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1. Місія та завдання Асоціації правників України
Асоціація правників України (АПУ) – всеукраїнська громадська
організація, заснована у 2002 році, що об'єднує більше 6 тисяч
правників у сильну та впливову професійну спільноту, яка є
потужним голосом правничої громади нашої країни.
Асоціація правників України ставить перед собою завдання
розвитку юридичної професії, удосконалення законодавства,
впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав
членів АПУ та прав людини загалом.
Для досягнення своєї мети Асоціація ставить перед собою такі
завдання:
I. Вільний, конкурентний, високо етичний ринок.
Асоціація має бути неформальним регулятором юридичного
ринку, має встановлювати стандарти, які за своєю суттю більш
вимогливі ніж правила вільного ринку та етичні стандарти
затвердженні законом.
•

Розробити та впровадити стандарт юридичної практики та

Етичний кодекс АПУ за найкращими світовими прикладами.
•

Культивування/популяризація відповідального ставлення до

сплати податків та винагород юристам («білі» зарплати).
•

Здійснення постійних опитувань та досліджень юридичного

ринку.
•

Впровадити навчальні програми для колег, які бажають

стати партнерами чи започаткувати власну юридичну практику.
•

Популяризація Pro bono культури, активна участь щодо

функціонування системи Безоплатної правової допомоги.
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•

Проведення масових роз’яснювальних заходів по всій

країні щодо Правил адвокатської етики.
Ключовий напрям зусиль - Адвокатура. Мета: (а) Реформа
самоврядування, (в) Впровадження анонімного екзамену для
доступу у професію. (с) Підсилення професійних прав та
гарантій

адвокатів.

професійної

(d)

діяльності

Створення

адвоката.

системи

захисту

Недопущення

асоціації

адвоката з клієнтом.
Окремий пріоритет - Жіноче лідерство. Мета – руйнування
«скляних стель» професії, забезпечити рівні можливості для
кожної!
II. Незалежне, справедливе правосуддя.
Мета – незалежність суду та судді. Справжня реформа
прокуратури. Забезпечити – систематичні публічні позиції
Спільноти щодо ключових подій у сфері правосуддя.
•

Власний

збалансований

Індекс

стану

та

якості

правосуддя. Забезпечити донесення результату у зручному
форматі максимально широкому колу громадян.
•

Центр

інформаційного

суддів/прокурорів,

які

та

стикнулися

юридичного
з

фактами

захисту
тиску

та

суддів/прокурорів-викривачів.
•

Постійний, незалежний та публічний Моніторинг процесів

призначення

(ВККС)

та

притягнення

до

дисциплінарної

відповідальності (ВРП) суддів.
•

Створити Комітет стратегічних судових справ. Справ, які

мають

особливе

важливе

значення

для

суспільства

та
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юридичної практики зокрема. Забезпечувати (а) широку
професійну дискусію та (в) інформаційне супроводження.
•

Моніторинг

функціонування

прокурорського

самоврядування, системи призначення/звільнення прокурорів
та їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.
III.

Ефективна

система

управління,

генерація

нового

лідерства.
Ціль - модернізація системи управління та виборів, забезпечити
ефективне,

стале

управління

та

рівні

можливості

щодо

розкриття лідерського потенціалу кожного та кожної.
•

Фактичним керівником Асоціації має бути не Президент,

а високопрофесійний full time менеджер (за зразком ЕВА, ІВА,
СВА). Президент та Правління – «політична» функція, стратегічні
питання та контроль діяльності Виконавчого органу.
•

Прямі вибори Президента, Віце-президента та Правління.

Розширити

коло

претендентів

на

посаду

Президента

(додатково надати право балотуватися головам (можливо
членам Рад) комітетів та секцій).
Регіональна політика. Мета – розгалужена дієва мережа
лідерів-юристів.
•

Обов’язкова

квота

в

Правлінні

для

представників

регіональних осередків.
•

Подальша управлінська а фінансова децентралізація.

•

Забезпечити

функціонування

full

time

регіональних

координаторів та постійно діючих регіональних офісів АПУ
(Львів, Одеса, Харків).
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IV. Асоціація – впливовий експертний центр, «лідер думки»,
інформаційний орієнтир суспільства.
АПУ має стати головним моніторинговим інструментом та
джерелом інформації для суспільства щодо ключових подій в
правовій сфері.
•

Періодичний моніторинг правових подій та забезпечення

щодо них публічних, експертних позицій Асоціації.
•

Публічні звіти щодо стану Верховенства права/правосуддя

(включати всі ключові ініціативи та події, надавати їм правову
оцінку).
•

Публікація

роз’яснень

та

висновків

щодо

процедур

добору суддів, прокурорів та їх притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
•

Направити

експертний

потенціал

Комітетів

АПУ

на

адвокатування суспільно важливих змін.
V. Сучасна, мобільна до змін юридична освіта.
Розвиток ідей, які вже знайшли підтримку нашої Спільноти і
містяться

в

Концепції

реформування

юридичної

освіти

(розроблена Мінюстом та Міносвіти). Додатково:
•

Запровадити

неформальну

сертифікацію

юридичних

освітніх програм університетів.
Активно сприяти розвитку студентського самоврядування та
незалежних студентських спільнот.
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2. Послуги, які надає Асоціація правників України
Асоціація правників України не надає послуги.
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3. Основні досягнення Асоціації правників України
2019 рік став рекордним за всіма напрямками діяльності
АПУ:
- висловлено 9 публічних позицій, з яких майже половина
торкалися питань законодавчого процесу;
- у рамках ініціативи Асоціації «Правовий порядок денний
держави»

отримано

понад

120

пропозицій

щодо

удосконалення законодавства;
- було надіслано 43 звернення комітетів;
- до діяльності відділень АПУ залучено 9 партнерів;
-

проведено у загальній кількості 209 заходів, з яких – 11
регіональних форумів.

Деталі звіту – у відео.
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4. Організаційна структура Асоціації правників
України
Органи

та

посадові

особи,

які

здійснюють

управління

Асоціацією:
-

Правнича Асамблея;

-

Піклувальна Рада;

-

Правління;

-

Президент;

-

Виконавчий директор;

-

Виборча комісія;

-

Ревізійна комісія.

Правнича Асамблея є вищим органом Асоціації, має статус
з’їзду і формується відповідно до Статуту Асоціації з метою
широкого представництва членів Асоціації та всіх правничих
професій. Членами Правничої Асамблеї є члени Асоціації, які
обрані членами Правничої Асамблеї відповідно до Статуту
Асоціації, або є членами Правничої Асамблеї за посадою,
Піклувальна

Рада

є

консультативно-дорадчим

органом

Асоціації, до якого залучаються провідні фахівці з питань, що
мають важливе значення для діяльності Асоціації. Склад
Піклувальної

Ради

затверджується

рішенням

Правничої

Асамблеї.
Правління є постійно діючим колегіальним органом управління
Асоціації. До проведення засідання Правничої Асамблеї у 2007
році, до складу Правління входять 15 (п’ятнадцять) осіб, з яких
Президент та Віце-Президент є членами Правління за посадою
та 13 (тринадцять) членів обрані вищим органом Асоціації
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шляхом рейтингового голосування з числа його делегатів,
відповідно до чинної на момент обрання процедури.
Президент очолює Правління та є вищою посадовою особою
Асоціації, яка має право представляти Асоціацію у відносинах
з третіми особами та публічно висловлювати офіційну позицію
Асоціації.

Президент

обирається

Правничою

Асамблеєю

шляхом рейтингового пакетного голосування терміном на 2
(два)

роки.

Президентом

Асоціації

є

Бугай

Денис

Володимирович.
Виконавчий

директор

є

виконавчим

органом

одноособовим

Асоціації.

адміністративно-

Виконавчий

директор

призначається на посаду та звільняється Президентом за
погодженням

з

Правлінням

та

є

підзвітним

Президенту.

Виконавчим директором є Егерт Олександра Володимирівна.
Виборча комісія відповідає за організацію проведення виборів
членів

Правничої

Асамблеї,

Правління,

Президента,

Віце-

Президента та Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія є органом Асоціації, який здійснює функції
контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації,
станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Ревізійна
комісія

у

складі

3

(трьох)

осіб

обирається

Правничою

Асамблеєю шляхом рейтингового голосування терміном на 2
(два) роки.
Засновники Асоціації:
Шевченко І.А., Падалка О.Б., Бондар Ю.М., Диновський Д.М.,
Куйбіда Ю.О., Максименко С.В., Мельников А.В., Михайлець
І.В., Навроцький В.В., Петров Р.А., Пишна Л.Г., Руденко Д.С.,
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Остапчук В.О., Свєнтицький В.Ч., Тарасов О.В., Толюпа В.М.,
Харенко М.В. .
Команда:
З

метою

створюється

здійснення

поточної

Секретаріат.

організаційної

Секретаріат

роботи

формується

Виконавчим директором за рекомендацією та погодженням з
Президентом. До складу Секретаріату входить 16 осіб.
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5. Основні сектори, де працює Асоціації правників
України та клієнти
Асоціація

–

об’єднання

практикуючих,

соціально

відповідальних, високопрофесійних юристів. Полі лідерська
спільнота всеукраїнського масштабу, де у кожного та
кожної – рівні можливості для реалізації.
Члени АПУ добровільно згуртувалися з метою здійснення
юридичної практики (незалежно від професії – адвокат,
суддя, прокурор, юрисконсульт, нотаріус) у відповідності до
найпрогресивніших стандартів юридичної професії та вимог
професійної етики.
Асоціація розвиває свою діяльність в усіх галузях права, а
тому за правовою спеціалізацією створюються такі галузеві
комітети:
• Комітет з аграрного права;
• Комітет з альтернативних вирішень спорів;
• Комітет з банківського, фінансового та страхового права;
• Комітет з інтелектуальної власності;
• Комітет з конкуренційного права;
• Комітет з конкурсного права;
• Комітет з конституційного права, адміністративного права
та прав людини;
• Комітет з корпоративного права та фондового ринку;
• Комітет з кримінального та кримінально-процесуального
права;
• Комітет з медичного права;
• Комітет з міграційного права;
12

• Комітет з міжнародного права;
• Комітет з нерухомості та будівництва;
• Комітет з податкового та митного права;
• Комітет з питань енергетики, нафти та газу;
• Комітет з питань ЗМІ та рекламного права;
•

Комітет

з

питань

телекомунікацій,

інформаційних

технологій та Інтернету;
• Комітет з природних ресурсів, земельного та екологічного
права;
• Комітет з процесуального права;
• Комітет зі спортивного права;
• Комітет з транспортного права;
• Комітет з трудового права;
• Комітет з фармацевтичного права;
• Комітет з цивільного права, сімейного та спадкового
права; • Комітет з права міжнародної торгівлі;
• Комітет з медіації.
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6. Основні проєкти виконані за звітний період
У 2019 році був виконаний 1 проєкт – Аналіз дисциплінарної
практики Вищої ради правосуддя.
Мета проекту - проведення об’єктивного аналізу діяльності та
рішень дисциплінарних палат і рішень ВРП в частині розгляду
дисциплінарних справ щодо суддів у контексті їх відповідності
стандартам і рекомендаціям Ради Європи, систематизація
дисциплінарної практики ВРП для сприяння забезпеченню її
сталості та єдності.
Експерти проекту: Ярина Удала, координатор законопроекної
роботи АПУ та Юрій Дмитренко, юрист Sayenko Kharenko, член
АПУ.
Проект реалізується за підтримки проекту Ради Європи
«Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з
прав людини».
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7. Інформація про нагороди, подяки
У Асоціації правників України як громадської неприбуткової
організації подяк та нагород немає.
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8. Інформація про партнерів Асоціації правників
України
Генеральні партнери:
- Адвокатське об’єднання AVER LEX;
- Юридична фірма Ario;
- Юридична фірма «Астерс»;
- Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери»;
- Юридична фірма VB PARTNERS;
- Юридичне

бюро

«Єгоров,

Пугінській,

Афанасьєв

і

партнери»;
- Юридична група LCF;
- Адвокатське об’єднання MorisGroup;
- Юридична фірма Sayenko Kharenko;
- Адвокатське об’єднання «Соколовський і партнери».
Партнери:
- Юридична компанія «Алєксєєв, Боярчуков та партнери»;
- Юридична фірма Кушнір, Яким’як та Партнери;
- Юридична компанія SLS Group.
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9. Інформація про донорів Асоціації правників
України
Донори АПУ:
-

Рада Європи;

-

Канадське бюро міжнародної освіти;

-

Європейський Союз;

-

USAID – Агенство США з міжнародного розвитку та ін.
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10. Інформація про волонтерів Асоціації
правників України
У Асоціації правників України як громадської неприбуткової
організації волонтерів немає.
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11. Фінансова частина Асоціації правників
України
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12. Довідка про проходження аудиту

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ
ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
щодо діяльності
Всеукраїнської громадської організації
«АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»
за період з 01.10.2016р. по 31.10.2018р.

ПП «АУ ДИТОРСЬК А ФІ РМ А «АУ ДИТ-ОПТІ М »
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості
видане згідно Рішення Аудиторської палати У країни від 24.12.2014р.№ 304/4, строком до 31.12.2019р.
(044) 425-74-99
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Керівному органу та учасникам

Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація правників України»
Іншим зацікавленим користувачам

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»
ЗА ПЕРІОД З 01 ЖОВТНЯ 2016 р. по 31 ЖОВТНЯ 2018 р.

м. Київ

02 листопада 2018 р.

Вступний параграф
1. ВІДОМОСТІ ПРО ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ
Назва інформації

Відомості про Громадську організацію

Скорочена назва

Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація правників України» (скорочена назва
Асоціація правників України або АПУ)
26334715
04071 м. Київ, вул. Костянтинівська, буд.2-А
07.04.2003 р.
03.04.2006 року № 1 071 120 0000 005223

Ідентифікаційний код юридичної особи
Адреса реєстрації юридичної особи
Дата державної реєстрації
Номер та дата запису в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців про включення до державного
реєстру
Керівник
Уповноважена посадова особа Організації
Дані про основний вид економічної діяльності

Відомості про поточні рахунки Організації
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ
МФО 380805

АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005

Стельмащук Андрій Васильович
Егерт Олександра Володимирівна
91.33.0 – діяльність громадських організацій
Н.В.І.Г. (основний)
94.12 Діяльність професійних громадських
організацій
2604754218 (грн.)
26007705684626 (грн.)
26006586656 (грн.)
26001384228 (дол.)
26003384204 (євро)
26005037161400 (грн.)
26004037161401 (грн.)
26003037161402 (грн.)
26005037161400 (грн.)
26005037161400 (дол.)
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ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649

26004037161401 (дол.)
26005037161400 (євро)
26004037161401 (євро)
26007052631661 (грн.)

Дата та номер запису про взяття на облік ,назва та ідентифікаційні коди органів статистики, ДПІ,
ПФУ, у яких юридична особа перебуває на обліку
10.04.2003 р.
5078
ДПІ у Подільському районі ГУ
38671091
Міндоходів у м.Києві
09.04.2003 р.
04-8656
Управління ПФУ в Подільському
26087978
районі м.Києва
09.04.2003 р.
Головне управління регіональної
21680000
статистики
Дата внесення до реєстру неприбуткових
Внесено до реєстру неприбуткових організацій
організацій
05.05.2004 р. з ознакою неприбутковості
0006- Громадські організації
Рішення ДФСУ про присвоєння Організації ознаки Рішення №180/26-56-12-04-42
неприбутковості (за результатами підтвердження
від 12 вересня 2016 р.
відповідності неприбуткової організації вимогам
ознака неприбутковості
0039
встановленим п.133.4 ст.133 Податкового кодексу дата присвоєння ознаки
12.09.2016 р.
України)
дата включення до реєстру 12.09.2016 р.
Остання редакція Статуту затверджена
Правничою Асамблеєю (протокол № 10 від
06.12.2013 р.)
Відомості щодо реєстрації в Міністерстві юстиції
Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян,
України
видане Міністерством юстиції України від
07.04.2003 р. № 1903
Свідоцтво
про
реєстрацію
громадського
об’єднання чи громадської спілки, видане
Подільським районним управлінням юстиції в м.
Києві 09 січня 2014 р. № 1903 523524
Адреса веб-сайту та телефон
info@uba.ua
http://www.uba.ua
+380 (44) 492-88-48
Кількість штатних працівників на 02.11.2018 р.
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2. Обсяг аудиторської перевірки
У відповідності до умов договору Аудиторською фірмою «АУДИТ-ОПТІМ» перевірено діяльність
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» (далі - Асоціація) за період з
01.10.2016 р. по 31.10.2018 р. Аудит діяльності громадського об'єднання полягає в перевірці, вивченні
та оцінці діяльності громадського об’єднання з метою висловлення незалежної думки аудитора з питань
дотримання громадським об’єднанням мети та завдань своєї статутної діяльності, її відповідності
вимогам Статуту та реальності здійснення такої діяльності.

2.1 Опис перевіреної інформації
Для проведення аудиту Асоціацією надано такі документи:
-

Статут та установчі документи
Внутрішні нормативно-розпорядчі документи Асоціації
Протоколи засідань Правничої Асамблеї
Річні звіти Асоціації
Рішення засідань Правління Асоціації
4
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-

Звіти Ревізійної комісії
Документи, що стосуються проведених заходів Асоціацією
Документи щодо роботи над проектами Асоціації
Фінансова звітність Асоціації за період з жовтня 2016 р. по вересень 2018 р.
Та інші документи Асоціації, що стосуються питань та періоду перевірки

При виконанні аудиторської перевірки аудитори керувались вимогами законів України: «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 р., «Про громадські
об'єднання» № 4572-VI від 22.03.12 р., Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих згідно з рішенням Аудиторської палати України від
18.04.2003 р. N 122/2 (v22_2230-03) «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики
Міжнародної федерації бухгалтерів» у якості Національних стандартів аудиту (в редакції Рішення №361
від 08.05.2018р.)

2.2 Відповідальність аудитора:
Ми провели перевірку діяльності Асоціації відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 800 «Особливі
положення — аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального
призначення».
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно дотримання Асоціацією мети та завдань своєї
статутної діяльності, її відповідності вимогам Статуту та реальності здійснення такої діяльності на
підставі проведеного нами аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної
етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість
при висловленні аудиторської думки щодо діяльності громадської організації.

3. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА
Ми провели аудит Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» за період з
01.10.2016 р. по 31.10.2018 р. з метою висловлення незалежної думки аудитора з питань дотримання
громадським об’єднанням мети та завдань своєї статутної діяльності, її відповідності вимогам Статуту
та реальності здійснення такої діяльності.
Аудит проведений нами на основі «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг» Міжнародної федерації бухгалтерів (в подальшому – МСА), що
прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від
18.04.2003 р. № 122/2 ( (в редакції Рішення №361 від 08.05.2018р.) у т.ч. МСА 800 « «Особливі
положення — аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального
призначення».
Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати
обґрунтовану впевненість у тому, що Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників
України» в періоді що перевірявся у повній мірі дотримувалась мети та завдань своєї статутної
діяльності, її відповідності вимогам Статуту та реальності здійснення такої діяльності. Ми вважаємо, що
проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» є всеукраїнською громадською
неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує
представників правничої професії – науковців, адвокатів, суддів, державних службовців, судових
експертів інших осіб, участь яких в Асоціації визначається згідно зі статею4 Статуту Асоціації. Робота
Асоціації правників України ґрунтується на особистій ініціативі та зацікавленості її членів. Асоціація
заснована 30 листопада 2002 року.
5
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Асоціація створена та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Асоціації поширюється на всю
територію України. Асоціація є громадським об’єднанням, основною метою якого є об'єднання правників
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. Для виконання статутних завдань Асоціація здійснює необхідну
господарську діяльність без мети отримання прибутку.
Діяльність Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» відбувалась у повній
відповідності зі статутними завданнями Асоціації.
Членами Асоціації є більше чотирьох тисяч правників з усіх регіонів України, серед
яких юристи, нотаріуси, адвокати, судді, державні службовці та вчені у галузі права. Студентське крило
Асоціації налічує ще понад дві тисячі майбутніх юристів з більш, ніж півсотні навчальних закладів
України. Процедури щодо членства в Асоціації здійснювались у відповідності до ст.4 Статуту Асоціації.
Інформація щодо членства в Асоціації
Категорії членства
Членів Асоціації
Кандидатів в члени
Асоціації
Учасників Асоціації

Станом на 31.12.2016

Станом на 31.12.2017

Станом на 31.10.2018

2 227
2 760

3 533
2 308

4 062
2 372

53

65

78

У період з 01.10.2016 р. по 31.10.2018 р. Асоціація здійснювала діяльність за такими напрямками:
- Приймала активну участь у розробці законів та інших нормативно-правових актів;
- Здійснювала моніторинг та реагувала на ключові правові питання та законодавчі ініціативи;
- Організовувала громадські експертизи проектів законів, програм, рішень та інших документів та
нормативних актів;
- Проводила лекції, семінари, тренінги, конференції, зустрічі та інші інформаційно-освітні заходи;
- Організовувала та проводила правничі дослідження;
- Співпрацювала з національними і міжнародними неурядовими організаціями, а також проектами
міжнародної технічної допомоги.
Асоціацією реалізовано ряд проектів та започатковано нові проекти, відповідно до статутних завдань ,
зокрема:
-

Дослідження «Роки за гратами без вироку»;
Проект «Ефективність дисциплінарних органів у системі судочинства»;
Правова допомога учасникам АТО;
Проект «Сприяння судовій реформі. Формування Громадської ради доброчесності»;
Проект «Сприяння судовій реформі. Відбір суддів Верховного Суду»;
Програма професійного розвитку «Адвокат майбутнього»;
Оцінка стану верховенства права в Україні;
Ініціативна група із захисту прав адвокатів;
Проект «Правова допомога спорту в Україні»;
Грантова ініціатива «Ефективне застосування та модернізація Кримінального процесуального
кодексу України у світлі принципу змагальності та права на захист» за фінансування проекту
Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні».
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Основні щорічні заходи, які проводить Асоціація
-

Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку юридичних послуг в Україні»;
Східноукраїнський юридичний форум;
Південноукраїнський форум;
Західноукраїнський юридичний форум;
Конференція корпоративних юристів (юрисконсультів);
Податковий форум;
Судовий форум;
Щорічний форум з корпоративного права;
KIЕV ARBITRATION DAYS: мислити глобально!;
Конференція з кримінального права та процесу;
Форум з конкурсного права.

У ході перевірки було розглянуто протоколи засідань Правління, накази Президента Асоціації та
встановлено, що їх рішення були прийняті в межах компетенції, встановленої Статутом Асоціації,
рішеннями Правничої Асамблеї Асоціації. Засідання Правничої Асамблеї скликаються належним
чином, та всі вимоги щодо процедури скликання засідання Правничої Асамблеї (ст.8 Статуту Асоціації)
у період з 01.10.2016 р. по 31.10.2018 р. були дотримані.
Діяльність Асоціації відбувається з дотриманням чинного законодавства України та внутрішніх
нормативно-розпорядчих документів Асоціації. Порушень нормативних актів за наслідками аудиту не
виявлено.
Асоціація є членом Міжнародної асоціації юристів (ІВА), підтримує тісні зв'язки з Радою правничих
співтовариств та адвокатур Європи (ССВЕ) та Американською асоціацією юристів (АВА).
Структура Асоціації складається з 20 регіонального відділення, 8 секцій, 24 комітетів, секретаріату та
інших структурних підрозділів, функціонування яких здійснюється на підставі внутрішніх документів,
затверджених Правлінням. До структури Асоціації входить також Третейський суд і Ліга студентів..
Асоціація має власне друковане видання «Вісник Асоціації правників України», а також веб-сайт.
Основними джерелам надходжень Асоціації є кошти від партнерських програм Асоціації, членські
внески, кошти від проведення заходів Асоціації та діяльності Ліги студентів Асоціації. Структура та обсяг
витрат Асоціації відповідає затвердженим кошторисам і вимогам Положення про бюджет Асоціації.
Інформація щодо діяльності Асоціації висвітлюється у «Віснику Асоціації правників України» та
розміщується на її офіційному веб-сайті. Вимоги ст. 17 Статуту (Прозорість діяльності. Облік та
звітність) Асоціацією дотримані.
Асоціація є юридичною особою, має власну печатку та самостійний баланс. Бухгалтерський облік в
Асоціації здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» N 996-XIV від 16.07.1999 р., та згідно з діючою Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
(наказ Мінфіну України від 30.11.1999 року № 291, з дотриманням нормативно-правових актів
законодавства України. Облік ведеться за допомогою узагальнення в регістрах бухгалтерського обліку
методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, зобов’язань і фактів фінансовогосподарської діяльності Асоціації. Фінансова звітність Асоціації складається згідно з форматом
НП(С)БО№1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом №73 від 07.02.2013 р.
Міністерства фінансів України.
Аудиторська фірма «АУДИТ-ОПТІМ» підтверджує що Всеукраїнська громадська організація
«Асоціація правників України» у період з 01.10.2016 р. по 31.10.2018 р. в усіх суттєвих аспектах
дотримувалась мети та завдань своєї статутної діяльності, діяльність Асоціації повністю відповідає
вимогам Статуту ВГО «Асоціація правників України».
В результаті проведеної аудиторської перевірки ми отримали повне підтвердження того що
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» у період з 01.10.2016 р. по
31.10.2018 р. здійснювала реальну діяльність у відповідності до Статуту Асоціації та
затверджених програм.
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4. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ТА ПОЛОЖЕННЯ
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» (скорочена назва Асоціація
правників України або АПУ) є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства
України. Асоціація правників України має окремий баланс та власну печатку.
Асоціація створена на підставі рішення Установчого з’їзду Асоціації від «30» листопада 2002 року
(Протокол № 1). Статут Асоціації правників України затверджено Першим з’їздом Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація правників України» (протокол № 2 від 23 квітня 2004 року). Статут
Асоціації в останній редакції затверджено Правничою Асамблеєю, Протокол № 10 від 06.12.2013р.
Асоціація у своїй діяльності керується чинним законодавством України та внутрішніми документами, а
саме:

Назва положення
Положення про бюджет

Перелік внутрішніх документів Асоціації
Дата затвердження
Затверджено Правлінням від 01 грудня 2005 р.

Положення про Виборчу комісію

Затверджено Правлінням від 25 березня 2010 р. (зі змінами і
доповненнями від 12 вересня 2017 р.)
Положення про Відділення
Затверджено Правлінням від 21 лютого 2007 р. (зі змінами і
доповненнями від 01 жовтня 2018 р.)
Положення про відзнаку АПУ «За честь і Затверджено Правлінням від 18 липня 2007 р. (зі змінами і
професійну гідність»
доповненнями від 06 серпня 2014 р.)
Положення про Гарячу лінію з питань захисту Затверджено Правлінням від 22 вересня 2011 р.
прав членів ВГО «АПУ» від протиправних дій
державних органів і третіх осіб
Положення про участь та представництво АПУ у Затверджено Правлінням від 01 листопада 2012 р.
громадських радах
Положення про Електронну базу даних
Затверджено Правлінням від 26 травня 2009 р.
Положення Про Етичну комісію

Затверджено Правлінням від 13 червня 2013 р. (зі змінами і
доповненнями від 30 жовтня 2015 р.)
Положення про комітети
Затверджено Правлінням від 24 березня 2005 р. (зі змінами і
доповненнями від 17 квітня 2018 р.)
Положення Про Лігу студентів
Затверджено Правлінням від 22 березня 2011 р. (зі змінами і
доповненнями від 17 квітня 2018 р.)
Положення про нагороду Асоціації правників Затверджено Правлінням від 22 березня 2011 р.
України у галузі журналістики, правників України
у галузі журналістики, літератури та мистецтва
«PRAVISSIMO!»
Положення про обробку та захист персональних Затверджено Правлінням від 27 жовтня 2011 р. (зі змінами і
даних
доповненнями від 25 липня 2018 р.)
Положення про підготовку та проведення Затверджено Правлінням від 11 серпня 2010 р.
заходів
Положення про Правління
Затверджено З’їздом від 23 квітня 2004 р. (зі змінами і
доповненнями від 16 грудня 2011 р.)
Положення про Ревізійну комісію
Затверджено З’їздом від 23 квітня 2004 р.)
Положення про Секретаріат

Затверджено Правлінням від 25 березня 2010 р.

Положення про секції

Затверджено Правлінням від 12 червня 2003 р. (зі змінами від
18 лютого 2016 р.)
Затверджено Правлінням від 11 серпня 2010 р.

Положення про символіку
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Положення про учасників

Затверджено Правлінням від 22 вересня 2011 р.

Положення про членство

Затверджено Правлінням від 10 квітня 2003 р. (зі змінами від
30 жовтня 2018 р.)
Затверджено Правлінням від 10 квітня 2003 р. (зі змінами від
30 жовтня 2018 р.)
Затверджено Правлінням від 03 липня 2009 р.

Положення про членські внески
Положення про Про форум партнерів
Положення про порядок проведення виборів до

Затверджено Правлінням від 21 жовтня 2015 р. (зі змінами і
доповненнями від 01 жовтня 2018 р.)
Положення про відзнаки за вагомий внесок у Затверджено Правлінням від 17 квітня 2018 р.
розвиток Асоціації правників України
Положення про Третейський суд

Регламент Третейського суду
Положення про третейські витрати
Список третейських суддів

Затверджено Правлінням від 27 липня 2006 р. (зі змінами і
доповненнями від 19 липня 2012 р.).
Свідоцтво про реєстрацію постійно діючого Третейського
суду, видане Міністерством юстиції України від 28 грудня 2006
р. № 025-т.с.
Зареєстрований Міністерством юстиції України Свідоцтво
№ 025-т.с. (Наказ №120/5 від 28 грудня 2006 р.)
Затверджено Правлінням 27 липня 2006 р.

Асоціація у своїй діяльності керується також іншими внутрішніми документами такими, як методики й
інструкції.

5. СТРУКТУРА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вищим органом Асоціації є Правнича Асамблея, яка має статус з’їзду, формується відповідно до
Статуту і скликається не рідше двох разів на рік. Членами Правничої Асамблеї є члени Асоціації, які
обрані членами Правничої Асамблеї, відповідно до Статуту, або є членами Правничої Асамблеї за
посадою.
Постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією є Правління, до складу якого входять
Президент, Віце-президент АПУ та Президент АПУ у відставці, а також 14 виборних посадових осіб —
членів Асоціації.
Вищою виборною посадовою особою, яка координує діяльність АПУ та представляє її у відносинах із
третіми особами, є Президент Асоціації. Допомогу в реалізації повноважень Президента АПУ надає
інша виборна посадова особа Асоціації — Віце-президент. Контроль за фінансово-господарською
діяльністю АПУ здійснює Ревізійна комісія у складі 3-х виборних посадових осіб - членів Асоціації.
Виконавчий директор є одноособовим адміністративно-виконавчим органом АПУ. Секретаріат
забезпечує щоденне функціонування Асоціації і здійснює функції відповідно до Положення про
Секретаріат.
Піклувальна Рада Асоціації є консультативно-дорадчим органом, до якого залучаються провідні фахівці
з питань, що мають важливе значення для діяльності Асоціації.
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» складається із таких
структурних підрозділів :
Секції;
Комітети;
Форуми;
Регіональні відділення;
Секретаріат;
Третейський суд при Асоціації;
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Ліга студентів;
Етична комісія;
Комісія АПУ з питань удосконалення юридичної освіти;
Комплаєнс клуб АПУ.
Секції
-підрозділи Асоціації, які формуються з представників різних напрямів юридичної професії:

-

Суддів;
Науковців та освітян;
Державних службовців;
Нотаріусів;
Працівників прокурорських слідчих органів, органів МВС та СБУ;
Юрисконсультів;
Адвокатів та практикуючих правників;
Судових експертів.

Комітети
-підрозділи Асоціації, які створюються за правовою спеціалізацією:

-

Комітет з аграрного права;
Комітет з альтернативних вирішень спорів;
Комітет з банківського, фінансового та страхового права;
Комітет з інтелектуальної власності;
Комітет з конкуренційного права;
Комітет з конкурсного права;
Комітет з конституційного права, адміністративного права та прав людини;
Комітет з корпоративного права та фондового ринку;
Комітет з кримінального та кримінально-процесуального права;
Комітет з медичного права;
Комітет з міжнародного права;
Комітет з нерухомості та будівництва;
Комітет з податкового та митного права;
Комітет з енергетики, нафти та газу;
Комітет з питань ЗМІ та рекламного права;
Комітет з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та інтернету;
Комітет з природних ресурсів, природоохоронного та екологічного права;
Комітет з процесуального права;
Комітет зі спортивного права;
Комітет з транспортного права;
Комітет з трудового права;
Комітет з фармацевтичного права;
Комітет з цивільного, сімейного та спадкового права.

Форуми
— підрозділи Асоціації, які створюються з метою об’єднання певних груп правників за інтересами:

-

Форум партнерів юридичних фірм;
Форум жінок-юристів;
Форум молодих юристів;
Форум здоров`я правника;
Центр правничої кар`єри;
Центр правничих досліджень

Регіональні відділення
Мета та завдання Відділення співпадають з метою та завданнями Асоціації, що викладені у Статуті
Асоціації.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ
Назва відокремленого
підрозділу

Ідентифікаційний Місцезнаходження відокремленого
Дата та номер запису в
код
підрозділу
ЄДРЮО та ФОП
відокремленого
підрозділу
Дані про основний вид економічної діяльності відділень :
94.99- діяльність інших громадських організацій н.в.і.у.
Відділення* у
39507180
49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 23.10.2017р.
Дніпропетровській області
Соборний район, вул. Володимира
1 071 107 0030 005223
Московського, буд. 8
Відділення* у
39503812
46008, м.Тернопіль, вул. Микулинецька
20.11.2014р.
Тернопільській області
буд.3-А офіс 610
1 071 103 0012 005223
Відділення*
39576977
01001, м. Житомир
31.12.2014р.
У Житомирській області
вул. Першотравнева, буд.1А
1 071 103 0023 005223
Відділення*
39503804
58000, м. Чернівці
20.11.2014р.
у Чернівецькій області
вул. Головна, буд.122 офіс 323
1 071 103 0011 005223
Відділення*
41662635
14026, Чернігівська обл., місто Чернігів,
12.10.2017р.
у Чернігівській області
Новозаводський район, вул.
1 071 103 0029 005223
Красносільського, буд. 27/19
Відділення*
41964528
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул.
26.02.18р.
у Волинській області
Драгоманова, буд. 22, офіс 7
1 071 103 0033 005223
Відділення*
39507044
21036, Вінницька обл., м. Вінниця, вул.
09.08.2017
у Вінницькій області
Максимовича, буд. 4, офіс 518
1 071 107 0027 005223
Відділення*
39507107
65009, Одеська обл., м. Одеса,
14.05.2018р.
в Одеській області
Приморський район, вул. Фонтанська
1 071 107 0034 005223
дорога, буд. 23/1, офіс 1
Відділення*
39507128
36000, м. Полтава
24.11.2014р.
у Полтавській області
пров. Першотравневий,14
1 071 103 0017 005223
Відділення*
39503741
18000, Черкаська обл., м. Черкаси,
23.10.2017р.
в Черкаській області
Соснівський район, вул. Хрещатик,
1 071 107 0030 005223
буд.225, офіс 2
Відділення*
39519058
54000 м. Миколаїв
28.11.2014р.
У Миколаївській області
просп. Леніна,118
1 071 1030021 005223
Відділення*
39507149
76000, Івано-Франківська обл., м.Івано09.08.2017р.
в Івано-Франківській
Франківськ, вул. Мазепи, буд. 175 А,
1 071 107 0027 005223
області
корп. 1, кв. 4
Відділення*
39507166
69000, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
23.10.2017р.
у Запорізькій області
Вознесенівський район, вул.
1 071 107 0030 005223
Патріотична, буд. 48, кв. 91
Відділення*
41662614
40000, Сумська обл., м. Суми, Зарічний
12.10.2017р.
у Сумській області
район, вул. Петропавлівська, буд. 74, кв. 1 071 103 0029 005223
49А
Відділення*
41531961
79000, Львівська обл., м. Львів,
29.12.2017р.
у Львівській області
Франківський район, вул. Лазаренка,
1 071 107 0031 005223
буд. 1
Відділення*
39609352
33000, Рівненська обл., м. Рівне, вул.
29.12.2017р.
у Рівненській області
Соборна, буд. 106, офіс 1
1 071 107 0031 005223
Відділення*
41662629
29025, Хмельницька обл., м.
12.10.2017
у Хмельницькій області
Хмельницький, вул.Проскурівського
1 071 103 0029 005223
підпілля, буд. 209, кв. 140
Відділення*
39503867
61057, Харківська обл., м. Харків,
09.08.2017р.
у Харківській області
Київський район, вул. Донця 1 071 107 0027 005223
Захаржевського, буд. 6/8, оф.112
Відділення*
41868981
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул.
16.01.2018р.
у Київській області
Мечникова, буд. 112-114, кв. 83
1 071 103 0032 005223
Відділення*
39576961
04071 м. Київ
31.12.2014р.
в м.Київ
вул. Межигірська, 5 кв.15
1 071 1030022 005223

Повідомлення про створення відокремлених підрозділів (відділень) прийняте та розглянуто Подільським
районним управлінням юстиції у м. Києві, Головним територіальним управлінням
юстиції у м. Києві.
*Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»
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6. ПРОЕКТИ ВГО «АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ»
ДОСЛІДЖЕННЯ «РОКИ ЗА ҐРАТАМИ БЕЗ ВИРОКУ»

Мета: провести дослідження «Роки за гратами без вироку».
Результат: за результатами досягнення поставлених цілей та виконання завдань дослідження,
Фундацією «Відкритий Діалог» спільно із Асоціацією правників України підготовлено звіт, присвячений
проблемі тривалого тримання під вартою в Україні внаслідок порушення розумних строків
кримінального провадження. Проект було реалізовано в рамках гранту Нідерландської організації
наукових досліджень.
У дослідженні розглянуто: а) шляхи вирішення проблеми обвинувального ухилу у роботі суддів; б)
проблеми негласного обов’язку прокурорів за будь-яку ціну добиватися обвинувального вироку (навіть
за відсутності доказів вини); в) проаналізовано дії учасників проваджень та організаційні недоліки у
роботі судів, які призводять до затягування судового розгляду.
Формулювання підготовлених рекомендацій до органів влади щодо забезпечення права на розумні
строки кримінального провадження дозволяє в подальшому на основі них розробити законопроекти про
внесення змін і доповнень до КПК.
ПРОЕКТ АПУ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ОРГАНІВ В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА»

Мета: підвищення ефективності, якості та результативності дисциплінарної практики, захисту прав
судді, забезпечення громадського контролю, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової
системи України. Аналіз норм і процедур дисциплінарних проваджень щодо судді, їх відповідність
міжнародним стандартам. Розробка пропозицій щодо їх вдосконалення.
Спільно із Компонентом 5 «Незалежність судової системи» Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері
юстиції в Україні» АПУ працювала над реалізацією проекту «Ефективність дисциплінарних органів у
системі судочинства».
Результат: в рамках реалізації Проекту підготовлено пропозиції регламенту Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України (2015 р.), які частково були враховані; в рамках реалізації Проекту підготовлено
пропозиції до проекту Закону України «Про Вищу раду правосуддя», які частково були враховані Радою
з питань судової реформи при Президенті України; розроблено проект інформаційних матеріалів для
суддів і громадян про порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів в Україні (на етапі
погодження з Вищою радою правосуддя); оприлюднено 6 моніторингових звітів про результати
діяльності дисциплінарних органів в Україні; проведено 5 публічних обговорень питань дисциплінарної
відповідальності суддів в Україні.
ПРАВОВА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО

Мета: надання професійної правової допомоги військовослужбовцям - учасникам АТО та членам їх
сімей на безоплатній основі.
Асоціація правників України започаткувала новий проект «Правова допомога учасникам АТО». В рамках
даної ініціативи було залучено досвідчених і професійних юристів та адвокатів які згодні на безоплатній
основі (pro bono) надавати правову допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей.
Результат: станом на жовтень 2018 року до проекту надійшло 1 275 звернень від учасників АТО та
членів їх сімей, які отримали консультації на безоплатній основі.
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ПРОЕКТ «СПРИЯННЯ СУДОВІЙ РЕФОРМІ. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДОБРОЧЕСНОСТІ»
Мета: забезпечення максимальної прозорості процесу створення Громадської ради доброчесності,
розробка якісної нормативно-правової бази (основи) її діяльності на виконання норм Закону, аналіз
відповідності міжнародним рекомендаціям і стандартам.
Результат: проведення публічних обговорень формування Громадської ради доброчесності, здійснення
інформаційного супроводу формування ГРД.
ПРОЕКТ «СПРИЯННЯ СУДОВІЙ РЕФОРМІ. ВІДБІР СУДДІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ»
Мета: забезпечення максимальної ефективності, результативності та прозорості процесу відбору
кандидатів на посаду судді Верховного Суду.
Результат: проведення публічних обговорень конкурсу до Верховного Суду, здійснення інформаційного
супроводу конкурсу до Верховного Суду.
ПРОЕКТ «РЕФОРМА АДВОКАТУРИ: ОЧІКУВАННЯ АДВОКАТІВ»

Мета: підтримка впровадження реформи адвокатури в Україні, напрацювання пропозицій до Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення аналізу проекту внесення змін до
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення громадських обговорень та
презентацій напрацьованих змін з широким залученням експертного середовища
Результат: спільно із Компонентом 4 «Доступ до правосуддя та забезпечення права на захист»
Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» АПУ провела понад 14 експертних
обговорень Проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в різних регіонах
України; спільно із Компонентом 4 «Доступ до правосуддя та забезпечення права на захист»,
Асоціацією адвокатів України, Громадським об’єднанням «Відкритий Суд» провели 5 регіональних
стратегічних дискусій на тему: «Захист прав адвокатів та гарантій їх професійної діяльності, та прав
їхніх клієнтів»; за результатами реалізації Проекту розроблені пропозиції щодо внесення змін до Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та передані до Ради з питань судової реформи при
Президентові України.
ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ «АДВОКАТ МАЙБУТНЬОГО»

Мета: сприяння професійному розвитку, обміну досвідом та кращими практиками для адвокатів заради
посилення їх лідерської ролі у реалізації реформ, розвитку правничої спільноти та утвердження
верховенства права в Україні.
Програма
«Адвокат
Майбутнього»
була
розроблена протягом
2016-2017
років
за
підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з експертним внеском Канадської
асоціації юристів.
В 2018 році Програма «Адвокат Майбутнього» реалізується Асоціацією правників України за
підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова допомога в
Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти.
Результат: 200 адвокатів з усіх регіонів України отримали нові знання, вміння і навички. Крім того,
адвокати змогли познайомитися з колегами з різних регіонів та обмінятися досвідом правозахисної
діяльності.
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ОЦІНКА СТАНУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ

Мета: привернення уваги правничої та експертної спільноти до верховенства права як підґрунтя
побудови відносин в демократичному суспільстві та його усвідомленого втілення в Україні.
Проект «Оцінка стану верховенства права в Україні» реалізується Асоціацією правників України спільно
з Центром дослідження верховенства права за експертної підтримки Європейської Комісії «За
демократію через право» (Венеціанська Комісія). Під час реалізації проекту буде розроблено критерії
оцінювання стану верховенства права в Україні на основі Rule of Law Checklist та з урахуванням
національної специфіки, планується проведення соціологічного опитування різних фокус-груп для
виявлення основних проблем та підготовка аналітичної доповіді.
Результат: Проект перебуває на стадії реалізації. Презентація проекту відбулася 1 лютого 2018 року.
ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ

Мета: створення дієвих механізмів захисту професійних прав і гарантій адвокатської діяльності,
попередження їх порушення та створення механізмів попередження випадків ототожнення адвоката зі
своїм клієнтом.
Результат: Координатор Ініціативної групи Ольга Просянюк та Антон Алєксєєв підготували дослідження
порушень прав та гарантій адвокатів в Україні «Беззахисні захисники»..
ПРОЕКТ «ПРАВОВА ДОПОМОГА СПОРТУ В УКРАЇНІ»

Мета: підтримка спорту в Україні та його розвитку.
Результат: Комітет зі спортивного права Асоціації правників України надає безоплатну (pro bono)
правову допомогу з питань спортивного права, правовий та інформаційний супровід діяльності осіб,
залучених до спорту. Реагує на випадки порушення прав і здійснює представництво інтересів осіб,
залучених до спорту в усіх інстанціях. Проект перебуває на стадії реалізації.
ГРАНТОВА ІНІЦІАТИВА «ЕФЕКТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У СВІТЛІ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ ТА ПРАВА НА
ЗАХИСТ» ЗА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ РАДИ ЄВРОПИ «ПОДАЛЬША ПІДТРИМКА РЕФОРМИ
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ»
Мета: Забезпечення діалогу між органами влади та правничою спільнотою у регіонах України щодо
обговорення актуальних питань кримінального процесуального законодавства, а також врахування
позицій зацікавлених сторін та кращих зарубіжних практик для підготовки пропозицій щодо оптимальної
моделі концепції модернізації КПК України.
Результат: Експерти проекту: Денис Бугай, партнер VB PARTNERS, Президент АПУ (2013 — 2017 рр.),
та Микита Нуралін, адвокат VB PARTNERS підготували аналітичний звіт «Ефективне застосування та
модернізація Кримінального процесуального кодексу України у світлі принципу змагальності та права на
захист».
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7. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ВГО «АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ» НА 2017-2019 РР.

Розвиток Асоціації у 2017 — 2019 роках розглядається у розрізі трьох категорій, а саме: правник,
правнича спільнота та правова держава.
Правник
АПУ ініціює та модерує професійну дискусію щодо особи правника в Україні: яким йому бути і куди
розвиватися.
АПУ підтримує студентство і спільно з Лігою студентів правників, провідними освітніми закладами, які
готують правників, працює над реформою системи освіти правників в Україні.
АПУ є лідером у формуванні та комунікації професійних цінностей і стандартів роботи правника,
незалежно від сфери його діяльності, а також піклується про їх дотримання усією правничою
спільнотою.
Правнича спільнота
АПУ об’єднує правників, які практикують в Україні у різних сферах та у різних частинах країни, але
мають спільне бачення в питаннях цінностей і прагнуть працювати відповідно до проголошених
цінностей.
АПУ — вагомий учасник громадянського суспільства і надійний партнер міжнародних інституцій та
організацій, які опікуються питаннями реформ у сфері права в Україні.
АПУ розвиває та зміцнює співпрацю з міжнародними та іноземними правничими організаціями,
презентує українську правничу спільноту за межами країни.
АПУ відстежує глобальні тренди і працює над створенням світового центру LegalTech в Україні.
Правова держава
АПУ наполягає на тому, що центром державної політики всіх рівнів є людина, захист прав і свобод,
утверджує та стежить за правозахисним порядком денним.
АПУ ініціює та бере участь у професійній дискусії з питань, дотичних до правової сфери, готує та
просуває відповідні законодавчі ініціативи, делегує своїх представників у владу і контролює їхню
діяльність.
АПУ бере активну участь у реформуванні адвокатури і розбудові адвокатського самоврядування.
АПУ лобіює інтереси правничої професії перед Парламентом та органами публічної влади.
Спільнота АПУ і її учасники — члени АПУ — власним прикладом змінюють домінуючі сьогодні підходи
до ведення бізнесу в Україні.
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8. ОСНОВНІ ДАНІ ПРОАУДИТОРА(АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ)
Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО«АУДИТОРСЬКАФІРМА«АУДИТ-ОПТІМ»
Код ЄДРПОУ: 21613474
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Червонопрапорна, б.34, корп. 4
Фактичне місце розташування: м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1,
телефон: (044)425-74-99
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної
реєстрації: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944
Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0295 видане згідно Рішення
Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 терміном дії до 30.07.2020р.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати
України від 24.12.2014р. № 304/4, термін чинності свідоцтва до 31.12.2019р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер 0001, строк дії Свідоцтва до 30.07.2020 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, серія та номер свідоцтва П 000345, строк дії свідоцтва з 28.01.2016р. по 30.07.2020р.

9.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРОУМОВИДОГОВОРУ ПРОПРОВЕДЕННЯАУДИТУ:

Дата и номер договору на проведення аудиту

Договір № 28 від 22.10.2018р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

22.10.2018р. - 02.11.2018р.

Перевірка проведена аудиторомТрушкевич Т.М. (Сертифікат аудитора серії А
№
001147 виданий Трушкевич Т.М. від 28.04.1994 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату
продовжено Рішенням АПУ України № 265/2 від 28.02.2013р. терміном до 28.04.2023).
Директор ПП«АФ«АУДИТ-ОПТІМ»

_______________ Трушкевич Т.М.

Отримано:
_________________

«02» листопада 2018 р.
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13. Фінансові показники Асоціації правників України
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14. Контактна інформація
Поштова адреса:
м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 6, 2 поверх.
Номери телефону:
+380 (44) 492-88-48;
+380 (97) 840-39-36.
Посилання на сайт:
info@uba.ua .
Посилання на соціальні мережі:
https://www.facebook.com/UkrainianBarAssociation ;
https://www.linkedin.com/company/ukrainian-barassociation ;
https://www.youtube.com/user/onlineuba ;
https://www.instagram.com/ukrainianbarassociation/ ;
https://t.me/ubaua .
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