
 

1. Загальні положення 

1.1. Адвокатське об'єднання "Дніпропетровська обласна колегія адвокатів"  

(далі по тексту - колегія) є - неприбутковою, недержавною, професійною, самоврядною 

громадською організацією, спадкоємцем, продовжувачем та правонаступником майнових  

та інтелектуальних прав і обов'язків Дніпропетровської обласної колегії адвокатів із дня 

реєстрації Міністерством юстиції України (Свідоцтво про реєстрацію адвокатського об'єднання 

від 17 грудня 1993 року № 8) добровільним професійним об'єднанням адвокатів 

Дніпропетровського регіону, яке діє на засадах добровільності, самоврядності, корпоративності, 

конфіденційності, колегіальності гласності, виборності та підзвітності керівників 

відокремлених підрозділів, а також на принципах верховенства права, законності, гуманізму, 

демократизму, самофінансуванні, рівноправності її членів. 

1.2. Колегія відноситься до Адвокатури України — недержавного самоврядного 

інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 

допомоги на професійній основі, є незалежною від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови  

для діяльності Колегії та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності. 

1.3. Повна назва організації: 

• українською мовою - Адвокатське об'єднання "Дніпропетровська обласна колегія 

адвокатів" (скорочена назва - АО ДОКА), 

• російською мовою - Адвокатское объединение "Днепропетровская областная коллегия 

адвокатов", 

• англійською мовою - Lawer association "The Dnepropetrovsk regional Bar". 

1.4. Колегія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України 

"Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Правилами адвокатської етики, іншим 

законодавством України та цим Статутом. 

1.5.  Колегія здійснює адвокатську діяльність на всій території України  

та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави. 

1.6. У колегії забезпечується демократизм колегіальних відносин. Колегія створена 

і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та 

підзвітності керівних органів, законності й гласності.  

1.7. Відокремлені підрозділи колегії: юридичні консультації, адвокатські бюро, фірми, 

контори та інших адвокатські об'єднання, діють згідно Закону України «Про адвокатуру  

та адвокатську діяльність» на виконання зазначених Статутних завдань і цілей на місцях,  

які не мають статусу юридичної особи, керуються у своїй діяльності власним Положенням, 

що затверджується Регіональною Радою адвокатів колегії. Відокремлені підрозділи колегії 

реєструються у порядку передбаченому чинним законодавством України.  

1.8. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений 

підрозділ" ("юридична консультація», «адвокатська фірма» тощо) та вказувати на належність  

до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ, а саме Адвокатське 

об’єднання «Дніпропетровська колегія адвокатів» (АО ДОКА). 

1.9. Колегія та її відокремлені підрозділи є НЕПРИБУТКОВОЮ організацією  
і утримуються за рахунок членських внесків членів (учасників) Колегії та її відокремлених 

підрозділів, виступають учасниками цивільно-правових відносин, набувають майнові  

й немайнові права, ведуть статистичну звітність та подають до фінансових установ декларацію 

та звіти, згідно чинного законодавства.  

1.10. Колегія взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями, 



2 

 

зарубіжними та міжнародними організаціями. 

1.11. Місцезнаходження колегії: кімната 16 будинок 30 проспект Пушкіна 

м. Дніпропетровськ, 49006. 

2. Мета та предмет діяльності Колегії 

2.1. Колегія, створена з метою укріплення єдності й організованості 

адвокатської співдружності, захисту прав та законних інтересів адвокатів, сприяння здійснення 

цілей правосуддя з єдиною політикою досягнення поставлених цілей  

та реалізації головних завдань адвокатури, забезпечення виконання норм професійної етики  

та підвищення професійної майстерності в постійній динаміці розвитку. 

2.2. Колегія та її відокремлені підрозділи в порядку, встановленому Статутом  

та Положенням про відокремлені підрозділи, мають можливість від свого імені виступати 

учасником цивільно-правових відносин, вчиняти правочини, набувати й здійснювати майнові та 

особисті немайнові права нести обов'язки; бути позивачем та відповідачем  

у місцевих, у тому числі господарських та інших судах; укладати угоди, брати участь  

у діяльності й створювати в Україні та на території іноземних держав підприємства  

з правами юридичної особи; ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання 

громадян надавати допомогу в їх створенні, а також мати інші права  

та обов'язки, які не суперечать нормам діючого законодавства України та відповідають 

статутним завданням Колегії. 

2.3. Основною метою діяльності Колегії є 

• захист прав та законних інтересів адвокатів, та здійснення їх представництва  

в органах державної влади, місцевого самоврядування, органах адвокатського самоврядування, 

Міністерстві юстиції України та його регіональному управлінні, громадських організаціях, у 

тому числі на міжнародному рівні; а також правоохоронних органах, прокуратурі та судах;  

• захист честі й гідності адвокатів Колегії, захист соціальних, професійних  

та громадських прав і законних інтересів членів Колегії; 

• сприяти утворенню адвокатами Колегії, членами відокремлених підрозділів, 

самостійних підприємств, юридичних осіб у складі Колегії та координація їх діяльності; 

• забезпечення надання адвокатами клієнтам ефективної та кваліфікованої 

юридичної допомоги; 

• координація діяльності адвокатських об'єднань й адвокатів регіону 

з метою співробітництва, розширення професійних зв'язків з адвокатами інших 

регіонів України, а також зарубіжних країн; 

• удосконалення й підвищення рівня професійної етики адвокатів. 

2.4. Завданням Колегії є 

• об'єднання адвокатів у професійну організацію та підвищення авторитету  

й ролі адвокатури в державі й суспільстві, 

• захист законних інтересів членів колегії, захист честі, гідності  

та ділової репутації адвокатів, їх соціальних та професійних прав; 

• удосконалення взаємовідносин та посилення співробітництва  

з органами законодавчої та виконавчої влади, її суб'єктами та органами місцевого 

самоврядування; 

• реалізація адміністративно-суспільних заходів для популяризації провідної ролі 

адвокатури у відношеннях із юридичними та фізичними особами, підвищення правової 

культури населення в ефективному захисті прав і свобод громадян, підприємств та організацій 

усіх форм власності; 
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•  виборність всіх керівних органів, періодична їх звітності в перед членами колегії 

та відокремлених підрозділів перед вищестоящими органами; при повній відкритості, гласності, 

прозорості; 

• створення належних умов дня підвищення професійного рівня адвокатів колегії, 

обміну досвідом роботи адвокатів; сприяння підвищенню професійного рівня адвокатів, 

розробка єдиної методики професійної підготовки, перепідготовки адвокатів, помічників 

адвокатів; 

• організація науково-методичної роботи з вивчення та узагальнення 

законодавства, досвіду адвокатської практики в Україні та зарубіжних країнах, 

удосконалення діяльності адвокатури; 

• організація та проведення семінарів, конференцій, курсів підвищення 

кваліфікації, круглих столів за участю представників прокуратури, правоохоронних  

та судових органів,  

• надання допомоги адвокатам колегії для участі в семінарах, 

конференціях, курсів підвищення кваліфікації, стажування, а також для інших 

заходів підвищення професійного рівня адвоката, які проводяться як в Україні, 

так і за її межами; 

• ведення кодифікації законодавства, вивчення правової практики та досвіду 

правозастосування, створення інформаційних ресурсів, створення бібліотеки, забезпечення 

адвокатів колегії методичним матеріалом; 

• узагальнення досвіду роботи адвокатів колегії, дисциплінарної практики, 

розробка рекомендацій по усуненню причин та умов недоліків  

і покращенню рівня професійної допомоги адвокатів; 

• взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань поліпшення умов праці 

адвокатів; 

• взаємодія з Міністерством юстиції України та його територіальними 

управліннями юстиції з питань розробки та втілення механізму отримання 

адвокатами коштів, в порядку оплати послуг за умови участі 

у кримінальному судочинстві в якості захисника за призначенням правоохоронних органів, 

органів дізнання та суду; 

• надання адвокатам допомоги в питанні працевлаштування; 

• заохочення членів колегії до високої професійної майстерності  

за видатні заслуги адвокатів, шляхом створення спеціального фонду нагород  

та премій, заснування власної відзнаки за досягнення в професійній сфері, представлення 

адвокатів до нагород місцевих органів влади, а також подання пропозицій та заяв щодо 

відзначення державними нагородами; 

• організація й ведення науково-аналітичної роботи з питань вивчення  

та аналізу законодавства України та зарубіжних країн, внесення пропозицій щодо 

удосконалення законодавства, участь у проведенні експертиз проектів законодавчих актів; 

• установлення та розвиток зв'язку з міжнародними й зарубіжними організаціями 

адвокатів; 

• розробка власних Положень та правил із питань регулювання діяльності колегії  

та відокремлених підрозділів, а також з окремих питань ефективного функціонування  

та діяльності колегії, а саме створення умов та надання допомоги у разі подання клопотання 

членів колегії, членів відокремлених підрозділів колегії, про утворення ними юридичної особи 

у складі колегії. 
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• інформаційне забезпечення діяльності членів колегії; заснування власного 

печатного органу Колегії; ведення видавницької діяльності; 

• бути засновником підприємств і організацій, для виконання зазначених статутних 

завдань і цілей. 

3. Правовий статус Колегії 

3.1. Колегія є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, 

інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним 

законодавством, емблему, печатку, штамп і бланки зі своїми реквізитами. 

3.2. Колегія набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації, 

відповідно до чинного законодавства України. 

3.3. Державна реєстрація Колегії здійснюється в порядку, встановленому Законом 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»,  

з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

Голова колегії представляє громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. 

3.4. Колегія має право володіти, користуватись й розпоряджатись 

відокремленим майном, відповідно до його призначення, в порядку та на умовах 

визначених рішенням загальних зборів колегії. Самостійно набувати права 

і нести обов'язки, укладати договори, контракти та здійснювати інші юридичні дії, 

що відповідають меті й предмету діяльності колегії, бути позивачем, відповідачем 

у місцевих, апеляційних, господарських, адміністративних, третейських судах, тощо. 

3.5. Колегія відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, 

що належить їй на праві власності, на яке може бути звернено стягнення згідно 

чинного законодавства України. 

3.6. Колегія не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, як і члени колегії 

не відповідають за зобов'язаннями колегії. 

4. Членство колегії 

4.1. Членами колегії можуть бути особи, які одержали у встановленому 

законом порядку свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, які проживають на 

території Дніпропетровської області, визнають Статут колегії і добровільно виявили бажання 

бути її членами. Членство в колегії може бути асоційованим. 

4.2. Асоційовані члени мають ті ж права і несуть ті ж обов'язки, що члени 

колегії, крім права обирати органи управління, та бути обраними до органів 

управління колегії, а також права на голосування на загальних зборах колегії. 

4.3. Прийняття членів до колегії здійснюється Регіональною Радою адвокатів  

колегії на підставі письмової заяви адвоката, або керівника відокремленого підрозділу колегії, 

яка розглядається протягом одного місяця з моменту отримання заяви. 

4.4. Адвокат вважається прийнятим до складу колегії, якщо за його 

прийняття проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів 

Регіональної Ради адвокатів колегії та ухвалюється рішення. Прийняття, або відмова в 

прийнятті до членів колегії - оформлюється наказом голови колегії.  

4.5. Члени колегії здійснюють свою професійну діяльність відповідно  

до чинного законодавства України та цього Статуту. 

4.6. Стороною договору про надання правової допомоги є Колегія. Від імені Колегії 

договір про надання правової допомоги підписується учасником Колегії, уповноваженим  

на це довіреністю або статутом Колегії. 
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5. Права та обов'язки членів колегії  

5.1. Члени колегії мають право 

• брати участь в управлінні колегії через її органи відповідно  

до Статуту колегії; 

• обирати та бути обраними в керівні органи колегії; 

• надавати пропозиції з питань діяльності колегії та брати участь  

у їх обговоренні; 

• висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур,  

які пропонуються для обрання до Статутних органів  колегії; 

• окрема юридична особа у складі колегії має право отримати  

від колегії допомогу з питання захисту своїх прав та законних інтересів. 

• приймати участь у семінарах із правових питань, конференціях, курсах 

підвищення кваліфікації, круглих столів, та інших заходах, які проводяться радою; 

• отримувати допомогу колегії щодо участі в семінарах, конференціях, курсів 

підвищення кваліфікації, стажування, а також для інших заходів підвищення професійного 

рівня адвоката, які проводяться як в Україні, так і за її межами; 

• отримувати методичну, консультативну допомогу, користуватись 

інформаційними ресурсами, бібліотекою, посібниками, нормативною базою колегії; 

• отримувати від колегії допомогу в питанні поліпшення умов праці; 

• брати участь у науково-аналітичній роботі, яка проводиться радою  

з питань вивчення та аналізу законодавства України та зарубіжних країн, внесення пропозицій 

по удосконаленню законодавства, участь у проведенні експертиз проектів законів України; 

• вносити пропозиції щодо представлення членів колегії  

до державних нагород, у тому числі почесних звань, державний премій; 

• брати участь у розробленні Положень і Правил із питань регулювання діяльності 

колегії та відокремлених підрозділів, а також з окремих питань ефективного функціонування  

та діяльності колегії. 

• публікувати наукові та аналітичні статті на сторінках печатного органу колегії; 

• користуватись об'єктами організації відпочинку та оздоровлення 

на встановлених колегією умовах; 

• мати одного або двох помічників; 

• одержувати інформацію щодо діяльності колегії; вносити пропозиції  

щодо зміни й припинення діяльності колегії; 

• мати інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом; 

• вийти зі складу колегії. 

5.2. Члени колегії зобов'язані: 

• виконувати вимоги цього Статуту, Положення про відокремлені підрозділи, 

рішень прийнятих та затверджених керівними, виконавчими та розпорядчими органами колегії; 

• дотримуватись вимог чинного законодавства, Правил адвокатської етики  

й Присяги адвоката, морально-етичних принципів, прийнятих за рішенням Загальних зборів, не 

вести діяльності, що їм суперечить; 

• своєчасно сплачувати членські внески в порядку й розмірі,  

які встановлені Загальними зборами колегії; 

• брати активну участь у виконанні рішень Статутних органів, проведенні заходів, 

спрямованих на пропаганду колегії, всебічно сприяти зміцненню її авторитету; 

• утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду колегії; 

• виступаючи від імені АО ДОКА, висловлюючи свої особисті думки  

та міркування, що розбігаються з Положеннями та рішеннями, які було затверджено 

Загальними Зборами та Регіональною Радою адвокатів колегії, робити особливе зауваження,  

що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями 
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колегії; 

• професійно та сумлінно захищати права, свободи, законні інтереси клієнта; 

• підвищувати свою професійну кваліфікацію; 

• зберігати адвокатську таємницю; 

• протягом десяти днів письмово повідомити Регіональну раду адвокатів колегії 

про зміну відомостей щодо адвоката – члена колегії, які містяться в Єдиному реєстрі адвокатів 

України. 

5.3. Членство в Колегії припиняється: 

• за заявою члена Колегії; 

• у випадку позбавлення статусу адвоката відповідно до закону 

або припинення адвокатської діяльності в колегії; 

• при виключенні з колегії за порушення або невиконання положень Статуту; 

• при виключенні з колегії внаслідок несплати членських внесків більше  

ніж протягом трьох місяців; 

• при виїзді на інше місце проживання та переході на інше місце роботи 

за межами Дніпропетровської області; 

• у зв'язку зі смертю члена Колегії. 

5.4. Розмір членських внесків установлюється Загальними зборами колегії. Розмір 

щорічного внеску адвоката на утримання органів адвокатського самоврядування колегії не 

може визначатись пропорційно до гонорару адвоката. 

5.5. Членські внески сплачуються кожного місяця, але не пізніше п'ятого 

числа наступного місяця. 

5.6. Члени колегії, які активно та успішно виконують статутні 

завдання, можуть бути за рішенням загальних зборів колегії звільнені від сплати щомісячних 

членських внесків. 

6. Структура колегії 

6.1. Органи самоуправління колегії: 

• Загальні збори адвокатів; 

• Регіональна Рада адвокатів колегії; 

• Ревізійна комісія. 

6.1.1. Вищим органом адвокатського самоврядування колегії є Загальні збори колегії (далі 

по тексту – Загальні збори). 

6.1.2. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік, не пізніше трьох місяців 

після закінчення фінансового року. 

6.1.3. Позачергові збори адвокатів колегії скликаються Регіональною Радою 

адвокатів колегії: 

• за власною ініціативою; 

• на вимогу однієї третини адвокатів регіону. 

6.1.4. Члени колегії мають право самостійно скликати збори, якщо вимога,  

щодо скликання зборів адвокатів регіону не виконана. 

6.1.5 До повноважень Загальних зборів адвокатів належить: 

• обрання Голови колегії та членів Регіональної Ради адвокатів колегії; вирішення 

питання щодо дострокового припинення їх, повноважень; 

• затвердження положень про Регіональну Раду адвокатів колегії  
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та Ревізійну комісію колегії; 

• затвердження регламенту зборів адвокатів колегії; 

• затвердження кошторису колегії;  

• затвердження звіту колегії; 

• обрання Ревізійної комісії; 

• створення спеціальних фондів із метою забезпечення діяльності адвокатури;  

а також вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з організацією та діяльністю адвокатури 

регіону, визначення основних напрямів діяльності колегії; 

• затвердження планів та кошторисів; 

• затвердження Статуту колегії, змін та доповнень до Статуту колегії; 

• відкликання Голови колегії, членів Регіональної Ради адвокатів колегії та 

Ревізійної комісії; 

• затвердження звітів щодо діяльності колегії та Ревізійної комісії; 

• створення, реорганізація та ліквідація колегією підприємств, організацій  

та інших юридичних осіб;  

• затвердження штатного розкладу технічних працівників колегії; 

• затвердження умов та розміру оплати праці посадових осіб колегії; 

• затвердження розміру та порядку сплати вступних та щомісячних членських 

внесків; 

• прийняття рішень щодо припинення діяльності колегії, призначення ліквідаційної 

комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 

6.1.6. Про дату, час, місце проведення загальних зборів, порядок денний зборів 

повідомляються шляхом надіслання повідомлення всім членам колегії. 

6.1.7. У випадку неможливості члена колегії прийняти участь у зборах, 

він повинен особисто повідомити про це Голову або членів Регіональної Ради, вказавши 

причини й мотиви, а також висловити свої міркування щодо можливості проведення зборів, 

порядку денного, але не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів. 

6.1.8. Загальні збори можуть бути проведені при наявності менше половини членів 

колегії при дотриманні умов зазначених у п. 6.1.6. та п. 6.1.7. 

6.1.9. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів.  

6.1.10. Рішення з питань, які не включені до порядку денного, можуть 

прийматись тільки за згодою більшої половини присутніх на Загальних зборах членів колегії. 

6.1.11. За результатами Загальних зборів складається протокол, який ведеться  

й оформлюється секретарем, обраним на загальних зборах; протокол загальних зборів протягом 

семі днів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів та скріплюється печаткою 

колегії. 

6.2. Регіональна Рада адвокатів колегії 

6.2.1. Регіональна Рада адвокатів колегії (далі по тексту - рада) є колегіальним 

виконавчим і розпорядчим органом колегії, який здійснює управління її поточної діяльності, 

рада підзвітна Загальним зборам колегії, та забезпечує виконання рішень прийнятих зборами. 

6.2.2. Рада діє на засадах колегіального керівництва, гласності, регулярної 

звітності перед членами колегії, широкого залучення адвокатів до роботи ради. 

6.2.3. З метою надання допомоги в здійсненні покладених Статутних завдань, радою 

можуть створюватись органи, як на загальних, так і на договірних засадах. 

6.2.4. Рада обирається Загальними зборами колегії з числа членів колегії 
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у кількості 15 (п'ятнадцяти) адвокатів - членів колегії відкритим голосуванням 

строком на п'ять років. 

6.2.5. Очолює та керує роботою Ради - Голова, який є одночасно Головою 

колегії (далі по тексту - Голова). Голова обирається загальними зборами колегії, відкритим 

голосуванням строком на п'ять років. 

6.2.6. Голова наділяється правом делегувати свої повноваження Першому заступникові 

Голови ради, заступникам по регіонам, а також іншим членам ради.  

6.2.7. Засідання ради проводиться за необхідністю, але не менше одного разу  

на два місяці. Засідання ради є легітимним, якщо на ньому присутні  

не менше 50% його членів плюс один голос. Рішення ради приймаються простою більшістю 

голосів. За умови рівності голосів вирішальним є голос Голови. 

6.2.8. До компетенції ради відноситься: 

• вирішення всіх питань відносно діяльності колегії та її представництв,  

крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів; 

• забезпечення виконання завдань та цілей, визначених у Статуті колегії  

та Положеннях відокремлених підрозділів по всім напрямкам діяльності.  

• вирішення питання про прийом та виключення з колегії; 

• опрацювання, погодження та винесення питань на затвердження загальними 

зборами змін до Статуту, Положення про Регіональну Раду, Ревізійну комісію, а також інших 

положень та правил із питань регулювання діяльності та функціонування колегії. 

• вирішення питань щодо координування діяльності та надання допомоги 

утвореним колегією відокремленим підрозділам - у складі колегії; 

• матеріально-технічне забезпечення діяльності колегії, Ревізійної комісії, 

Регіональної Ради адвокатів колегії відповідно до кошторису; 

• захист інтересів адвокатів - членів колегії, їх, представництво  

у відносинах із судово-слідчими органами, органами прокуратури та міліції, підприємствами, 

установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями й громадянами, 

Національною асоціацією адвокатів України, Радою адвокатів України, Вищою кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури України, Радою адвокатів Дніпропетровської області  

та її структурними підрозділами,  Міністерством юстиції України та її територіальними 

управліннями юстиції; 

• скликання, організація та проведення Загальних зборів колегії; 

• забезпечення виконання рішень Загальних зборів колегії та виконавчо-

розпорядних органів колегії; 

• розроблення єдиної методики професійної підготовки та перепідготовки 

адвокатів та помічників адвокатів (проведення семінарів, форумів, конференцій тощо); надання 

методичної допомоги членам колегії; 

• допомога адвокатам – членам колегії в оформлені документів  

та здійснення контролю за додержанням порядку виплати адвокатам коштів  

за участь у кримінальному судочинстві в якості захисника за призначенням, згідно постанови 

правоохоронних органів та /або/ суду; 

• заохочення адвокатів за високу професійну майстерність  

за видатні заслуги адвокатів; 

•  видання інформаційного бюлетеня "Адвокати Дніпропетровщини"; 

• розпорядження майном та коштами колегії згідно до затвердженого кошторису, 

• представництво колегії як юридичної особи; 

• ведення статистичної звітності відповідно до вимог діючого законодавства 

України; 

• створення спеціальних фондів для забезпечення діяльності адвокатів на 

виконання цього Статуту; 
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• ведення бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку, подання 

відповідних відомостей державним органам, згідно чинного законодавства України; 

• ведення кадрової роботи адвокатів - членів колегії; 

• внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України; 

• вирішення інших питань відносно повноважень Регіональної Ради адвокатів 

колегії згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішень з’їздів 

адвокатів України або Загальних зборів членів колегії. 

6.2.9. Голова колегії та ради є представником членів колегії  

у відношеннях з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними  

та фізичними особами, при виконанні своїх повноважень встановлених чинним законодавством 

та цим Статутом діє без доручення від імені колегії. 

6.2.10. До повноважень Голови колегії та ради входить: 

• керівництво поточною діяльністю колегії; 

• скликання, підготовка та проведення засідань Регіональної ради адвокатів колегії; 

• організація та проведення Загальних зборів членів колегії; 

• укладання угод від імені колегії і розпорядження майном відповідно 

кошторису та призначенням майна;  

• здійснення кадрової роботи у відношенні працівників апарату колегії; 

• здійснення контролю за поточною фінансово – господарською діяльністю колегії; 

• видавання наказів, розпоряджень, які є обов'язковими для виконання всіма 

членами Колегії та робітниками апарату; 

• забезпечення виконання рішень Загальних зборів, Регіональної ради, Ревізійної 

комісії колегії та з'їздів адвокатів України; 

• бути представником Колегії та ради в міжнародних організаціях адвокатів  

та інших міжнародних об'єднаннях; 

• виконання інших повноважень, визначених чинним законодавством 

та цим Статутом. 

6.2.11. Голова розпочинає виконання своїх обов'язків із моменту 

оголошення результатів виборів і припиняє їх виконання з моменту оголошення нових виборів 

Голови колегії або з моменту прийняття Загальними зборами рішення  

про дострокове припинення повноважень Голови. 

6.2.12. Повноваження Голови припиняються у разі: 

• його добровільного відмовлення від виконання повноважень Голови шляхом 

подання до Регіональної ради адвокатів письмової заяви. 

• анулювання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю; 

• його смерті. 

6.2.13. При достроковому припиненні повноважень Голови, Регіональна Рада адвокатів 

колегії не пізніше 7 діб із дня настання вказаної події, повідомляє адвокатські об'єднання та 

адвокатів про дострокове припинення повноважень Голови із зазначенням причин, у тридцяти 

денний термін організує підготовку виборів нового Голови у порядку, передбаченим цим 

Статутом. 

6.2.14. У разі припинення Головою своїх повноважень, його обов'язки покладаються на 

Першого заступника Ради. 

6.3. Рішення ради, прийняті в межах повноважень, наданих Статутом  

та відповідними положеннями, можуть бути переглянуті самою радою за власною ініціативою; 

за заявою членів колегії; або за приписом Ревізійної комісії, якщо вони суперечать чинному 

законодавству та цьому Статуту. 
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6.4. Ревізійна комісія  

6.4.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською 

діяльністю колегії та порядком витрачання її коштів. 

6.4.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами колегії відкритим 

голосуванням строком на п'ять років у кількості п'яти адвокатів - членів колегії 

і виконує свої функції відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію колегії. 

6.4.3. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської 

діяльності за підсумками діяльності за потоковий рік.  

6.4.4. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Регіональної ради. 

6.4.5. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються члени 

колегії, які отримали більшість голосів із загальної кількості голосів, які брали 

участь у голосуванні. 

6.4.6. Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії простою 

більшістю голосів відкритим голосуванням. 

6.4.7. Голова Ревізійної комісії призначає свого заступника. 

6.4.8. Діяльність ревізійної комісії здійснюється у формі засідань, 

які проводяться не менше одного разу у два місяці. 

6.4.9. Права та обов’язки Ревізійної комісії: 

• здійснення контролю за діяльністю колегії та порядком витрачання коштів 

колегії; 

• здійснення ревізії документів стосовно діяльності колегії  

із залученням до  перевірок бухгалтерів адвокатських об'єднань та інших 

спеціалістів; 

• надавати приписи щодо усунення виявлених порушень 

у роботі Ради, при виконанні покладених на неї обов'язків, а також вносити 

пропозиції щодо роботи колегії з виконання статутних завдань. 

• сприяти раді в реалізації статутних завдань колегії; брати участь  

у роботі колегії з правом дорадчого голосу; 

• здійснювати інші повноваження, відповідно до Положення  

Про Ревізійну комісію колегії. 

6.4.10. За результатами перевірок Ревізійна комісія складає акт, 

який підписується усіма членами комісії. Про результати перевірок Ревізійна комісія доповідає 

Голові колегії та раді. 

6.4.11. Ревізійна комісія, підзвітна виключно Загальним зборам колегії. 

На при кінці кожного звітного року Ревізійною комісією подається звіт. 

6.4.12. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях 

ради, із правом дорадчого голосу. 

6.4.13. У випадку виникнення загрози суттєвим інтересам колегії 

або виявлення зловживань, Ревізійна комісія має право скликати позачергові Загальні збори. 

6.5. Відокремлені підрозділи  

6.5.1. Відокремлені підрозділи, формуються за територіальною ознакою членами 

колегії, на базі юридичних консультацій, адвокатських бюро, фірм, контор  

та інших адвокатських об'єднань. 

6.5.2. Рішення щодо створення відокремленого підрозділу колегії приймається Радою 

колегії або рішенням Загальними зборами адвокатів – членів колегії, які мають намір утворити 

відокремлений підрозділ колегії. Рішення щодо утворення відокремленого підрозділу 
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узгоджується радою. 

6.5.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 

• реалізують статутні завдання та мету АО ДОКА у певному населеному пункті  

в межах наданих рішенням Ради колегії; 

• проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним 

законодавством України; 

• представляють колегію на території певної адміністративно-територіальної 

одиниці.  

6.5.4. Склад виконавчого органу відокремленого підрозділу, його голова 

та заступники обираються загальними зборами членів цих адвокатських формувань.  

6.5.5. Керівника відокремленого підрозділу затверджує Регіональна рада адвокатів 

колегії. Він діє на підставі довіреності, виданої головою колегії. 

6.5.6. Відокремлені підрозділи колегії, здійснюють свою діяльність на підставі власних 

Положень, оформлених згідно з вимогами чинного законодавства. За власним бажанням 

можуть володіти відокремленим майном, також мати самостійний баланс, поточні та інші 

рахунки в банках, емблему, печатку, штамп та бланки зі своїми реквізитами з обов’язковим 

зазначенням про належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений 

підрозділ.  

6.5.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його 

закриття за рішенням Ради або Загальних зборів колегії, а також у судовому порядку. 

6.5.7. Згідно ч. 2 ст. 22 Закону України «Про громадські об`єднання», втручання 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань та їх 

відокремлених підрозділів, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, 

передбачених законом. 

6.5.8. Відокремлені підрозділи відповідають за своїми зобов'язаннями усім своїм 

майном, на яке може бути звернено стягнення згідно до законодавства України. 

Відокремлені підрозділи не відповідають за зобов'язаннями колегії, як і його члени,. Колегія  

не відповідає за зобов'язаннями відокремлених підрозділів. 

7. Кошти та інше майно Колегії. Фонди. 

7.1. Колегія є власником майна, яке юридично відокремлене від майна членів Колегії. 

7.2. Джерелом формування майна колегії є 

• членські внески членів колегії, вступні та щомісячні; 

• добровільні внески та пожертвування від адвокатів, юридичних та фізичних осіб, 

органів державної влади, громадських організацій, міжнародних організацій,  

у тому числі об'єднань та союзів адвокатів; 

• надходжень від видавницької та науково-викладацької діяльності; 

• відрахувань від господарської та іншої комерційної діяльності створених радою 

госпрозрахункових установ, організацій та ін. 

• інші джерела не заборонені законодавством України. 

7.3. Майно колегії є її власністю. При виключенні адвоката з колегії, частина майна 

йому не виділяється. 

7.4. Колегія має можливість мати у власності будівлі, споруди, житловий фонд, 



12 

 

транспорт, обладнання, цінні папери, благодійні, культурні, просвітницькі фонди  

та організації, які створюються й діють для реалізації Статутних завдань,  

а також мати інше майно, у тому числі майно, придбане за рахунок власних коштів  

чи на інших підставах, які не заборонені чинним законодавством. 

7.5. Розпорядження майном здійснюється Головою в межах своїх повноважень, 

наданих Статутом, в відповідності до кошторису, затвердженого загальними зборами колегії. 

7.6. Колегією має право створювати фонди, а саме 

• фонд розвитку, 

• резервний фонд 

• фонд оплати праці; 

• соціальної допомоги; 

• преміювання, а також інші фонди, необхідні для реалізації статутних завдань. 

7.7. Розмір, порядок створення й витрати фондів визначається радою. 

7.8. Кошти фондів, які не витрачені протягом року, не вилучаються,  

а витрачаються в наступному році. 

7.9. Майно та кошти колегії використовуються виключно для виконання Статутних 

положень та забезпечення напрямків діяльності АО ДОКА. 

8. Реорганізація та припинення діяльності колегії 

8.1. Про створення, реорганізацію або ліквідацію Колегії, зміну складу її учасників 

Колегія протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляє відповідну раду 

адвокатів регіону. 

8.2. Припинення діяльності колегії здійснюється у формі ліквідації  

або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення), відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

8.3. Реорганізація колегії (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відбувається 

відповідно до рішення загальних зборів колегії. 

8.5. Колегія ліквідується: 

• за рішенням Загальних зборів; 

• за рішенням суду; 

• з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України. 

8.6. При реорганізації колегії, всі права та обов'язки колегії 

переходить до її правонаступників відповідно до чинного законодавства України. 

8.7. При ліквідації колегії Загальні збори колегії призначають 

ліквідаційну комісію. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає 

його загальним зборам колегії на затвердження. 

8.8. При ліквідації чи при реорганізації, після здійснення всіх обов’язкових виплат, 

майно, яке є власністю членів колегії, повертається їм. 

8.9. Всі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку. 

8.10. Ліквідація вважається завершеною, а колегія такою що припинила свою 

діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців. 
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9. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ АО ДОКА 

9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту колегії є компетенцією Загальних Зборів 

АО ДОКА. 

9.2. Рішення Зборів АО ДОКА з питань змін та доповнень до Статуту приймається, 

якщо за нього проголосувало більше 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів колегії. 

 

 

Голова Адвокатського об'єднання  

«Дніпропетровська обласна  

колегія адвокатів»         Ю.М. Миргородський 

 


