ПЛАН РОБОТИ
Відділення АПУ у Хмельницькій області
на 2017 рік
Мета діяльності — об’єднання правників Хмельниччини 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 Хмельницькій області, а
також сприяння їх неформальному спілкуванню.
Цілі на 2017 рік
1. Розробка концепції розвитку відділення АПУ у Хмельницькій області на 20172020 роки.
2. Розвиток та поглиблення співпраці з Радою адвокатів Хмельницької області
та Регіональним центром надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Хмельницькій області, Територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області.
3. Горизонтальна співпраця з регіональними відділеннями Західного регіону.
4. Ріст членства на 10 %.
5. Проведення не менше 10 заходів протягом року.
Місяць

Назва заходу

Дата

1

2

3

протягом Розробка концепції розвитку відділення АПУ у квітень-вересень,
року
Хмельницькій області на 2017-2020 роки
2017
лютий Участь у зустрічі керівництва АПУ з активом
лютий,
регіональних відділень
2017
березень “ЯК БУТИ ПЕРЕКОНЛИВИМ” —
6 березня
зустріч з представником корпусу миру в Україні Аланом
2017
Янгом
квітень “УСПІШНА САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ – КЛЮЧ ДО
18–28 квітня
УСПІХУ В ЮРИДИЧНОМУ БІЗНЕСІ” –
2017
тренінг для молодих юристів, кандидатів в члени АПУ,
членів Ліги студентів АПУ
травень Участь членів відділення АПУ у Хмельницькій області у дата уточнюється
велопробізі “Хмельницький велодень-2017”
з організаторами
червень

Спільний захід західноукраїнських відділень
АПУ(тематика збірна)

23-30 червня
2017

Продовження табл.
Місяць

Назва заходу

Дата

1

2

3

липень Зустріч членів Відділення по обговоренню змін до чинного Перша декада
законодавства
липня, 2017
вересень Зустрічі членів Відділення зі студентами Хмельницького 5-6 вересня
університету управління та права
2017
вересень Судовий форум з питань обрання і застосування запобіжних вересень-жовтень
2017
заходів
Зустріч членів відділення АПУ з нагоди святкування Дня
жовтень юриста

Жовтень
2017

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні
проблеми виконання судових рішень”

Жовтень
2017

листопад Круглий стіл з проблем розвитку місцевих територіальних
громад
грудень VІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція
“Становлення та розвиток місцевого самоврядування в
Україні”
Круглий стіл, присвячений Міжнародному дню прав людини

Листопад
2017
Грудень,
2017

Зустріч членів відділення АПУ з нагоди святкування Дня
адвокатури

Грудень,
2017
Грудень,
2017

І подільський форум “Несудові форми захисту інтересів
бізнесу: досвід впровадження кращих зарубіжних практик”

Грудень,
2017

Підбиття підсумків діяльності у 2017 році.
Планування діяльності на 2018 рік.
Неформальні урочисті заходи з нагоди НОВОГО РОКУ!

Грудень,
2017

Заходи можуть зазнати незначних змін протягом року. Дати проведення будуть уточнені.

