
 
 

РІШЕННЯ № 76 
 

Про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності 

 

23 листопада 2015 року        м. Кіровоград 

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Кіровоградської області у складі 

дисциплінарної палати - голови палати Звіздуна А.М., членів палати – Бірюкова А.О., 

Безсмолої О.В., Вишні Є.В., Квашука О.Д., Коротича В.А., Майнард Н.О., Сьори О.М., 

Охріменка В.Б., Чепули І.В., розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів 

Кіровоградської області від 04 вересня 2015 року, на дії адвоката ОСОБА_1, свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю № <…>, видане на підставі рішення 

Кіровоградської обласної КДКА № <…> від <…> 2012 р., зареєстрований в ЄРАУ, має 

адресу робочого місця: 25001, м. Кіровоград, вул. <…>, тел. <…>,- 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

Рада адвокатів Кіровоградської області звернулась з поданням в якому ставиться 

питання про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності за 

несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.  

Адвокат ОСОБА_1 письмових пояснень не надав. Про надходження подання та 

необхідність надання пояснень, а також про день, час і місце засідання дисциплінарної 

палати повідомлений належним чином шляхом надсилання електронних листів на 

електронну пошту. Направлену кореспонденцію через відділення Укрпошти за робочим 

місцем, вказаним в реєстрі, адвокат ОСОБА_1 не отримував. 

Внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокат ОСОБА_1 

не сплатив ні до внесення подання Радою адвокатів Кіровоградської області, ні в процесі 

здійснення дисциплінарного провадження. 

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (далі - Закон) розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття 

витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої 

ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та є однаковим 

для всіх адвокатів.  

На підставі абзацу 2 частини 7 статті 54 Закону Установчим з’їздом адвокатів України 

були встановлені щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування та рекомендований розмір такого внеску не більше однієї мінімальної 

заробітної плати на рік станом на 1 січня поточного року, у якому такий внесок сплачується. 

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17 грудня 2012 року розмір щорічного внеску 

встановлений на рівні однієї мінімальної заробітної плати на рік. 



Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

від 28 грудня 2014 року № 80-VIII мінімальна заробітна плата з 1 січня 2015 року 

встановлена в розмірі 1218 гривень 00 копійок. 

Частиною 1 ст. 46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

встановлено, що організаційними формами адвокатського самоврядування є, в тому числі, 

з’їзд адвокатів України 

Частиною 1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  

передбачено, що рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є 

обов’язковими до виконання всіма адвокатами. 

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

невиконання рішень органів адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком 

адвоката. 

Частиною 1 ст. 62 правил адвокатської етики передбачено, що адвокат зобов’язаний 

дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування, 

прийнятих в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність». 

Відповідно до п. 2.5 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 

року із змінами та доповненнями внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від 4-5 

липня 2014 року встановлено, що оплата щорічного внеску здійснюється до 31 січня 

поточного року.  

За таких обставин дисциплінарна палата вважає, що адвокат ОСОБА_1   вчинив 

дисциплінарний проступок та розцінює його як грубе одноразове порушення правил 

адвокатської етики. 

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на 

заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися у разі систематичного або грубого 

одноразового порушення правил адвокатської етики. 

Враховуючи викладене та керуючись п. 3 ч. 1 ст. 31,  п. 3 ч. 2 ст. 31, ст. 33, п.п. 3, 6 ч. 

2 ст. 34 п. 3 ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність,- 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Притягнути до дисциплінарної відповідальності за поданням Ради адвокатів 

Кіровоградської області від 04 вересня 2015 року адвоката ОСОБА_1, свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю № <…>, видане на підставі рішення Кіровоградської 

обласної КДКА № <…> від <…> 2012 р., зареєстрований в ЄРАУ, має адресу робочого 

місця: 25001, м. Кіровоград, вул. <…>, та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у 

вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, 

тобто до 16 травня 2016 року. 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення 

дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської 

області може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. 

 

 

Голова КДКА  

Кіровоградської області      М.О. Пільгуй 

 

Голова дисциплінарної палати     А.М. Звіздун 


