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СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі - «рада адвокатів регіону») є
неприбутковою професійною організацією, яка відповідно до Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» створена і діє у системі органів Національної
асоціації адвокатів України, як регіональна форма адвокатського самоврядування, на яку
державою покладено виконання публічно-представницьких функцій недержавного
самоврядного інституту у період між конференціями адвокатів регіону, що забезпечує
здійснення захисту, представництва та надання правової допомоги на професійній основі адвокатури України;
1.2. Повноваження, порядок формування та діяльності ради адвокатів регіону визначаються
Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», цим Положенням та актами
НААУ;
1.3. Це Положення є установчим документом ради адвокатів регіону, яке затверджується Радою
адвокатів України, повинно бути підписаним Головою НААУ, скріплене печаткою НААУ і
нотаріально посвідчене. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Радою
адвокатів України (НААУ є засновником Ради адвокатів регіону);
1.4. Повне найменування організації:
українською мовою - РАДА АДВОКАТІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
російською мовою - СОВЕТ АДВОКАТОВ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
англійською мовою -

СНЕКМОІУ КЕОІОК СОШСІГ ОР АТТОІШЕУ8.

1.5. Це Положення є установчим документом РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ відповідно до
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
1.6. Діяльність РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ поширюється на територіально-адміністративну
одиницю - Чернігівську область;
1.7.
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СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
2.1. Рада адвокатів регіону є юридичною особою з дня її державної реєстрації в установленому
законодавством порядку та є неприбутковою організацією;
2.2. Рада адвокатів регіону здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», чинного законодавства України,
цього Положення, статуту та актів Національної асоціації адвокатів України (надалі
«НААУ»), Регламенту ради адвокатів регіону;
2.3. Рада адвокатів регіону має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в
банківських установах, у тому числі валютні рахунки, володіє майновими та немайновими
правами, згідно законодавства України;
2.4. Рада адвокатів регіону має печатку, штампи, бланк, використовує символіку Національної
асоціації адвокатів України;
2.5. Рада адвокатів регіону не несе відповідальності за майновими зобов'язаннями НААУ та її
членами, а члени не несуть відповідальності за майновими зобов'язаннями ради адвокатів
регіону;
2.6. Рада адвокатів регіону має право у межах, що не суперечать чинному законодавству
України та актам НААУ:

2.6.1. Від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати
майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати угоди;
2.6.2. Бути позивачем та відповідачем у суді;
2.6.3. Наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;
2.6.4. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси адвокатів регіону у
державних та недержавних органах і організаціях, судах, прокуратурі,
правоохоронних органах, органах Служби безпеки України, підприємствах,
установах, перед громадянами;
2.6.5.Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадян,
інформацію, необхідну для реалізації визначених законом та цим Положенням
повноважень;
2.6.6. Вносити пропозиції до органів державної влади і управління, приймати участь в
розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування у порядку
передбаченому чинним законодавством України;
2.6.7. Набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх
статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;
2.6.8.Використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або
користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності
організації;
2.6.9. Отримувати фінансування за рахунок внесків на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування, безповоротної фінансової допомоги, добровільних
пожертвувань, з інших джерел не заборонених законодавством України та/або
передбачених актами НААУ.
2.6.10. Вчиняти дії, що не суперечать діючому законодавству України, актам НААУ.
2.7. Майно та кошти, отримані в результаті діяльності ради адвокатів регіону використовуються
нею виключно на виконання покладених на неї законом та/або актами НААУ функцій та
завдань;
2.8. Рада адвокатів регіону здійснює свою діяльність спільно з іншими загальнодержавними та
регіональними організаційними формами адвокатського самоврядування, визначеними ст.
46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у відповідності до закону та
актів НААУ.
СТАТТЯ 3. ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ
РЕГІОНУ
3.1. Рада адвокатів регіону:
3.1.1. Представляє адвокатів регіону;
3.1.2.Складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів
регіону;
3.1.3.Забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх
виконанням;
3.1.4. Здійснює інформаційно-методичне
підвищенню їх кваліфікації;

забезпечення

адвокатів

регіону,

сприяє

3.1.5.Несе витрати, пов'язані зі здійсненням покладених законом та актами НААУ
повноважень члена Ради адвокатів України від свого регіону;
3.1.6.Організує стажування осіб, які отримали свідоцтво про складення кваліфікаційного
іспиту, та приймає рішення за результатами його оцінювання, в порядку,
встановленому Радою адвокатів України та у відповідності до вимог Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

3.1.7.Приймає присягу адвоката України і видає свідоцтво про право на зайняття
адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України;
3.1.8.Ініціює питання перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури регіону
щодо рішення про припинення, зупинення права на здійснення адвокатської
діяльності адвокатів регіону, з підстав, встановлених Законом України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність»;
3.1.9.Визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів
для надання безоплатної вторинної правової допомоги;
3.1.10. Сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і
соціальних прав адвокатів;
3.1.11. Вживає відповідно до законодавства заходів щодо усунення державними органами
та органами місцевого самоврядування порушень професійних прав та гарантій
адвокатської діяльності; вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і
недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених
порушеннях;
3.1.12. Забезпечує представництво та захист адвокатів регіону при проведенні оперативнорозшукових заходів та слідчих дій, судових процедур у кримінальному провадженні
відносно них;
3.1.13. Складає протоколи про адміністративні правопорушення, з підстав та в порядку,
визначеному Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кодексу
України про адміністративні правопорушення, актами НААУ та приймає участь у
адміністративному провадженні;
3.1.14. Витребовує інформацію від кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
свого регіону;
3.1.15. Забезпечує в установленому законом та актами НААУ порядку
відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надає витяги з нього;

внесення

3.1.16. Утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами
безоплатної правової допомоги, координує та контролює її роботу;
3.1.17. Визначає напрямки використання коштів та майна відповідно до затвердженого
конференцією адвокатів регіону кошторису;
3.1.18. Виконує інші функції відповідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність", рішень конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, З'їзду
адвокатів України, актів НААУ, цього Положення;
3.2. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше
половини її членів;
3.3. Рада адвокатів регіону приймає рішення більшістю голосів від загальної кількості її членів.
На засіданні ради адвокатів регіону ведеться протокол. Для організації діяльності та
порядку проведення засідань рада адвокатів регіону керується Регламентом ради адвокатів
регіону, який затверджується Радою адвокатів України;
3.4. Рада адвокатів регіону може утворювати у своєму складі тимчасові секції, комітети та
залучати до виконання покладених функцій науковців, спеціалістів, фахівців, а також
адвокатів, які не входять до складу ради - за їхньою згодою;
3.5. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону;
3.6. Рада адвокатів регіону використовує для висвітлення своєї діяльності, а також
оприлюднення своїх рішень, визначену для неї РАУ сторінку на офіційному веб-сайті
НААУ;

3.7. Члени ради адвокатів регіону є рівноправними при здійсненні делегованих їм повноважень
і здійснюють їх відповідно до Закону та цього Положення. Члену ради адвокатів регіону
видається посвідчення, зразок якого затверджується рішенням Ради адвокатів України;
3.8. Член ради адвокатів регіону має право:
3.8.1. Забезпечувати якісну та своєчасну підготовку матеріалів з питань компетенції ради
адвокатів регіону що розглядаються;
3.8.2. Ініціювати питання порядку денного засідання ради адвокатів регіону;
3.8.3.Знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд ради адвокатів регіону, брати участь
у їх дослідженні та перевірці;
3.8.4. Наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові документи з питань,
що розглядаються;
3.8.5. Вносити пропозиції щодо проекту рішення ради адвокатів регіону;
3.8.6.Здійснювати інші повноваження, передбачені Законом, Регламентом ради адвокатів
регіону та цим Положенням.
3.9. Член ради адвокатів регіону зобов'язаний сумлінно виконувати делеговані йому обов'язки,
що випливають із завдань адвокатського самоврядування. Відмова члена ради адвокатів
регіону від виконання своїх обов'язків, у тому числі відмова від участі у засіданнях ради
адвокатів регіону, а також відсутність на її засіданнях більше двох разів без поважних
причин, може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності та
дострокового відкликання такого адвоката з ради адвокатів регіону.
СТАТТЯ 4. ГОЛОВА РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ
4.1. Голова ради адвокатів регіону:
4.1.1. Представляє раду адвокатів регіону в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами;
4.1.2. Розпоряджається коштами
затвердженого кошторису;

та майном ради
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4.1.3.Укладає трудові, цивільно-правові угоди, господарські договори від імені ради
адвокатів регіону;
4.1.4. Уповноважує на представництво від імені ради адвокатів регіону;
4.1.5. Складає та підписує адміністративні протоколи або уповноважує на це членів ради
адвокатів регіону;
4.1.6. Уповноважує представника ради адвокатів регіону на здійснення контролю за
забезпеченням дотримання гарантій адвокатської діяльності, визначених статтею 23
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
4.1.7. Приймає та звільняє з роботи найманих працівників;
4.1.8. Забезпечує скликання та проведення засідань ради адвокатів регіону, організовує
роботу ради адвокатів регіону та здійснює загальне керівництво нею;
4.1.9. Визначає дату, час і місце проведення засідання ради адвокатів регіону, скликає
засідання ради адвокатів регіону, головує на засіданні, визначає перелік питань, що
виносяться на засідання та формує порядок денний засідання;
4.1.10. Планує роботу, дає доручення окремим членам ради адвокатів регіону з питань
підготовки до розгляду матеріалів на засідання ради адвокатів регіону та пов'язані з
виконанням радою адвокатів регіону покладених на неї завдань;
4.1.11. Координує роботу секретаріату ради адвокатів регіону щодо підготовки матеріалів
для розгляду радою адвокатів регіону питань, віднесених до її компетенції;

4.1.12. Забезпечує ведення діловодства ради адвокатів регіону;
4.1.13. Визначає обов'язки заступника голови ради адвокатів регіону;
4.1.14. Призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату ради адвокатів
регіону, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного впливу;
4.1.15. В рамках затвердженого конференцією адвокатів регіону штатного розпису
затверджує структуру секретаріату ради адвокатів регіону та вносить зміни до такої
структури штатного розпису;
4.1.16. Затверджує положення про структурні підрозділи секретаріату ради адвокатів
регіону, посадові інструкції його працівників та порядок атестації працівників
секретаріату ради адвокатів регіону згідно з чинним законодавством України;
4.1.17. Видає накази та доручення. Виконує інші організаційно-розпорядчі та господарськофінансові функції, пов'язані з діяльністю ради адвокатів регіону;
4.1.18. Здійснює інші повноваження, визначені Законом України "Про адвокатуру та
адвокатську діяльність" та Регламентом ради адвокатів регіону;
4.1.19. Вчиняє інші дії, передбачені цим Положенням, рішеннями конференції адвокатів
регіону, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, З'їзду адвокатів України,
актів НААУ.
4.2. Інформація, яка надійшла до ради адвокатів регіону стосовно адвоката попереднього або
чинного складу: кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури при КМУ, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
ради адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або Ради
адвокатів України, яка містить відомості про вчинення дисциплінарного проступку, з
метою забезпечення об'єктивності та неупередженості її розгляду не пізніше десяти днів із
дня надходження скеровується головою ради адвокатів регіону до Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури для прийняття рішення щодо місця її розгляду;
4.3. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону можуть отримувати винагороду
за свою роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються конференцією адвокатів
регіону;
4.4. У разі відсутності голови ради адвокатів регіону його обов'язки виконує заступник голови
ради адвокатів регіону, а за відсутності заступника голови - член ради адвокатів регіону.
Заступник голови ради адвокатів регіону здійснює повноваження, визначені головою ради
адвокатів регіону;
4.5. Секретар ради адвокатів регіону здійснює підготовку засідань ради адвокатів регіону,
відповідає за організацію діловодства ради адвокатів регіону, виконує доручення голови
ради адвокатів регіону, пов'язані з організацією проведення засідання, здійснює інші
повноваження, визначені Регламентом ради адвокатів регіону.
СТАТТЯ 5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ РАДИ
АДВОКАТІВ РЕГІОНУ
5.1. Голова ради адвокатів регіону та члени ради адвокатів регіону обираються конференцією
адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше
п'яти років та адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні і відомості
про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, строком на п'ять років;
5.2. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатів регіону більше ніж
два строки підряд;
5.3. Кількість членів ради адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону;
5.4. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією голови ради адвокатів
регіону обирають зі свого складу заступника голови та секретаря ради адвокатів регіону;

5-5. Голова ради адвокатів регіону визначає повноваження секретаря ради адвокатів регіону;
5.6. Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не можуть одночасно
входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури,
Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону,
Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості,
повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
5. 7 . Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть бути достроково
відкликані з посад за рішенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на
посади виключно з підстав передбачених актами НААУ;
5.8. Голова Ради адвокатів України (НААУ), його заступники, мають право приймати учать в
засіданнях ради адвокатів регіону.
СТАТТЯ 6. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ РІШЕНЬ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
6.1. Рішення З'їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, акти НААУ, є обов'язковими до
виконання адвокатами регіону, радою адвокатів регіону. Рішення конференцій адвокатів
регіону, ради адвокатів регіону не можуть суперечити рішенням З'їзду адвокатів України,
Ради адвокатів України, актам НААУ;
6.2. Рішення конференцій, рад адвокатів регіонів та актів НААУ є обов'язковими до виконання
адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні та відомості
про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України;
6.3. Рішення ради адвокатів регіону, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові до
виконання адвокатами, адвокатськими об'єднаннями, бюро, а у межах реалізації публічних
функцій - органами влади, їх територіальними органами, місцевими державними
адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і
громадянами;
6.4. Рішення ради адвокатів регіону набирають чинності з дня їх прийняття та оприлюднення на
своїй сторінці на офіційному веб-сайті НААУ, якщо інше не встановлено діючим
законодавством України або відповідним рішенням ради адвокатів регіону.
СТАТТЯ 7. КОШТИ ТА МАЙНО РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ
7.1. Майно ради адвокатів регіону складають: рухоме і нерухоме майно, основні засоби,
нематеріальні активи, грошові кошти та майнові права і обов'язки, відображені в
установленому законом порядку в її бухгалтерському балансі;
7.2. Рада адвокатів регіону здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та
іншим майном, що знаходиться у її власності/користуванні відповідно до затвердженого
кошторису та чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених
актами НААУ;
7.3. Кошти ради адвокатів регіону формуються за рахунок:
7.3.1.Щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в
структурі органів НААУ;
7.3.2.Добровільних, цільових та інших внесків членів НААУ, адвокатських
адвокатських об'єднань;

бюро,

7.3.3.Пасивних доходів;
7.3.4. Дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної,
допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким

неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством
України з метою зниження рівня таких цін;
7.3.5.Внесків за проходження стажування, що надходять до ради адвокатів відповідного
регіону від осіб, які отримали свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту та
бажають здійснювати адвокатську діяльність;
7.3.6. Інших надходжень, які відповідно до чинного законодавства України спрямовані на
виконання виключно покладених на неї законом та/або актами НААУ функцій та
завдань;
Т.4. Ревізія коштів та майна ради адвокатів регіону здійснюється ревізійною комісією адвокатів
регіону. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону
здійснюється Вищою ревізійною комісією адвокатури.
СТАТТЯ 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ
8.1. Рада адвокатів регіону веде фінансовий облік та надає у встановленому діючим
законодавством України порядку звітність про діяльність неприбуткових організацій;
8-2. Рада адвокатів регіону звітує перед конференцією адвокатів регіону, Радою адвокатів
України відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», актів
НААУ.
СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Ради адвокатів України та підлягають
державній реєстрації у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
СТАТТЯ 10. РЕГЛАМЕНТ РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ
10.1. При виконанні радою адвокатів регіону своїх функцій як органу адвокатського
самоврядування при організації засідань і вирішенні питань, визначених цим Положенням,
рада адвокатів регіону керується Регламентом ради адвокатів регіону;
10.2. Регламент ради адвокатів регіону затверджується рішенням Ради адвокатів України.
СТАТТЯ 11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ
11.1. Припинення ради адвокатів регіону може бути здійснено лише на підставі закону, який
встановлює відповідні наслідки. Зміна складу ради адвокатів регіону не є її припиненням.
У разі ліквідації ради адвокатів регіону її активи передаються одній або кільком
неприбутковим організаціям адвокатського самоврядування.

Галова
Національної асоціації адвокатів України,
Ради адвокатів України

/

Л.П. Ізовітова

Місто Ки-

-їв, Україна, тридцяте вересня дві тисячі тринадцятого року
я, Пірха І.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую
справжність підпису Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів
України Ізовітової Лідії Павлівни, який зроблено у моїй присутності.
Особу Ізовітової Лідії Павлівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та
повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №
.
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Пірха І.С.

