ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМІТЕТУ АПУ З ЦИВІЛЬНОГО,
СІМЕЙНОГО ТА СПАДКОВОГО ПРАВА НА 2022 – 2023
РОКИ
ОЛЕНА СІБІРЦЕВА, АДВОКАТ AGA PARTNERS
agalawyers.org

A.G.A.

ПРО СЕБЕ
Сібірцева Олена – старший юрист, адвокат AGA Partners. Активно практикує сімейне право з 2013 року.
Має досвід консультування клієнтів у сфері національного сімейного права з питань щодо розірвання шлюбу, поділу
майна подружжя, встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, визнання майна особистою
приватною власністю одного із подружжя, тощо.
Також, спеціалізується на представництві у спорах, що стосуються захисту прав та інтересів дітей, зокрема, визначення
місця проживання дитини, встановлення способів участі у вихованні дитини, позбавлення батьківських прав, стягнення

аліментів, а також укладання шлюбних договорів, договорів про поділ майна подружжя, про визначення місця
проживання, способів участі у вихованні та утриманні дітей.

•

8+ років досвіду

•

Експертка з правових питань телеканалу Інтер, Україна 24

•

Членкиня Асоціації правників України, Ради комітету Сімейного, цивільного та спадкового права

•

Членкиня Асоціації адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, Київської міської колегії адвокатів

•

Лекторка Legal High School, Online law school, Платформи юридичної освіти

•

Авторка публікацій та коментарів з питань сімейного права для українських видань

ЩО УЖЕ ЗРОБЛЕНО?
Шановні колеги!
Маю честь запропонувати свою кандидатуру на посаду голови Комітету АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права (далі –

Комітет).
Протягом останніх двох років я брала активну участь у роботі Комітету у якості членкині Ради Комітету, тому з радістю ділюся

підсумками активностей.
У 2020 році Комітетом було проведено 9 засідань та сформовано 1 GR ініціативу.
У 2021 році Комітетом уже проведено уже 7 засідань, в тому числі сертифіковані заходи, а також заплановано проведення ряду
заходів до кінця року.
Комітетом розглядалися найбільш актуальні теми у царині сімейного права, зокрема, про виконання судових рішень, актуальну
судову практику щодо поділу майна подружжя, об’єкти інтелектуальної власності у розрізі спільної сумісної власності подружжя,
поділ боргових зобов’язань подружжя, аспекти цивільного шлюбу та поділу майна у ньому, договори у сімейному праві, аліменти,

застосування міжнародних конвенцій у сфері сімейного права.

ЧОМУ САМЕ ЦЕЙ КАНДИДАТ?

Переконана, що члени Комітету з кожним роком очікують ще більшої активності їх
осередку та креативних підходів до підвищення кваліфікації правників за заданим

напрямом.
Сьогодні я пропоную свою кандидатуру на посаду голови Комітету, оскільки маю

бажання і надалі продовжувати активну роботу у Комітеті, залучати все більше
правників до професійного діалогу та фахової дискусії.

Впевнена, що існує необхідність у обміні досвідом, знаннями та активному діалозі
серед фахівців, тому пропоную свою Програму розвитку комітету на найближчі два
роки.

ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ
Серед пріоритетних завдань розвитку Комітету вбачаю :
• продовження залучення правників до АПУ та Комітету;
• нарощування комунікації та професійного діалогу з іншими фаховими асоціаціями, суддівським корпусом,

нотаріатом, органами Національної поліції України, органами опіки та піклування, а також іншими
представниками влади та приватного сектору з метою удосконалення правозастосування та законодавчого
регулювання;
• налагодження діалогу з представниками професії інших держав з метою обміну досвідом у сфері
міжнародного приватного права;
• створення освітніх програм для молодих правників з метою заохочення їх приєднатися до фахівців у сферах
цивільного, сімейного та спадкового права;
• створення соціальних програм та заходів, направлених на протидію домашнього насильства;

• створення груп правників для надання правової допомоги Pro bono для незахищеної категорії населення.

ДОРОЖНЯ КАРТА
Для реалізації окреслених завдань Комітету пропоную:
• проведення засідань Комітету на актуальні теми;
• організацію щорічного Форуму Комітету;

• удосконалення та активізацію роботи Комітету у соціальних мережах;
• активну взаємодію зі ЗМІ для популяризації роботи Комітету;
• організацію спільних заходів із іншими комітетами АПУ, профільними асоціаціями, органами державної
влади;
• організацію навчальних тренінгів для студентів-правників;
• організацію заходів (круглих столів, форумів), направлених на захист жертв домашнього насильства;
• організацію заходів з надання консультацій з правових питань Pro bono для незахищеної категорії населення.

ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ!

Сібірцева Олена,
адвокат, юрист AGA Partners
380 44 237 7933
БЦ «Кузнецький»|вул. Федорова, 16/64|
03150, Київ, Україна

