прiзвища, iмена, по батьковi всiх присутнiх на засiданнi членiв Комiтету;
порядок денний засiдання;
питания, що розглядалися на засiданнi, iз зазначенням порядку черговостi Tx
розгляду та прiзвища, iменi та по батьковi доповiдача;
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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вiдомостi про оголошення прийнятого Комiтетом рiшення за результатами
голосування окремо по кожному питанню порядку денного, пропозицiY та зауваження
членiв Комiтету по визначеному питанию;
змiст резолютивноТ частини прийнятого рiшення.
40.
Протокол оформлюсться працiвником Секретарiату Ради адвокатiв та
пiдписусться ним та Головою Комiтету не пiзнiше трьох днiв з дати проведення засiдання.
У разi необхiдностi строк для оформления та пiдписання протоколу може бути
продовжено за погодженням з Головою Комiтету, але не бiльш нiж на сiм днiв з дати
проведения засiдання.
41.
Працiвник Секретарiату Ради адвокатiв за дорученням Голови Комiтету
направляс протокол засiдання Комiтету та/або витяг з нього усiм членам Комiтету шляхом
надсилання вiдповiдного повiдомлення електронною поштою.
-

-

VI. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАСIдАННЯХ КОМIТЕТУ
ТА ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ
42.
Члени Комiтету голосують на засiданнях Комiтету шляхом пiдняггя рук.
43.
Пiдрахунок голосiв веде працiвник Секретарiату Ради адвокатiв. Рiшення
приймасться вiдкритим голосуванням простою бiльшiстю голосiв членiв, присутнiх на
засiданнi. У разi рiвного розподiлу голосiв голос Голови Комiтету, а у випадку його
вiдсутностi головуючого заступника Голови Комiтету на засiданнi с визначальним. Не
допускасться голосування за дорученням або передача голосу iншому члену Комiтету.
44.
Член Комiтету може утримуватися пiд час голосування. Член Комiтету мае
право не брати участi у голосуваннi.
45.
Комiтет вправi приймати рiшення методом електронного голосування
(опитування).
46.
У pasi якщо член Комiтету не згоден з рiшенням Комiтету або не може бути
присутнiм на засiданнi, вiн може висловити власну окрему думку з питания, що
розглядасться, яка додасться до протоколу. Bci зауваження (окрема думка) мають бути
предметними, конструктивними та стосуватися сутi порушеного питання.
47.
За наявностi окремЫ думки нона викладасться членом Комiтету в письмовiй
ф ормi, про що Голова Комiтету повiдомляс на засiданнi, але змiст окремо~ думки
виголошенню на засiданнi не пiдлягас.
48.
З окремих питань порядку денного члени Комiтету можуть прийняти
рiшення про проведения тасмного голосування. Тасмне голосування проводиться за
допомогою бюлетенiв для голосування. У разi проведення тасмного голосування на
засiданнi Комiтету обирасться лiчильна комiсiя для пiдрахунку голосiв. Пiдготовку
бюлетенiв для таемного голосування забезпечус працiвник Секретарiату Ради адвокатiв за
дорученням Голови Комiтету.
49.
Результатом вирiшення питань дiяльностi Комiтету, вiднесених Положениям
до його компетенцi~, а також вирiшення питань органiзацiйноУ дiяльностi Комiтету с
рiшення Комiтету.
50.
Рiшення Комiтету викладасться в письмовiй формi. У рiшеннi зазначаються:
дата i мiсце прийняггтя рiшення;
склад Комiтету, яким розглядалося питання;
питания, що розглядалося;
результати голосування по сутi рiшення, прийняте рiшення;
мотиви прийнятого рiшення.
51.
Рiшення пiдписусться Головою Комiтету i вiдповiдним працiвником
Секретарiату Ради адвокатiв, що здiйснював пiдготовку рiшення.
-

-

-

-

-

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕдЕННЯ ЗАОЧНОГО ЗАСIДАННЯ КОМIТЕТУ
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52.
Комiтетом може бути проведено заочне засiдання шляхом опитування
членiв Комiтету за допомогою електроннЫ пошти.
53.
Iнiцiювати проведения заочного засiдання може Голова Комiтету, його
заступники та!або 1/3 членiв Комiтету.
54.
Заочне засiдання Комiтету проводиться у випадку необхiдностi у
термiновому порядку вирiшення питания дiяльностi Комiтету.
55.
Члени Комiтету, що iнiцiювали проведення заочного засiдання Комiтету для
його проведения готують наступнi матерiали:
опис пiдстав, через якi вимагасться термiновий розгляд питання;
письмовi матерiали до питания, яке виноситься на розгляд;
проект рiLпення iз зазначеного питания.
56.
Якщо Голова Комiтету визнас пiдстави проведения заочного засiдання
поважними працiвник Секретарiату Ради адвокатiв здiйснюс розсилку вiдповiдного
повiдомлення та матерiалiв електронною поiлтою усiм членам Комiтету.
57.
Члени Комiтету, не пiзнiше трьох робочих днiв з дня направления
працiвником Секретарiату Ради адвокатiв рiшення Голови Комiтету про проведения
заочного засiдання та матерiалiв для проведения заочного засiдання, зобов’язанi
направити на електронну адресу Секретарiату Ради адвокатiв повiдомлення з
результатами свого голосування.
58.
Пiд час проведення заочного засiдання члени Комiтету голосують по
наданому проекту рiшення в цiлому шляхом направления вiдповiдi «за», «проти» або
«утримався». Вiдповiдь «за» iз зауваженнями вважасться голосом «за».
59.
Рiшення при заочному голосуваннi вважасться прийнятим, якщо за нього
проголосували не менше половини членiв Комiтету.
-

-

УIII. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО РЕГЛАМЕНТУ
60.
Змiни чи доповнення до Регламенту можуть бути iнiцiйованi будь-яким
членом (членами) Комiтету та Головою Ради адвокатiв.
61.
Питання про внесення змiн чи доповнень до Регламенту, iнiцiйованих
членом (членами) Комiтету, виноситься на розгляд Комiтету Головою Комiтету та!або
безпосередньо вiдповiдним членом Комiтету. Питания внесения змiн чи доповнень до
Регламенту вирiшуються Комiтетом на засiданнi Комiтету. Змiни чи доповнення до
Регламенту приймаються чи вiдхиляються рiшенням Комiтету та затверджуються Радою
адвокатiв.

б

