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РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ №24 

(Витяг) 

Про затвердження Положення про встановлення розміру та порядку сплати 

щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування 

«17» грудня 2012 року м. Київ 

Відповідно до статті 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність" Рада адвокатів України вирішила: 

1. Встановити розподіл коштів, що надходять як плата за складання 

кваліфікаційного іспиту до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 

Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя (далі - 

КДКА) для забезпечення реалізації повноважень адвокатського 

самоврядування між КДКА та Вищою кваліфікаційно- дисциплінарною 

комісією адвокатури (далі - ВКДКА) у відношенні 90 відсотків (КДКА) та 10 

відсотків (ВКДКА); 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити КДКА та 

ВКДКА; 

3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

Голова Ради адвокатів України [підпис] Ізовітова Л.П. 

Секретар Ради адвокатів України [підпис] Г речківський П.М. 
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РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ № 24 (Витяг) 

Про затвердження Положення про встановлення розміру та порядку сплати 
щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування 

«17» грудня 2012 року м. Київ 

Відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 55 Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність", Рада адвокатів України вирішила: 

1. На підставі рішення Установчого з’їзду адвокатів України від 17 листопада 

2012 року встановити розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування у розмірі однієї мінімальної 

заробітної плати станом на 01 січня поточного року, в якому такі внески 

сплачуються. 

2. Встановити розподіл щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування між Національною асоціацією адвокатів 

України та радами адвокатів регіонів відповідно у відношенні 30 відсотків 

(НААУ) та 70 відсотків (рада адвокатів регіону). 

3. Затвердити Положення про щорічні внески адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування, що додається. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради 

адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 

міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

(Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя). 

5. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

Голова Ради адвокатів України [підпис] Л.П. Ізовітова 

Секретар Ради адвокатів України [підпис] П.М. Г речківський 
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