пРотокол п9 9
зас!дання [1!клувально[ ради
Асоц!ац!| правник!в }кра[ни

(и|в
[!рисутн|:
м.

1. !овгерт А.€.

2.
з.
4.
5.

(ис!ль 8.].
(оннов €.8.
Рижий 3.!'
€ущенко 8.]ч4.

8!дсутн!:

1.
2.
з.
4'
5.
6.

30 листопада 2017 року

Бойко 3.Ф.
8асиленко 8.А.
!-усак !м1.Б.
Р1ус!яка 8./!.
9алий @.Ф.
[]|евченко 1.А.

[!орядок денний:

1' 3в!т про д!яльн!сть А!-1} (€тельмащук, Ёгерт, 5 хв);
2' Фсновн! пр!оритети д!яльност! А!-1! на 2о17 - 2019 рр. (€тельмащук,
3. Р!зне.

€лухали:
!{оннов: прив!тав присутн!х

на зас!данн! [1!клувально| ради
запропонував перейти до обговорення питань порядку денного.
1. 3в!т про д|яйЁЁ+:сть А|'!9 (€тельмащук,

з

5 хв);

15]р|нням

Апу

та

Ёгерт, 5 хв);

Ёгерт: по!нформувала присутн!х про п!дсумки роботи А!-!} у 20|6/29\7 роц1'
Бир1шлили: взяти !нформац|по до в!дома.

[олосували:
(ис!ль 8.[., (оннов €.8., Рижий в.1., €ущенко
<<3а>> _ 5 голос!в: !овгерт А.€.,
<<[|роти>> - немае.
<<}триму:ось>> - немас.

8.|у]'

Р|:дення прийнято.
|{оннов: запропонував перейти до о6говорення пр!оритет!в д!яльност! А!-1!.

2. @сновн! пр!оритети д!яльност| А!'!9 на 29|7

- 2о19

рр. (€тельмащук,

5 хв);

€тельмащук.' по!нформував член!в [-!!клувально| Ради про пр!оритети д!яльност! А!-!! на
2о17 - 2019 рр. [1ов!домив про перспективи партнерства А!-1! !з юридичними ф!рмами у
2013 роц!. 3азнанив, що А|-1! повинна удосконалити ринок юридичних послуг. Фкр!м того,
по!нформував, що генеральн! партнери А[1!, на його переконання, повинн! п!дписувати
декларац!ю до6ронесност! правни ка.
|{оннов: подякував ['!резиденту, [1равл!нню !€екретар!ату А!-'!! за пл!дну ро6оту протягом
20|7 року та вислов!в к!лька побажань щодо пр!оритет!в у д!яльност! Асоц!ац!|.

€ущенко: запропонував членам ['!|клувально1 Ради п!дтримати пр!оритети д!яльност! А[1}
на 2@|7 _ 2019 рр. Фкр!м того, в!н звернувся до колег !з пропозиц!ею провести круглий
ст!л <<3иклики для правово| системи }кра|ни та про6лема едност! правнино] сп!льноти>>.
1акож под!лився !з присутн|ми !деею створення Асоц!ац!1 правничих шк!л, зазначившА, |А@
можна перейняти з цього питання досв!д сшА. [ака Асоц|ац!я може займатися розвитком
ринку п!дготовки викладацьких кадр!в

.
*

Ёис!ль: прив!тав А!-19 !з 15-р!нням. зазнанив, що позитивним е ротац!я кер!вництва А!-'!}.
!-1!дтримав [1резидента Апу А.в. €тельмащука щодо важливост! питання до6ронесност|
правника. Бказав, що ситуац!я !з недо6рочесними юридичним ф|рмами негативно вплива€

на репутац|ю юридичного ринку. Ёаголосив на важливост! та першочерговост! оц!нки
юридичних вищих навчальних заклад!в ! факультет!в. ['!!дтримав пропозиц!ю члена
[1!клувально[ Ради Апу в.м. €ущенка схвалити пр!оритети д!яльност! А!-1! на 2о\7 - 2о\9
рр.

,!овгерт: звернув

увац на [€, що Апу за 15 рок!в

пройшла шлях !нституц!йного

становлення ! зро6ила значний внесок у розвиток правового сусп!льства.

Риэкий: прив|тав А[-!}.3азначив, що потр!6но о6'еднувати правник!в !з р!зних сп!льнот.
|-|!дтримав важлив|сть питання розвитку юридично1 осв!ти.3азнанив, що правнича
сп!льнота повинна акредитовувати правнин! школи.

8ир!:шили: п!дтримати пр!ору.тети д|яльност| Апу на 29!7
[олосували:
<<3а>> - 5 голос!в: !овгерт А.€.,
<<[1роти>> - немае.
<<}триму:ось>> - нема€.

-

2@19 рр.

(ис|ль 8.1., (оннов €.8., Рижий Б.1., €ущенко

8.[у|.

Р|:дення прийнято.

3.

Р|зне.

"

.."'

|{оннов: подякував членам [1!клувально[ Ради за участь у зас!данн!.3азначи8,
[1равл!ння А[1} можуть розраховувати на п!дтримку [1!клувально1 Ради.

|-4@

члени

9ерез вичерпання порядку денного !-олова [1!клувально1 Ради закрив зас!дання'

*

!'олова [!!клувально| Ради

€.Б. [(оннов

€екретар

9.8. .|!опу|данська

