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Відповідно до статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(зі змінами) 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 не може перевищувати 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня 

відповідного календарного року. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів.  

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», 

прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2023 року складає 2684 грн. 

Тобто, розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування в 2023 році складає 2684 гривня 00 копійок. 

Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, 

затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 3 лютого 2017 року № 4, із 

подальшими змінами та доповненнями, та Рішенням Ради адвокатів України від 16-17 

листопада 2022 року № 135 встановлено, що адвокати сплачують щорічний внесок до 

31 січня 2023 року двома платежами згідно наступного розподілу:  

1. 70% від встановленого розміру щорічного внеску − на поточний рахунок 

відповідної ради адвокатів регіону (1878,80 грн.);   

2. 30% від встановленого розміру щорічного внеску − на поточний рахунок 

Національної асоціації адвокатів України (805,20 грн.). 

 

Щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на 

банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного 

внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається 

виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки 

платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради 

адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України. 

Особи, які склали присягу адвоката України та отримали свідоцтво про право на 

зайняття адвокатською діяльністю, сплачують щорічний внесок у повному розмірі, 

незалежно від того, в якому місяці поточного року таке свідоцтво отримано. 


