
 

 

 

РІШЕННЯ № 136 

Про внесення змін до Положення про внески на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування (нова редакція) 

 

«16-17» листопада 2022 року         м. Мукачево 

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Робочої групи щодо сплати 

щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

Каденко О.О., яка запропонувала внести зміни та викласти у новій редакції 

пункт 2.10. Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, затвердженого в новій редакції рішенням Ради адвокатів 

України від 03 лютого 2017 року № 4 (зі змінами), врахувавши пропозиції, 

зауваження, доповнення та редакційні правки членів Ради адвокатів України, 

керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, вирішила: 

1. Внести зміни до Положення про внески на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування, затвердженого в новій редакції рішенням 

Ради адвокатів України від 03 лютого 2017 року № 4 (зі змінами), 

виклавши пункт 2.10. Положення у новій редакції наступного змісту: 

«За умови фінансової неспроможності адвоката, з урахуванням 

фінансового/матеріального стану, а також інших фактичних обставин 

рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України/Національна асоціація 

адвокатів України мають право за заявами адвокатів, поданих в термін з 

01 грудня до 31 грудня поточного року, приймати рішення про 

звільнення, зменшення, відтермінування сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування стосовно 

наступних категорій адвокатів: 

2.10.1. особи з інвалідністю І та ІІ групи; 

2.10.2. особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій (в 

тому числі особи, які приймали участь у бойових діях на територіях 

інших держав); 



 
 
 

 

2.10.3. особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій; 

2.10.4. особи, які змушені залишити або покинути своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків 

збройного конфлікту, тимчасової окупації та набули відповідний статус. 

Оригінали заяв адвокатів (заяви підписані за допомогою електронного 

цифрового підпису) про звільнення, зменшення або відтермінування 

сплати щорічного внеску на забезпечення адвокатського самоврядування 

розглядаються радами адвокатів регіону, Радою адвокатів України/ 

Національною асоціацією адвокатів України протягом місяця з моменту 

закінчення, визначеного даним Положенням, строку на подання такої 

заяви. 

Рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України/Національна асоціація 

адвокатів України можуть прийняти рішення про звільнення, зменшення 

або відтермінування сплати щорічного внеску на забезпечення 

адвокатського самоврядування при наявності  матеріальної спроможності  

органу адвокатського самоврядування, якщо надання таких пільг не 

створюватиме перешкод у забезпеченні його нормальної діяльності 

відповідно до кошторису/напрямків використання коштів на поточний рік 

та за наявності підтверджуючих документів  відповідного статусу та 

матеріального становища заявника: 

- радою адвокатів регіону щодо 70% щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування; 

- Радою адвокатів України/Національною асоціацією адвокатів 

України щодо 30% щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування відповідно. 

При розгляді заяв переваги у звільненні, зменшенні або відтермінуванні 

сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування надаються особам з інвалідністю І та ІІ групи, а іншим 

особам визначеним в п. 2.10. Положення – виходячи з більш важкого 

матеріального становища особи в кожному конкретному випадку. 

Рада адвокатів регіону, Рада адвокатів України/Національна асоціація 

адвокатів України можуть витребувати додаткові відомості щодо набуття 

відповідного статусу та матеріального становища заявника. 

Радою адвокатів регіону може бути надана адвокату розстрочка сплати 

щорічного внеску, за умови внесення його рівними частками у першій 

декаді кожного кварталу поточного року. Рішення щодо надання 



 
 
 

 

розстрочки сплати щорічного внеску приймається радою адвокатів 

регіону, за заявою адвоката, поданою в термін з 01 грудня до 31 грудня 

поточного року, за умови обґрунтованої і документально підтвердженої 

матеріальної неспроможності сплатити щорічний внесок одним 

платежем». 

2. Рішення «Про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій» від 

14 лютого 2020 року № 22 та рішення «Про сплату щорічних внесків на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами 

окремих категорій» від 19 березня 2021 року № 4 втрачають свою 

чинність з моменту прийняття цього рішення.  

3. Головам рад адвокатів регіону довести у відповідному регіоні це рішення 

до відома адвокатів, а також звернути увагу адвокатів, що заяви про 

звільнення, зменшення, відтермінування сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування подаються в 

термін з 01 грудня до 31 грудня поточного року. 

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявників, ради адвокатів регіонів, а також на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  /підпис/           Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України  /підпис/              І.В. Колесников 

 

 


