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На засіданні також присутні т.в.о. виконавчого директора Асоціації правників України
Краснова Вікторія Олексіївна, члени Асоціації правників України Балицький Іван
Володимирович і Павленко Володимир Іванович.
Загальна кількість членів Правничої Асамблеї – 94 особи, згідно з пп. 8.8 - 8.10 Статуту ВГО
«Асоціація правників України» щодо членів Правничої Асамблеї, обраних від відділень та
секцій Асоціації, а також щодо членів Правничої Асамблеї за посадою.
Кількість присутніх членів засідання Правничої Асамблеї – 48 осіб.
Кворум необхідний для правомочності засідання Правничої Асамблеї – 30 осіб від кількості
присутніх членів Правничої Асамблеї, обраних від відділень і секцій, відповідно до п. 8.18
Статуту ВГО «Асоціація правників України».
На початок засідання необхідний кворум був у кількості 30 осіб, обраних від відділень та
секцій Асоціації.
Відтак, наявний кворум для прийняття Правничою Асамблеєю будь-яких рішень з питань,
віднесених до її компетенції.
Слухали:
Бугай: привітав усіх присутніх, повідомив, що, відповідно до п. 8.29 Статуту Асоціації, головує
на засіданні Правничої Асамблеї Президент Асоціації. Запропонував призначити для
ведення протоколу засідання Правничої Асамблеї секретаря – Ольгу Лопушанську.
Голосували: «за» - 48, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили:
1) призначити головою засідання Правничої Асамблеї, відповідно до п. 8.29 Статуту,
Президента Асоціації Дениса Бугая;
2) призначити секретарем засідання Правничої Асамблеї Ольгу Лопушанську;
3) уповноважити підписати протокол ХVІІІ Позачергового засідання Правничої Асамблеї
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» голову засідання
Правничої Асамблеї Дениса Бугая і секретаря засідання Ольгу Лопушанську.
Бугай: надав слово секретарю засідання Правничої Асамблеї Ользі Лопушанській.
Лопушанська: засідання Правничої Асамблеї було належним чином скликане, всі вимоги
щодо процедури скликання засідання Правничої Асамблеї були дотримані.
Повідомила, що присутні члени Правничої Асамблеї забезпечують необхідний кворум,
згідно зі Статутом Асоціації, у зв’язку з чим засідання Правничої Асамблеї є правомочним
для прийняття рішень.
Зазначила, що відповідно до п. 8.18 Статуту Асоціації, засідання Правничої Асамблеї є
правомочним, якщо на дату проведення засідання Правничої Асамблеї кількість учасників
засідання Правничої Асамблеї складає більше половини членів Правничої Асамблеї від
загальної кількості членів, обраних відповідно до п. 8.8.1 та п. 8.8.2 ( на дату проведення
засідання Правничої Асамблеї) та за умови дотримання порядку скликання Правничої
Асамблеї, передбаченого пунктами 8.15-8.17 Статуту.
Оголосила, що загальна кількість членів Правничої Асамблеї налічує 94 особи, на початок
засідання Правничої Асамблеї було зареєстровано 48 осіб, з яких 30 осіб, обраних від
відділень і секцій, для прийняття рішень необхідний кворум – 30 осіб.
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Бугай: оголосив проєкт Порядку денного ХVІІІ Позачергового засідання Правничої Асамблеї,
який був запропонований Правлінням Асоціації (протокол результатів опитування Правління
№ 264 від 18 лютого 2021 року).
1. Проміжний звіт про діяльність АПУ у 2019-2021 рр.
2. Про внесення змін до Статуту АПУ.
Бугай: запропонував доповнити проєкт порядку денного питанням «Про затвердження
Відкритого звернення АПУ щодо підтримки створення в Україні Нацагенства з питань
подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації».
Голосували: «за» - 48, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: затвердити такий Порядок денний ХVІІІ Позачергового засідання Правничої
Асамблеї Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»:
1. Проміжний звіт про діяльність АПУ у 2019-2021 рр.
2. Про внесення змін до Статуту АПУ.
3. Про затвердження Відкритого звернення АПУ щодо підтримки створення в Україні
Нацагенства з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації
1. Проміжний звіт про діяльність АПУ у 2019-2021 рр.
Слухали:
Бугай: поінформував про діяльність Асоціації правників України за звітний період.
Подякував усім членам спільноти, Секретаріату за втілені проєкти й ініціативи Асоціації.
Зазначив, що, не зважаючи на непростий період, було збережено команду Секретаріату,
почали роботу регіональні координатори Асоціації. Зазначив про розвиток GR напряму, про
новий рівень співпраці Асоціації з органами влади. Звернув увагу на нові формати заходів
Асоціації. Поінформував про оновлення інформаційної політики Асоціації.
Краснова: повідомила членів Правничої Асамблеї про те, що протягом вказаного періоду
було реалізовано ряд ключових заходів АПУ, втілено проєкт Knowledge hub, продовжується
проведення серії зустрічей із суддями Верховного Суду.
Просянюк: подякувала Секретаріату за активну діяльність та нові формати під час локдауну.
Бугай: запропонував затвердити проміжний звіт про діяльність АПУ у 2019-2021 рр.
Голосували: «за» - 48, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: затвердити проміжний звіт про діяльність АПУ у 2019-2021 рр.
Гладкий Д.В. покинув засідання.
2. Про внесення змін до Статуту АПУ.
Бугай: поінформував про ключові зміни, які пропонується внести до Статуту:
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- Правління складатиметься із 8 представників від відділень (від одного Відділення не більше 5
представників), а також 8 представників від секцій. Така формула гарантує присутність
мінімум трьох представників регіональних відділень у Правлінні АПУ.
- Додатково впроваджується ще одна посада Віце-Президента, який буде обиратися на
першому засіданні серед членів новообраного Правління (при цьому один Віце-Президент,
як і раніше, обирається разом із Президентом). Мета зміни — посилення лідерства у
спільноті АПУ.
- Контроль і затвердження результатів усіх виборів, що відбуваються в Асоціації, покладається
на Виборчу комісію.
- Повноваження щодо обрання Правління та Президента залишаються за Правничою
Асамблеєю.
- Розширено коло осіб, які можуть подавати свої кандидатури на посаду Президента. На
даний час це виключно члени Правління, члени Ревізійної комісії та голови відділень.
Пропонується надати право балотуватися на посаду також членам Виборчої комісії,
головам комітетів або тим, що перебували на відповідних посадах протягом останніх
чотирьох років. Крім того, пропонується «соціальний ліфт» — зможуть балотуватися на
посаду Президента також і члени Асоціації, запропоновані не менше, ніж 250 членами АПУ.
- Кандидати в члени Правничої Асамблеї повинні проводити консультації з підрозділами
(відділеннями, секціями), від яких вони були обрані до складу Асамблеї.
- Запроваджено онлайн-голосування за членів Правничої Асамблеї.
- Скорочено тривалість процедури проведення виборів до керівних органів Асоціації, а
також строк для підготовки засідання Асамблеї.
Шаповал: повідомив про те, що комісія з напрацювання змін до Статуту Асоціації була
створена у 2019 році. У рамках роботи комісія звернулася до відділень і секцій щодо
надання пропозицій, проте таких пропозицій надано не було.
У Статут запропоновано внести саме поняття «онлайн голосування». Комісія запропонувала
Правлінню передбачити у Статуті пряме голосування за Президента і Віце-Президента,
проте виникло питання щодо безпеки такого голосування. Крім того, негативно вливає на
введення голосування всіх членів Асоціації за Президента і Віце-Президента низька участь у
голосуванні (попередній досвід проведення виборів керівництва регіональних відділень АПУ
й ін. засвідчив про участь 400-500 осіб у голосуванні).
Запропонував провести референдум серед членів Асоціації для того, щоб не комісія, не
Правління, а всі члени Асоціації прийняли рішення щодо способу обрання Президента і
Віце-Президента Асоціації.
Бугай: зазначив, що Правління мало дискусію щодо проведення загальних виборів
Президента і Віце-Президента. Питання не було підтримане Правлінням.
Остапенко: запропонував затвердити назву Асоціації англійською мовою All-Ukrainian NonGovernmental Organization «Ukrainian Bar Association» і внести цю назву у Статут Асоціації.
Бугай: виніс питання на голосування членів Правничої Асамблеї.
Голосували: «за» - 47, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято одноголосно.
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Вирішили: затвердити назву Асоціації англійською мовою All-Ukrainian Non-Governmental
Organization «Ukrainian Bar Association» і внести цю назву у Статут Асоціації.
Павленко: зазначив, що півтори роки тому вніс поєкт змін до Статуту на розгляд Правничої
Асамблеї. Тоді Правнича Асамблея підтримала ідею надання всім членам Асоціації права
обирати Президента і Віце-Президента. Запропонував розглянути ідею проведення змішаної
системи виборів.
Курило: уточнила, як можна забезпечити безпеку, якщо голосування буде відбуватися
онлайн?
Павленко: зазначив, що мають бути запобіжники.
Бугай: звернув увагу на ризиках голосування членів АПУ через корпоративну електрону
адресу.
Колотілова: зауважила, що можна передбачити відповідні запобіжники, проте це може
коштувати дорого для громадської організації.
Бугай: зазначив, що головна перевага проведення виборів Президента і Віце-президента на
засіданні Правничої Асамблеї – це комунікація кандидатів із широкою спільнотою, а не
тільки із певною кількістю членів АПУ, що необхідно за умови онлайн голосування. Вибори
через Правничу Асамблею дають Асамблеї життя як органу Асоціації. Голосування онлайн
всіх членів АПУ може нести ризики, до роботи з якими Асоціація ще не готова. Звернув
увагу, що змінами до Статуту пропонується, щоб не менше, ніж 250 членів АПУ могли
пропонувати кандидатуру на посаду Президента АПУ.
Шаповал: зазначив, що наразі в АПУ немає запиту на прямі вибори Президента і ВіцеПрезидента.
Піта: враховуючи виборчий процес попередніх років, запропонував передбачити у Статуті
положення, відповідно до якого, кандидатами на посади членів Правління можуть бути тільки
члени АПУ.
Бугай: виніс питання на голосування членів Правничої Асамблеї.
Голосували: «за» - 47, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: врахувати пропозицію у тексті Статуту АПУ.
Шаповал: запропонував внести редакційні правки до п. 8.7.15, передбачивши, що будь-яке
питання, яке пропонується до розгляду Правничою Асамблеєю, має бути внесене не
пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання і не пізніше, ніж за три дні до
позачергового засідання.
Бугай: виніс питання на голосування членів Правничої Асамблеї.
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Голосували: «за» - 47, «проти» – 0, «утрималися» – 0.
Рішення прийнято одноголосно.
Вирішили: врахувати пропозицію у тексті Статуту АПУ.
Бугай: запропонував затвердити зміни до Статуту Асоціації правників України з урахуванням
підтриманих пропозицій членів Правничої Асамблеї, а також надати повноваження йому як
Президенту Асоціації підписати нову редакцію Статуту.
Голосували: «за» - 42, «проти» – 3, «утрималися» – 2.
Рішення прийнято.
Вирішили:
1) внести зміни до Статуту Асоціації правників України та затвердити його у запропонованій
редакції з урахуванням доповнень, озвучених членами Правничої Асамблеї;
2) надати повноваження Президенту Асоціації Денису Бугаю підписати нову редакцію
Статуту Асоціації.
3. Про затвердження Відкритого звернення АПУ щодо підтримки створення в Україні
Нацагенства з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.
Лопушанська: поінформувала членів Правничої Асамблеї про підготовлений проєкт позиції
Асоціації.
Бугай: запропонував затвердити Відкрите звернення АПУ щодо підтримки створення в
Україні Нацагенства з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.
Голосували: «за» - 44, «проти» – 0, «утрималися» – 3.
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити Відкрите звернення АПУ щодо підтримки створення в Україні
Нацагенства з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.
Засідання Правничої Асамблеї оголошено закритим.

Голова
Секретар

Д.В. Бугай
О. В. Лопушанська
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