
 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

РІШЕННЯМ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

«01» червня 2013 № 136 

 

П О Р Я Д О К  

висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста 

Києва та встановлення квоти представництва 

 

1. Конференція адвокатів міста Києва скликається у зв'язку із 

необхідністю вирішення фінансових питань діяльності адвокатів 

регіону та затвердження кошторису витрат. 

2. Установчим з'їздом адвокатів України 17 листопада 2012 

року створено Національну Асоціацію адвокатів України, статут 

якої у відповідності до Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» 

зареєстровано 19 листопада 2012 року, та сформовано Раду 

адвокатів України. 

Рада адвокатів України затверджує, відповідно до приписів 

частини першої статті 47 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», квоту представництва, порядок 

висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону, 

яка скликається із метою формування органів адвокатського 

самоврядування, а саме: визначення кількості членів Ради 

адвокатів регіону; обрання голови та членів Ради адвокатів 

регіону; обрання представника адвокатів регіону до складу Ради 

адвокатів України; визначення кількості членів кваліфікаційної і 

дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури регіону; обрання голови та членів кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури регіону; обрання представника 

адвокагів регіону до складу Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури; визначення кількості членів 

ревізійної комісії адвокатів регіону; обрання голови і членів 

ревізійної комісії адвокатів регіону. 

3. Делегати на конференцію адвокатів міста Києва обираються 

за квотою 1 делегат від 25 адвокатів, адреса робочого місця яких і 

відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів 

України у місті Києві, за умови підтвердження своїх даних, що 

вносяться до ЄРАУ, у Раді адвокатів міста Києва з наступним 



підтвердженням їх на другому рівні відповідно до Порядку 

ведення ЄРАУ. 

4. У разі якщо при визначенні кількості делегатів для участі в 

конференції адвокатів міста Києва, відповідно до встановленої 

квоти, залишок від ділення не складає цілого числа, кількісний 

склад делегатів округлюється до цілого числа в сторону 

збільшення. 

5. Обрання делегатів на конференцію адвокатів міста Києва 

здійснюється на зборах адвокатів у адміністративно - 

територіальних регіонах міста Києва, визначених Радою 

адвокатів міста Києва, за складеними нею списками адвокатів для 

мети голосування ними на зборах регіонів міста. 

6. Загальні збори адвокатів регіонів міста для обрання 

делегатів на конференцію адвокатів міста Києва провести у 

наступних районах міста Києва: 

Голосіївський район  

Дарницький район  

Деснянський район  

Дніпровський район  

Оболонський район  

Печерський район  

Подільський район  

Святошинський район  

Солом'янський район  

Шевченківський район 

Для проведення загальних зборів адвокатів регіонів області, 

можуть бути об'єднано кілька адміністративних районів міста за 

рішенням Ради адвокатів міста Києва. 

7. Рада адвокатів міста Києва шляхом голосування приймає 

рішення, яким визначає заходи із організаційно-технічного  

забезпечення проведення конференції адвокатів міста Києва; 

визначає час, дату та місце проведення конференції; здійснює 

оголошення та повідомлення в газеті «Урядовий кур'єр» пов'язані 

із проведенням зборів адвокатів і конференції адвокатів міста 

Києва; Голова Ради адвокатів регіону укладає договори оренди 

приміщень для проведення відповідних зборів та конференції 

адвокатів міста Києва тощо. 

8. Право на участь в конференції адвокатів мають адвокати 



 

регіону - делегати конференції, адреса робочого місця яких 

знаходиться в місті Києві і підтверджені у раді адвокатів регіону 

дані про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, 

обрані зборами адвокатів регіонів міста делегатами на 

конференцію адвокатів міста Києва, а також із правом голосу 

Голова та члени Ради адвокатів регіону, Голова та члени 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів регіону, адреса 

робочого місця яких знаходиться в місті Києві і дані про яких 

підтверджено та включено до Єдиного реєстру адвокатів України. 

9. Рада адвокатів міста Києва з метою проведення зборів 

адвокатів по висуненню делегатів на конференцію за ЗО днів до 

зборів затверджує списки за наявними у неї даними Єдиного 

реєстру адвокатів, які мають адреси робочого місця умісті Києві, і 

визначає кількість делегатів на конференцію адвокатів із 

урахуванням встановленої квоти та цих даних. На Голову Ради 

адвокатів міста Києва покладається відповідальність за 

достовірність відомостей про адвокатів, включених до списків, за 

адресою їх робочих місць підтвердженою в ЄРАУ у раді 

адвокатів регіону та їх вказаних даних на другому рівні ведення 

ЄРАУ. 

Один екземпляр списку адвокатів для проведення зборів у 

регіонах області по висуненню делегатів на конференцію 

зберігається у Раді адвокатів регіону, а другий екземпляр списків 

адвокатів на протязі трьох днів після їх затвердження 

направляється Головою ради регіону до Ради адвокатів України 

за 25 днів до проведення зборів у регіонах області для 

оприлюднення на її веб-сайті та перевірки достовірності 

відомостей про адвокатів, включених до списків, щодо адреси їх 

робочих місць, підтверджених в ЄРАУ, у місті Києві. 

10. Всі загальні збори адвокатів у регіонах міста Києва, 

визначених п.п. 8-13 цього Порядку, призначаються на одну і ту 

ж дату та годину із повідомленням адвокатів не пізніше як за 20 

днів до встановленої дати зборів про день, час і місце їх 

проведення. 

11. Належним є повідомлення адвокатів про проведення 

загальних зборів у регіонах області, яке здійснене у встановлені 

строки наступними способами: поштою (електронною поштою), 

публікацією в газеті «Урядовий курєр», через оголошення на 



Київських міських телерадіокомпаніях та повідомлення 

телефоном. 

12. Загальні збори адвокатів регіонів області проведені у 

відповідності до цього Порядку є повноважними незалежно від 

кількості адвокатів, які взяли участь у їх проведенні, за умови 

належного їх повідомлення. Рішення приймаються відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. 

13. Реєстрація адвокатів, що прибули для участі у зборах 

адвокатів для обрання делегатів на Конференцію, здійснюється 

адвокатами, яких обрано Радою адвокатів регіону на підставі 

свідоцтв на право заняття адвокатською діяльністю, списків 

адвокатів, що мають адресу робочого місця у місті Києві та 

посвідчень адвоката. Збори адвокатів регіонів міста для обрання 

делегатів на конференцію адвокатів міста Києва обирають із 

свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок 

її ведення, складення протоколу, а також голову та членів 

лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок 

результатів голосування. 

14. Делегат (учасник) конференції вважається обраним, якщо за 

нього проголосувало більше половини присутніх на зборах 

адвокатів регіону. 

15. Протокол зборів адвокатів з обрання делегатів на 

конференцію адвокатів міста Києва повинен містити інформацію 

про кількість учасників зборів адвокатів з обрання делегатів на 

конференцію адвокатів міста Києва, про обраних для участі в 

конференції делегатів із зазначенням їх прізвища, імені, по-

батькові обраної особи, номеру і дати свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, адреси, засобів зв'язку, інших 

відомостей про хід зборів. 

16. Протокол зборів стосовно обрання делегатів для участі в 

конференції адвокатів міста Києва підписується головою і 

секретарем зборів і передається Раді адвокатів регіону у 

триденний термін з дня проведення таких зборів. Списки 

делегатів Конференції, складені на підставі протоколів зборів 

адвокатів, не пізніше десяти днів після проведення зборів 

адвокатів направляються до Ради адвокатів України для 

оприлюднення на її веб-сайті та перевірки достовірності 

відомостей про делегатів – адвокатів Конференції щодо адреси їх 



 

робочих місць підтверджених в ЄРАУ у місті Києві. 

17. Правила реєстрації учасників конференції адвокатів міста 

Києва, спосіб повідомлення про її скликання, визначення часу, 

дати та місця проведення визначає Рада адвокатів міста Києва. 

18. Рада адвокатів міста Києва повідомляє делегатів, обраних 

на конференцію адвокатів міста Києва, одним із будь-яких 

можливих способів про час і місце проведення конференції не 

пізніше як за 20 днів до дня її проведення. В газеті «Урядовий 

кур'єр» не пізніше цього строку друкується та розмішується 

оголошення про проведення конференції із зазначенням часу, 

дати та місця її проведення. 

19. Рада адвокатів міста Києва не пізніше ніж за 25 днів до дня 

проведення конференції повідомляє Раду адвокатів України про 

час, місце і дату її проведення та розміщує зазначену інформацію 

на веб-сайті Національної асоціації України. 

20. Організація реєстрації делегатів конференції адвокатів 

міста Києва покладається на Раду адвокатів міста Києва. 

21. Реєстрація делегатів конференції здійснюється на за 

списками, складеними Радою адвокатів міста Києва, на підставі 

протоколів зборів адвокатів, проведених у регіонах міста, 

свідоцтв на право заняття адвокатською діяльністю делегатів 

конференції. 

22. Конференція адвокатів є повноважною за умови участі у ній 

більше половини обраних відповідними зборами адвокатів 

делегатів конференції адвокатів міста Києва. 

23. Конференція адвокатів регіону обирає із свого складу 

головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення, 

складення протоколу, а також голову та членів лічильної комісії, 

які забезпечують голосування та підрахунок результатів 

голосування. 

24. До порядку денного конференції адвокатів міста Києва 

включається питання про вирішення фінансових питань 

діяльност і адвокатів регіону із затвердженням кошторису витрат. 

25. Голосування на конференції відбувається відкрито, рішення 

вважається прийнятим за умови, якщо за нього проголосувало 

проста більшість делегатів, присутніх на конференції. 

26. Про проведення конференції адвокатів регіону складається 

протокол, який підписується головуючим та секретарем 



конференції. Протокол конференції адвокатів підписується 

головуючим і секретарем конференції та не пізніше трьох днів з 

дня проведення конференції направляється до Ради адвокатів 

України та розміщується на веб-сайті Національної асоціації 

України.

 


