ПИТАННЯ

В ЧИННОМУ ЗУ ПРО АДВОКАТУРУ

В ПРОЕКТІ ЗМІН ДО ЗУ ПРО АДВОКАТУРУ

АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Строк перебування на посаді
Кооптація
Голосування

Статус, строки проведення та
повноваження З'їзду

Статус та повноваження РАУ

Статус РАР

Статус та повноваження ВКДКА

Статус НААУ

2 строки по 5 років

2 строки по 2 роки
Заборона кооптації. Члени органів АС, необрані
Не врегульовано
делегатами – беруть участь лише з правом дорадчого
голосу
Відкрите голосування
Таємне та рейтингове голосування
З'їзд – вищий орган АС України
Нові повноваження:
З'їзд – вищий орган АС України
 затвердження положення та регламенту РАУ, РАР,
КДК, РКАР; положення ВКДКА, ВРКА
Проведення – 1 раз на 3 роки
 перегляд та скасування рішень РАУ
 затвердження бюджету АС на підставі пропозицій
РАУ
Проведення – 1 раз на рік
Виконавчий орган АС
Нові повноваження:
 складає проект бюджету АС
Не визначено
 приймає рішення про створення та організацію
комітетів, комісій НААУ
 встановлює плату за складання кваліфікаційного
іспиту
Не визначено
Виконавчий орган АС у регіоні
ВКДКА – колегіальний орган, який розглядає скарги
ВКДКА – колегіальний орган, який розглядає скарги
на рішення, дії/бездіяльність КДКА; підзвітний
на рішення, дії/бездіяльність КДКА; підзвітний
тільки з’їзду
тільки з’їзду та РАУ
Повноваження:
Повноваження:
 розгляд скарг на рішення дії/бездіяльність КДКА
 розгляд скарг на рішення дії/бездіяльність КДКА
 узагальнення дисциплінарної практики КДКА
 узагальнення дисциплінарної практики КДКА
 тлумачення Правил адвокатської етики
НААУ – недержавна непідприємницька самоврядна
НААУ – недержавна некомерційна професійна
саморегульована неприбуткова професійна організація,
організація, яка об’єднує всіх адвокатів України.
яка об’єднує всіх адвокатів України.
Членство обов'язкове.
Членство не обов'язкове.
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Публікація інформації про проведення
з'їзду/ конференції
Строк повідомлення про проведення
з'їзду / конференції
Порядок денний

Розподіл коштів

Порядок скликання та проведення з’їзду / конференцій
Місце, дата, час та порядок денний з'їзду/конференції
публікуються на веб-сайті НААУ та/або ради
адвокатів регіону, з’їзду + матеріали, які необхідні для
Не передбачено
прийняття рішень з питань порядку денного +
інформація про кандидатів на посаду голів / членів
органів АС
за 15 днів до дня початку роботи конференції
за 14 днів до початку роботи конференції
за 20 днів до дня початку роботи з'їзду
за 30 днів до початку роботи з'їзду
 Порядок денний визначається тим органом/
групою
адвокатів,
які
скликають
з’їзд/
Не врегульовано
конференцію
 Конференція/ з’їзд не можуть приймати рішення з
питань, що не включені до порядку денного
ФІНАНСУВАННЯ
70% - на регіональні органи
Не врегульовано
30% - на загальнонаціональні органи

Розпорядник коштів

Не врегульовано

Казначей – розпорядник банківського рахунку НААУ,
відповідальний за розподіл коштів між
загальнонаціональними органами АС

Бюджет

Кошториси органів АС затверджуються
конференціями та з’їздом

Бюджет АС України та кошториси органів АС
затверджуються з'їздом

Аудит

Не врегульовано

Оприлюднення фінансової звітності

Оприлюднюється щороку у порядку,
затвердженому РАУ

Обов'язковий періодичний незалежний аудит
Оприлюднюється на веб-сайті НААУ та відповідної
РАР не пізніше 1-го березня наступного за звітним року
+ визначено, які саме відомості мають бути
опубліковані
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