Рішення
Правління Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація правників України»
Проект Порядку денного
засідання Правління
Асоціації правників України
№130 (20 червня 2018 року)

1. Про заходи АПУ (Стельмащук, Егерт, 5 хв);
2. Про Комісію АПУ з питань удосконалення юридичної освіти (Егерт, Шевердін, 5 хв);
3. Про

затвердження

Ради

та

призначення

Голови

Відділення

Всеукраїнської

громадської організації «Асоціація правників України» у Сумській області (Бугай,
Вишневський, Огнев’юк, Романчук, Шевердін, 5 хв);
4. Про розширення складу Ради Комітету з аграрного права (Егерт, 5 хв);
5. Про кадрову політику Секретаріату АПУ (Бугай, 5 хв);
6. Різне.
6.1. Про затвердження нової символіки АПУ (Стельмащук, 5 хв).
по п. 1 Про заходи АПУ;
Голосували: «за» - 11, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити такі принципи партнерської програми в рамках заходів АПУ:

1. Партнерські програми в рамках заходів Асоціації правників України є відкритими та
доступними для будь-яких компаній. Правління своїм рішенням може відмовити у
партнерстві.
2. Генеральні партнери річної діяльності АПУ мають пріоритет при обранні партнерських
пакетів заходів.
3. Набір партнерських пакетів є таким: Генеральний партнер, Партнер, Партнер сесії,
Партнер обіду, Партнер кава-паузи (ранкової, обідньої тощо), партнер Прийому.
Жодний із пакетів не є ексклюзивним.
4. У випадку, якщо організаційний комітет бажає внести зміни до стандартної
партнерської програми, він це питання має погодити з Правлінням АПУ.
по п. 2 Про Комісію АПУ з питань удосконалення юридичної освіти;
Голосували: «за» - 10, «проти» – 0, «утрималися» – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили:

(1) Призначити координатором Комісії АПУ з питань удосконалення юридичної освіти
Максима Шевердіна.
(2) Доручити координатору Комісії АПУ з питань удосконалення юридичної освіти
запропонувати склад Комісії та концепцію розвитку юридичної освіти.

Про затвердження Ради та призначення Голови Відділення
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» у
Сумській області;
по

п.

3

Голосували: «за» - 11 «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили:

(1)

Затвердити Раду Відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація

правників України» у такому складі:
-

Авраменко Олександр;

-

Бойко Наталія;

-

Ушакова Наталія;

-

Чупрун Євген.

(2)

Призначити Головою Відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація

правників України» Євгена Чупруна.
по п. 4 Про розширення складу Ради Комітету з аграрного права;
Голосували: «за» - 10, «проти» – 0, «утрималися» – 1.
Рішення прийнято.
Вирішили: розширити склад Ради Комітету з аграрного права, включивши до її складу

Олексія Колчанова.
На голосування членів Правління винесене питання про розгляд питань про кадрову
політику Секретаріату АПУ та про затвердження нової символіки АПУ на наступне
засідання.
Голосували: «за» - 11, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято.
Вирішили: розглянути питання про кадрову політику Секретаріату АПУ та про
затвердження нової символіки АПУ на наступному засіданні Правління.
Головуючий на засіданні Президент АПУ Андрій Стельмащук закрив засідання.

Головуючий засідання

Андрій Стельмащук

Секретар засідання

Ольга Лопушанська

