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діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва 
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23 квітня 2016 року рішенням Ради адвокатів України № 101 утворено Спеціальну 

тимчасову комісію з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста 

Києва на предмет дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського 

самоврядування (далі - Комісія). Розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів 

України, Ради адвокатів України від 23 квітня 2016 року № 41 затверджено її персональний 

склад. 

Рішенням від 20 травня 2016 року № 121 Рада адвокатів України, заслухавши 

попередні висновки Комісії, складені за результатами запланованого на 19 травня 2016 року 

візиту членів Комісії до Ради адвокатів міста Києва та КМ КДКА з метою здійснення 

відповідної перевірки, у зв’язку з невчиненням представниками органів адвокатського 

самоврядування міста Києва необхідних дій по сприянню Комісії у проведенні перевірки 

(зокрема, ненадання запитуваних документів), а також проведенням дій, спрямованих на 

дестабілізацію роботи Комісії та порушення прав її членів, з метою повного, всебічного та 

об’єктивного з’ясування існуючих та нових обставин ситуації, що склалася, продовжила 

роботу Комісії, доручивши їй у строк до 10 червня 2016 року подати на затвердження Раді 

адвокатів України висновки для прийняття відповідних рішень. 

11 червня 2016 року на черговому засіданні Ради адвокатів України Головою Комісії 

Афанасієвим Романом Володимировичем оголошено складений та ухвалений членами 

Комісії у складі: Будз Т.В., Гринь Л.В., Слівінський О.В., Осика С.В., Максімова Ж.В. 

Висновок про перевірку діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва на 

предмет дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та рішень вищих органів адвокатського самоврядування 

(додається), за результатами спільного обговорення якого та внесення ряду змістовних та 

редакційних пропозицій, зауважень та доповнень, висловлено консолідовану позицію з 

приводу ситуації, що склалася у роботі органів адвокатського самоврядування міста Києва. 

Зокрема, визнано, що затверджене рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 

2012 року № 4 Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста 

Києва було проігнороване та не взято до виконання головою та членами КДКА, обраними 

установчою конференцією адвокатів міста Києва, а адвокат Рудакова В.В. та інші адвокати, 

обрані 12 жовтня 2012 року Установчою конференцією адвокатів міста Києва відповідно 

головою та членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, у порушення приписів Закону 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та його Перехідних положень, 

продовжили діяльність (приймаючи кваліфікаційні іспити та рішення про притягнення 

адвокатів до дисциплінарної відповідальності) у Київській міській Кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури (КМ КДКА), утвореній на підставі вже не чинного з 5 

липня 2012 року Закону України «Про адвокатуру» та Положення про кваліфікаційно - 

дисциплінарну комісію адвокатури, що втратило чинність на підставі Указу Президента 

України №620/2012 від 31 жовтня 2012 року. 

Крім того, визнано відсутність у місті Києві кваліфікаційно- дисциплінарної комісії 

адвокатури, створеної відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а також те, що її функції в незаконний спосіб перебрала на себе і наразі 

здійснює організація, створена на підставі іншого законодавства, яка неправомірно 

організовувала та проводила кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі 

свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів, приймала рішення про зупинення або 
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припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала дисциплінарні 

провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, 

приймала і зараховувала плату за складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші 

питання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України, а 

також встановлено, що Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

(КМ КДКА) з 2008 року діє як створена фізичними особами громадська організація (Витяг 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань), і вказана обставина викликає обґрунтовані сумніви правомірної 

діяльності такої комісії також і відповідно до Закону України «Про адвокатуру», яким не 

було передбачено створення КДКА у такий спосіб. 

У цій частині рекомендовано Раді адвокатів України прийняти рішення щодо 

організації утворення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва 

шляхом прийняття Положення про Кваліфікаційно- дисциплінарну комісію адвокатури 

міста Києва, призначення позачергової виборчої Конференції адвокатів міста Києва для 

формування складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, 

проведення необхідних реєстраційних дій. 

У діяльності Ради адвокатів міста Києва та її Голови Рафальської І.В. визнано 

порушення приписів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та 

рішень вищих органів адвокатського самоврядування, а саме: порушення Інструкції 

з діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої 

Наказом Заступника Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів 

України В.А. Гвоздія №32/1/3-13 від 20 червня 2013 року; невиконання рішення Ради 

адвокатів України № 101 від 23 квітня 2016 року "Про утворення спеціальної тимчасової 

комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва"; 

прийняття рішень про допуск до стажування та про видачу свідоцтв про право на заняття 

адвокатською діяльністю особам на підставі рішень про складення кваліфікаційних іспитів, 

прийнятих неповноважним органом - Київською міською Кваліфікаційно- дисциплінарною 

комісією адвокатури за період з 22 жовтня 2012 року до цього часу. 

У цій частині запропоновано Раді адвокатів України направити вимогу до Ради 

адвокатів міста Києва з приписом припинити виявлені Комісією порушення, а звернення і 

матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури для 

вирішення питання про притягнення адвоката Рудакової В.В. і адвоката Рафальської І.В. до 

дисциплінарної відповідальності за виявлені Комісією порушення. Крім того, ініціювати 

спеціальну перевірку виявлених фактів діяльності при Раді адвокатів міста Києва приватної 

комерційної структури ТОВ "Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів", яке 

виконує функції, притаманні виключно Радам адвокатів регіонів, пов'язані з процедурою 

організації стажування кандидатів на набуття статусу адвоката, підвищення кваліфікації 

адвокатів та отримання за це плати. 

Рада адвокатів України, за результатами розгляду ухваленого Спеціальною 

тимчасовою комісією з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста 

Києва Висновку, з урахуванням зауважень, пропозицій та доповнень членів Ради адвокатів 

України та членів спеціальної тимчасової комісії, відповідно до рішень Ради адвокатів 

України від 23 квітня 2016 року № 101 та 20 травня 2016 року № 121, керуючись статтею 

55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про 

Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Затвердити Висновок спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності 

органів адвокатського самоврядування міста Києва на предмет дотримання ними у своїй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рішенні не зазначено який саме з 312 пунктів Інструкції з діловодства у 

регіональних органах адвокатського самоврядування затвердженої 

Наказом Заступника Голови Національної асоціації адвокатів України, 

був порушений Радою адвокатів міста Києва та її головою Рафальскою І.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



діяльності приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень 

вищих органів адвокатського самоврядування, без врахування викладеної у пункті 9 цього 

Висновку пропозиції щодо залучення правоохоронних органів до спільної роботи з 

перевірки виявлених фактів діяльності при Раді адвокатів міста Києва приватної 

комерційної структури ТОВ «Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів» 

(Висновок додається). 

2. Завершити перевірку діяльності органів адвокатського самоврядування 

міста Києва на предмет дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та вищих органів адвокатського самоврядування, 

припинивши роботу спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів 

адвокатського самоврядування міста Києва. 

3. Визнати, що адвокат Рудакова В.В. та інші адвокати, обрані 12 жовтня 2012 

року Установчою конференцією адвокатів міста Києва відповідно головою та членами 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, у порушення приписів Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність" та його Перехідних положень, продовжили 

діяльність (приймаючи кваліфікаційні іспити та рішення про притягнення адвокатів до 

дисциплінарної відповідальності) у Київській міській Кваліфікаційно-дисциплінарній 

комісії адвокатури (КМ КДКА), утвореній на підставі вже не чинного з 5 липня 2012 року 

Закону України «Про адвокатуру» та Положення про кваліфікаційно- дисциплінарну 

комісію адвокатури, що втратило чинність на підставі Указу Президента України 

№620/2012 від 31 жовтня 2012 року. 

4. Визнати, що затверджене рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 

2012 року № 4 Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста 

Києва було проігнороване та не взято до виконання головою та членами КДКА, обраними 

Установчою конференцією адвокатів міста Києва. 

5. Встановити, що Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

адвокатури (КМ КДКА) з 2008 року діє як створена фізичними особами громадська 

організація (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань), і вказана обставина викликає обґрунтовані 

сумніви правомірної діяльності такої комісії також і відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру», яким не було передбачено створення КДКА у такий спосіб (відповідно до 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів 

України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Установчим 

документом кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури є положення про 

кваліфікаційно- дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів 

України). 

6. Визнати відсутність у місті Києві кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, створеної відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а також те, що її функції в незаконний спосіб перебрала на себе і наразі 

здійснює організація, створена на підставі іншого законодавства, яка неправомірно 

організовувала та проводила кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі 

свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів, приймала рішення про зупинення або 

припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала 

дисциплінарні провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної 

відповідальності, приймала і зараховувала плату за складення кваліфікаційних іспитів, 

вирішувала інші питання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду 
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адвокатів України. 

7. Вирішити питання щодо організації утворення кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва шляхом прийняття Положення про 

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, призначення позачергової 

виборчої Конференції адвокатів міста Києва для формування складу кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, проведення необхідних реєстраційних дій. 

8. Визнати в діяльності Ради адвокатів міста Києва та її Голови Рафальської 

І.В. порушення приписів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та 

рішень вищих органів адвокатського самоврядування, а саме: - порушення Інструкції з 

діловодства у регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої Наказом 

Заступника Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України В.А. 

Гвоздія №32/1/3-13 від 20 червня 2013 року; - невиконання рішення Ради адвокатів України 

№ 101 від 23 квітня 2016 року "Про утворення спеціальної тимчасової комісії з перевірки 

діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва"; прийняття рішень про 

допуск до стажування та про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю 

особам на підставі рішень про складення кваліфікаційних іспитів, прийнятих 

неповноважним органом - Київською міською Кваліфікаційно- дисциплінарною комісією 

адвокатури за період з 22 жовтня 2012 року до цього часу. 

9. Направити до Ради адвокатів міста Києва вимогу з приписом припинити 

виявлені Комісією порушення. 

10. Направити звернення і матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційно- 

дисциплінарної комісії адвокатури для вирішення питання про притягнення адвоката 

Рудакової В.В. і адвоката Рафальської І.В. до дисциплінарної відповідальності за виявлені 

Комісією порушення. 

11. Питання щодо оцінки діяльності адвокатів Рудакової В.В. і Рафальської 

І.В. на предмет наявності в ній ознак кримінальних правопорушень знаходиться поза 

межами компетенції Комісії та вищих органів адвокатського самоврядування і може бути 

предметом розгляду уповноважених на те органів. 

12. Ініціювати спеціальну перевірку із залученням Вищої ревізійної комісії 

адвокатури щодо виявлених фактів діяльності при Раді адвокатів міста Києва приватної 

комерційної структури ТОВ "Центр стажування та підвищення кваліфікації адвокатів", яке 

виконує функції, притаманні виключно Радам адвокатів регіонів, пов'язані з процедурою 

організації 

стажування кандидатів на набуття статусу адвоката, підвищення кваліфікації 

адвокатів та отримання за це плати. 

13. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

органи адвокатського самоврядування України та опублікувати його на офіційному веб-

сайті Національної асоціації адвокатів України. 

Голова Ради адвокатів України [підпис] 

Л.П. Ізовітова 

Секретар Ради адвокатів України 

[підпис] П.М. Гречківський 

 

 

 

 



Закон України про «Адвокатуру та адвокатську діяльність» 

 Розділ X  

       ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5. Не пізніше шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі проводяться установчі конференції 

адвокатів регіону. 

Участь в установчій конференції адвокатів регіону беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури відповідного регіону, створеної до набрання чинності цим Законом. 

Обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчих конференцій адвокатів регіону покладається на кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що сформовані до набрання чинності цим Законом. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повідомляють учасників установчої конференції адвокатів 

регіону поштою (електронною поштою), кур’єром або факсом та публікують оголошення про проведення установчої конференції адвокатів регіону у друкованому засобі масової 

інформації, в якому офіційно оприлюднюються рішення відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, Київської та Севастопольської міських рад не пізніше 

двадцяти днів до дня проведення конференції. У повідомленні і оголошенні в обов’язковому порядку зазначаються час, дата і місце проведення установчої конференції адвокатів регіону. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України забезпечує розміщення оголошення про проведення кожної установчої конференції адвокатів регіону на своєму 

офіційному веб-сайті. 

Установчу конференцію адвокатів регіону відкриває найстарший за віком адвокат, який бере участь у конференції. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури надає такому 

адвокату відомості про кількість учасників конференції. 

Установча 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. 

Установча конференція адвокатів регіону: визначає кількість та обирає голову та членів ради адвокатів регіону; обирає делегатів на установчий з’їзд адвокатів України за квотою 

один делегат від ста адвокатів, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням створеної до набрання чинності цим Законом кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, але не менше п’яти делегатів від кожного регіону; обирає представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України; обирає 

представника адвокатів регіону до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; обирає голову та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначає 

кількість та обирає голову і членів ревізійної комісії адвокатів регіону. Установча конференція адвокатів регіону може прийняти рішення з інших питань, віднесених цим Законом до 

повноважень конференції адвокатів регіону. 

Рішення установчої конференції адвокатів регіону приймаються більшістю голосів учасників конференції. 

Про проведення установчої конференції адвокатів регіону складається протокол, який підписується головуючим та секретарем конференції. Витяг з протоколу установчої конференції 

адвокатів регіону стосовно обрання делегатів на установчий з’їзд адвокатів України підписується головуючим і секретарем конференції та не пізніше трьох днів з дня проведення 

конференції направляється до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України. 

Не пізніше ста днів з дня набрання чинності цим Законом проводиться установчий з’їзд адвокатів України, в якому беруть участь делегати, обрані установчими конференціями 

адвокатів регіону. 

Обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчого з’їзду адвокатів України покладається на Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті 

Міністрів України. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України повідомляє делегатів установчого з’їзду адвокатів України поштою (електронною поштою), кур’єром або 

факсом, забезпечує публікацію оголошення про проведення установчого з’їзду адвокатів України у газеті "Урядовий кур’єр" та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 

двадцяти днів до дня проведення з’їзду. У повідомленні і оголошенні в обов’язковому порядку зазначаються час, дата і місце проведення установчого з’їзду адвокатів України. 

Установчий з’їзд адвокатів України відкриває найстарший за віком адвокат з числа делегатів з’їзду. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України надає 

такому адвокату відомості про кількість делегатів з’їзду, що беруть участь у його роботі. Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України беруть участь у 

роботі установчого з’їзду адвокатів України з правом голосування щодо питань порядку денного. 

Установчий з’їзд адвокатів України обирає із свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок його ведення, складення протоколу, а також голову та членів лічильної 

комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування. 

Установчий з’їзд адвокатів України: обирає голову, заступників голови Ради адвокатів України; обирає голову, заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури; визначає кількість та обирає голову та членів Вищої ревізійної комісії адвокатури; затверджує статут Національної асоціації адвокатів України; затверджує положення про 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; затверджує положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури. Установчий з’їзд адвокатів України може прийняти рішення з 

інших питань, віднесених цим Законом до повноважень з’їзду адвокатів України. 

Рішення установчого з’їзду адвокатів України приймається більшістю голосів делегатів з’їзду. 



Про проведення установчого з’їзду адвокатів України складається протокол, який підписується головуючим та секретарем з’їзду і передається голові Ради адвокатів України, обраному 

відповідно до вимог цього Закону. 

6. Ради адвокатів регіонів, Рада адвокатів України, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, сформовані 

відповідно до цього Закону, проводять свої перші засідання не пізніше ніж через десять днів з дня формування їх складу. 

7. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання чинності цим Законом, звітують 

про свою діяльність за останні три роки до дня набрання цим Законом чинності перед установчим з’їздом адвокатів України, установчими конференціями адвокатів регіону відповідно. 

Звіт повинен містити інформацію щодо основних показників роботи відповідної комісії, а також відомості про кількість коштів, отриманих та витрачених комісією, з визначенням джерел 

їх отримання та видатків комісії. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання чинності цим Законом, 

продовжують свою діяльність до першого засідання складу відповідно Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

регіонів, сформованих відповідно до цього Закону. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані відповідно до цього Закону, є правонаступниками Вищої кваліфікаційної 

комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, сформованих до набрання чинності цим Законом. Зміна відомостей у Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15


В 2012 році адвокати міста Києва обрали склад КДКА та Ради адвокатів міста Києва 















 


