
 
 

РІШЕННЯ № 22 
 

Про сплату щорічних внесків на забезпечення  

реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих категорій  

 

«14» лютого 2020  року                                м. Київ 
 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення адвоката        

Алексєєнка М.Г. від 08 січня 2020 року щодо звільнення від сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

адвокатами окремих категорій, з огляду на рішення Ради адвокатів України 

«Про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування адвокатами, які мобілізовані для проходження військової 

служби, та які у зв’язку з проведенням АТО були вимушені покинути місце 

свого постійного проживання» від 4-5.07.2014 р. № 84, «Про сплату 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 

адвокатами окремих категорій», зі змінами, від 25.09.2015 р. № 112, 

«Питання сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування адвокатами окремих категорій» від 30.03.2018 р. № 44, «Про 

сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування адвокатами, які брали участь в АТО/ООС, а також адвокатів, 

які були вимушені покинути місце свого постійного проживання» від 

13.12.2019 року № 164, а також керуючись статтями 55, 58 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Надати право радам адвокатів регіонів за заявами адвокатів, поданими 

до 31 січня поточного року приймати рішення про звільнення, 

зменшення або відтермінування сплати щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування стосовно 

наступних категорій адвокатів: 

1.1. Особи з інвалідністю 1 та 2 групи; 



1.2. Особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, учасники 

бойових дій, ветерани війни; 

1.3. Особи, які приймали участь у бойових діях на територіях інших 

країн – учасників  бойових дій, інвалідів війни та учасників 

війни; 

1.4. Особи, які захищають та/або захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і беруть та/або брали 

безпосередню участь в АТО/ООС , забезпеченні її проведення та 

отримали статус учасника бойових відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

1.5. Особи, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС І та ІІ категорій; 

1.6. Особи, які  були вимушені покинути місце свого постійного 

проживання, у зв’язку з проведенням АТО/ООС; 

1.7. Особи, мобілізовані для проходження військової служби, у разі, 

якщо такий внесок раніше не був ними сплачений. 

2. Рішення про звільнення, зменшення або відтермінування сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування приймається за наявності підтверджуючих документів 

відповідного статусу 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. 

3. На підтвердження обставин, визначених в пункті 1 цього рішення, рада 

адвокатів регіону, Рада адвокатів України, Національна асоціація 

адвокатів України можуть витребувати додаткові відомості щодо 

набуття відповідного статусу (довідку про безпосередню участь в 

АТО/ООС, довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності та 

терміну непрацездатності, довідку  про перебування в ЄДАРП та інші 

документи). 

Радою адвокатів регіону, Радою адвокатів України, Національною 

асоціацією адвокатів України рішення про звільнення від сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування стосовно осіб, які є особами інвалідністю 1 та 2 групи, 

приймається один раз на постійно. 



4. Рішення Ради адвокатів України «Про сплату щорічних внесків на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами, які 

мобілізовані для проходження військової служби, та які у зв’язку з 

проведенням АТО були вимушені покинути місце свого постійного 

проживання» від 4-5.07.2014 р. № 84, «Про сплату щорічного внеску на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування адвокатами 

окремих категорій», зі змінами, від 25.09. 2015 р. № 112, «Питання 

сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування адвокатами окремих категорій» від 30.03.2018 р. № 44, 

«Про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування адвокатами, які брали участь в 

АТО/ООС,  а також адвокатів, які були вимушені покинути місце свого 

постійного проживання» від 13.12.2019 року № 164, втрачають свою 

чинність з моменту прийняття цього рішення. 

5. Рішення ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, Національної 

асоціації адвокатів України, прийняті на виконання рішень Ради 

адвокатів України «Про сплату щорічних внесків на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування адвокатами, які мобілізовані 

для проходження військової служби, та які у зв’язку з проведенням 

АТО були вимушені покинути місце свого постійного проживання» від 

4-5.07.2014 р. № 84, «Про сплату щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування адвокатами окремих 

категорій», зі змінами, від 25.09. 2015 р. № 112, «Питання сплати 

щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування адвокатами окремих категорій» від 30.03.2018 р. № 44, 

«Про сплату щорічних внесків на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування адвокатами, які брали участь в 

АТО/ООС,  а також адвокатів, які були вимушені покинути місце свого 

постійного проживання» від 13.12.2019 року № 164, є чинними. 

6. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

заявника, ради адвокатів регіонів  та на офіційному веб - сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

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

 

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

 

 

 


