ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІН У ПОВНОВАЖЕННЯХ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
З'ЇЗД АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (вищий орган адвокатського самоврядування України)








обирає голову і заступників голови РАУ, ВКДКА, голову і членів ВРКА, достроково відкликає їх з посад;
затверджує статут НААУ та вносить до нього зміни;
затверджує положення та регламент про РАУ, положення про ВКДКА, положення про ВРКА;
затверджує регламент ВКДКА , регламент ВРКА за поданням цих органів;
розглядає та затверджує звіти РАУ, ВКДКА, висновки ВРКА;
затверджує положення та регламент РАР, положення та регламент КДКА, положення та регламент РКАР;
призначає трьох членів ВРЮ шляхом таємного рейтингового голосування;

 призначає по два члени до кваліфікаційної та дисциплінарної палат ВККС, шляхом таємного рейтингового
голосування;
 призначає члена КДКП шляхом таємного рейтингового голосування;
 затверджує бюджет адвокатського самоврядування України на підставі проекту, підготовленого РАУ;
 затверджує кошторис РАУ, кошторис ВКДКА, кошторис ВРКА, затверджує звіт про їх виконання;
 затверджує порядок ведення ЄРАУ;
 затверджує Правила адвокатської етики;
 переглядає та скасовує рішення РАУ.

КОНФЕРЕНЦІЇ АДВОКАТІВ РЕГІОНУ (вищий орган в АРК, областях, містах Києві та Севастополі)





обрання голови та членів РАР, дострокове відкликання їх з посад;
обрання делегатів на з’їзд адвокатів України;
обрання представника адвокатів регіону до складу ВКДКА, достроково відкликає його з посади;
визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат КДКА, обрання голови та членів КДКА,
дострокове відкликання їх з посад;

 обрання голови та членів РКАР, дострокове відкликання їх з посад;
 затвердження штатного розпису і кошторису РАР, КДКА (АРК, області, м. Києва, м. Севастополя);
 розгляд та затвердження звіту про діяльність та виконання кошторису РАР, КДКА, висновків РКАР,
представників адвокатів регіону у складі ВКДКА і РАУ;
 перегляд та скасування рішень РАР.

РАУ
 складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з’їзду адвокатів України;
 визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів КАР, з’їзду адвокатів України;
 забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України;
 здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення ЄРАУ, здійснює контроль за діяльністю РАР
щодо внесення відомостей до ЄРАУ та надання витягів з нього;
 затверджує регламент КАР, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами
БПД;
 складає проект бюджету адвокатського самоврядування України;
 встановлює розмір, порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського
самоврядування, забезпечує фінансування інших органів адвокатського самоврядування згідно затверджених
кошторисів та затвердженого з'їздом адвокатів України бюджету;
 сприяє діяльності РАР, координує їх діяльність;
 сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
 приймає рішення про розпорядження коштами і майном НААУ, відповідно до призначень коштів та майна, визначених
статутом НААУ, рішеннями з’їзду адвокатів України, РАУ;
 приймає рішення про створення та організацію комітетів, комісій НААУ для забезпечення напрямів її діяльності;
 розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність РАР, їх голів;
 визначає засіб масової інформації НААУ; забезпечує ведення офіційного веб-сайту НААУ;
 надає роз’яснення з питань застосування законодавства про адвокатуру, адвокатську діяльність;
 встановлює плату за складання кваліфікаційного іспиту у розмірі, встановленому цим Законом.

РАР









представляє адвокатів регіону;
складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;
забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;
здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
приймає присягу адвоката України;
визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання БВПД;
сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису та бюджету адвокатського самоврядування
України;
 забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до ЄРАУ;
 утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД.
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ВРКА
ВКДКА
 розглядає скарги на рішення, дії чи
бездіяльність КДКА;
 узагальнює дисциплінарну практику
КДКА;
 тлумачить Правила адвокатської етики.

 здійснює
контроль
за
фінансовогосподарською діяльністю НААУ, її
органів, РАР, РАУ, КДКА, ВКДКА,
діяльністю РКАР;
 проводить перевірки та складає висновки,
які подає на розгляд та затвердження з’їзду
адвокатів України
(результати
перевірок
ВРКА
може
подавати РАУ та ВКДКА).

КДКА

РКАР

 організація та проведення кваліфікаційних іспитів;
 прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про
складення кваліфікаційного іспиту;
 прийняття рішень про зупинення або припинення
права на заняття адвокатською діяльністю;
 здійснення дисциплінарного провадження стосовно
адвокатів;
 вирішення інших питань, віднесених до повноважень
КДКА цим Законом, рішеннями КАР, ВКДКА, РАУ,
з’їзду адвокатів України.

 здійснює контроль за фінансовогосподарською діяльністю РАР та
КДКА;
 проводить перевірки та складає
висновки, які подає на розгляд та
затвердження КАР
(результати перевірок РКАР може
подавати РАУ та з’їзду адвокатів
України).

АБРЕВІАТУРИ:
АРК – Автономна Республіка Крим
БВПД – безоплатна вторинна правова допомога
БПД – безоплатна правова допомога
ВКДКА – Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
ВККС – Вища кваліфікаційна комісія суддів України
ВРКА – Вища ревізійна комісія адвокатури
ВРЮ – Вища рада юстиції
ЄРАУ – Єдиний реєстр адвокатів України
КАР – конференції адвокатів регіону
КДКА – кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
КДКП – Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури
НААУ – Національна асоціація адвокатів України
РАР – рада адвокатів регіону
РАУ – Рада адвокатів України
РКАР – ревізійні комісії адвокатури регіонів
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