
 

ПЛАН РОБОТИ  

Відділення АПУ в Київській області на 2018 рік 

 

Мета діяльності Відділення АПУ в Київській області – об’єднання правників Київщини 
для сприяння втіленню в життя принципу верховенства права в державному, суспільному та 

громадському житті, сприяння розбудові правової держави, сприяння розвитку 

правосвідомості суб’єктів права та розвитку юридичної професії, задоволення та захист прав 

та законних інтересів членів відділення Асоціації правників України у Київській області, а 
також сприяння їх неформальному спілкуванню. 

 

Цілі на 2018 рік: 

1. Розвиток та поглиблення співпраці з Радою адвокатів Київської області, 
Територіальним управлінням юстиції у Київській області, Національною Асоціацією Адвокатів 

України. 

2. Розширення співпраці з іншими регіональними відділеннями. 

3. Проведення не менше 10 заходів протягом року. 

 

№ МІСЯЦЬ НАЗВА ЗАХОДУ 

1 

 

Січень Круглий стіл на тему «Електронні петиції як засіб прямого народовладдя» 

Круглий стіл на тему: «Зауваження та пропозиції до Проекту Закону «Про 

житлово-комунальні послуги» 

2 Лютий  Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи 

розвитку місцевих територіальних громад» 

Круглий стіл на тему: «Антикорупційні суди: законодавче регулювання, 

перспективи створення, позитивні і негативні аспекти» 

3 Березень Круглий стіл на тему: «Правова регламентація та функціонування суду 

присяжних: переваги та недоліки» 

4 Квітень Дискусія на тему: «Проблемні аспекти процесу збирання доказів стороною 

захисту на етапі досудового провадження»  

5 Травень Круглий стіл на тему: «Новели цивільного і господарського процесуального 

законодавства» 

6 Червень Зустріч членів Відділення по Обговоренню змін до чинного кримінального 
законодавства 

7 Липень Дискусія на тему: «Запровадження електронного судочинства – 

перспективи та реалії» 

8 Серпень Обговорення законопроекту «Про медіацію № 3665 від 17.12.2015 р. 

9 Вересень Круглий стіл на тему «Дипломатична служба: нововведення згідно з 

проектом закону № 7322 від 20.11.2017 р.» 

10 Жовтень Зустріч членів Відділення з нагоди святкування Дня юриста 

11 Листопад Обговорення на тему «Проблемні аспекти державної підтримки сільського 

господарства» 

12 Грудень Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню прав людини 

Зустріч членів відділення АПУ з нагоди святкування Дня адвокатури 

Підбиття підсумків діяльності Відділення у 2018 році 

Планування діяльності на 2019 рік 

Неформальні урочисті заходи з нагоди святкування Нового року 

 

Заходи можуть зазнати незначних змін. Дати проведення будуть уточнені. 


