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МЕТОДИКА
організації відвідування заходів членами Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація правників України»
Методика організації відвідування заходів членами ВГО «Асоціація правників України»
(далі – Асоціація) розроблена на підставі Статуту та Положення про комітети,
Положення про відділення та Положення про секції ВГО «Асоціація правників України».
Враховуючи необхідність та з метою популяризації Асоціації правників України, її мети,
завдань та цілей розроблена ця Методика організації відвідування заходів членами ВГО
«Асоціація правників України», яка стосується порядку участі у заходах Асоціації
офіційних осіб, а саме: членів Піклувальної ради, Почесних Президентів, Президента,
Президента у відставці, а також представників партнерів згідно з партнерськими
привілеями та представників Ліги студентів.
Визначення термінів
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цій Методиці у значенні, яке їм
надається у Статуті Асоціації, Положенні про комітети. Терміни, які не вживаються у
Статуті Асоціації, Положенні про Секретаріат та Положенні про комітети або значення
яких відрізняється від значення, яке їм надається у цих документах, вживаються у цій
Методиці в наступному значенні:
Засідання комітету, секції, форуму чи відділення – зібрання членів Всеукраїнської
громадської організації “Асоціація правників України” з метою сприяння професійного
розвитку та об’єднання зусиль задля вдосконалення законодавства.
Конференція, форум – широке представницьке зібрання за участю членів Асоціації
спрямоване на обговорення та вирішення актуальних питань.
Круглий стіл – захід, що спрямований на обговорення актуальних питань в межах
діяльності Асоціації.
Неформальний захід – захід, що спрямований на неформальне спілкування членів
Асоціації з метою обміну досвідом.
Семінар – групові заняття за участю членів Асоціації з метою підвищення кваліфікації.
Офіційний прийом – форма організації робочих зустрічей, присвячена певній події,
що дозволяє обговорювати в невимушеній обстановці важливі теми, встановлювати
контакти між діловими партнерами, офіційними особами та іноземними колегами,
представниками різних фірм.
1. Загальні положення
Дана методика визначає єдиний порядок організації відвідування заходів членами ВГО
«Асоціація правників України» з метою покращання планування, підготовки та
проведення заходів АПУ.
Дана методика передбачає участь всіх членів Асоціації на загальних засадах.
Проведення заходів здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту
Асоціації, Положення про комітети, цієї Методики та внутрішніх документів Асоціації.
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2. Організація проведення заходів у межах засідань комітетів, секцій, форумів
та відділень
Комітети, секції, форуми та відділення (надалі – «структурні підрозділи») як структурні
підрозділи Асоціації, мають право проводити та ініціювати проведення заходів згідно з
правилами, встановленими у відповідних положеннях.
Структурні підрозділи проводять чергові засідання за участю членів Асоціації.
Структурні підрозділи можуть ініціювати та брати участь у таких заходах:
- круглі столи;
- форуми;
- семінари;
- конференції;
- інші інформаційно-освітні та неформальні заходи.
Тематика заходів, які проводяться чи ініціюються структурним підрозділом, або в яких
структурний підрозділ бере участь, має бути пов’язана з предметом його діяльності.
Засідання структурних підрозділів проводяться на безоплатній основі для членів
відповідних структурних підрозділів.
За ініціативи голів структурних підрозділів, ініціаторів засідання, доповідачів, учасників
можуть запрошуватись представники державних органів влади, профільних комітетів,
судді, професорсько-викладацький склад провідних вищих навчальних закладів
України, представники ЗМІ (але не більше двох представників від видання) на
безоплатній основі.
Особи, які не є членами Асоціації беруть участь у засіданнях структурних підрозділів на
платній основі за рішенням їх голів за погодженням з Виконавчим директором.
3. Участь у конференціях та форумах
Форма оплати та участь у конференціях та форумах
організаційного комітету за погодженням з Президентом.

визначається

рішенням

За рішенням організаційного комітету на конференції та форуми можуть запрошуватись
представники державних органів влади на безоплатній основі.
Почесні Президенти, Президент, Президент у відставці, представники партнерів згідно з
партнерськими привілеями та представники Ліги студентів (не більше чотирьох осіб)
беруть участь у конференціях та форумах на безоплатній основі.
Умови участі та форма оплати доповідачів у конференціях та форумах визначається
рішенням організаційного комітету за погодженням з Президентом.
4. Участь у семінарах та круглих столах
Форма оплати та участь у семінарах та круглих столах членів Асоціації визначається
рішенням голови комітету, секції, відділення чи іншого структурного підрозділу АПУ,
який проводить відповідний захід, за погодженням з Виконавчим директором або
Президентом. У разі проведення семінару чи круглого столу кількома структурними
підрозділами АПУ, рішення приймається спільним рішенням голів відповідних комітетів,
секцій, відділень тощо, за погодженням з Виконавчим директором або Президентом.
Почесні Президенти, Президент, Президент у відставці, представники партнерів згідно з
партнерськими привілеями, доповідачі, представники Ліги студентів (не більше
чотирьох осіб) беруть участь у семінарі чи круглому столі на безоплатній основі.
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5. Участь в офіційних прийомах
Члени Піклувальної ради, Почесні Президенти, Президент, Президент у відставці беруть
участь в офіційних прийомах на безоплатній основі.
6. Участь у неформальних заходах
Члени Піклувальної ради, Почесні Президенти, Президент, Президент у відставці,
представники партнерів згідно з партнерськими привілеями,
представники Ліги
студентів (не більше чотирьох осіб) беруть участь у неформальних заходах на
безоплатній основі.
Члени Піклувальної ради, Почесні Президенти, Президент, Президент у відставці, Члени
Правління, представники партнерів згідно з партнерськими привілеями, представники
Ліги студентів (не більше чотирьох осіб) беруть участь у прийомах в межах проведення
конференцій, форумів, семінарів та круглих столів, на безоплатній основі.
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