
 
П Л А Н   З А Х О Д І В 

РАДИ АДВОКАТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
НА 2015 РІК 

 

Період /дата/, 
проведення 

заходу 

Тема заходу Вид, місце  
проведення 

заходу 

Організатор 
заходу 

 
І квартал 
/січень/ 

 
Податкова реформа 2015. Аналіз змін та їх наслідків, 
практичні поради. 

 
Семінар  
м. Хмельницький 

 
Рада адвокатів 
регіону 

І квартал 
/лютий/ 

Дотримання законодавства про захист персональних 
даних у адвокатській діяльності. 

Тренінг 
м.Чернівці 

Офіс Ради Європи, 
НААУ, рада 
адвокатів регіону 

І квартал 
/лютий/ 
 

Практичні аспекти застосування законодавства, що 
регулює сімейні відносини.  
Договори про надання правової допомоги – ПАЄ. 

Семінар  
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону 

І квартал 
/7 березня/ 

Судова практика по окремих питаннях застосування  
цивільного  та кримінального законодавства. Ключові 
аспекти щодо посилення  адвокатських прав і гарантій. 

Семінар 
м.Тернопіль 

НААУ,  
Рада адвокатів 
регіону 

ІІ квартал 
/квітень/  

Особливості надання правової допомоги в світлі 
останніх змін до законодавства. 

Тренінг 
м. Хмельницький 

БО «ВКзНПД», 
Рада адвокатів 
регіону  

Квітень, 
2015р. 

Поглиблення співпраці між органами адвокатського 
самоврядування, Хмельницьким обласним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
громадськими об]єднаннями. 

Круглий стіл 
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону,  
Центр БВПД 

Травень, 
2015р.  

Щорічний турнір з міні-футболу серед юристів 
Хмельницької області «Юристи за мир». 

Спортивний 
захід 
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону 

Травень – 
червень 
2015р. 

Заходи до дня захисту дітей:  конкурс дитячого 
малюнку «Світ очима дітей», конкурс фото дітей «Таке 
кумедне дитинство», святковий ранок для дітей 
адвокатів, аукціон дитячих картин. 

Конкурс  
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону 

ІІ квартал 
/червень/ 

Судова практика застосування окремих норм 
кримінального кодексу. Питання судово-медичної 
експертизи. Використання поліграфа в експертних 
дослідженнях. Окремі аспекти  дотримання ПАЄ. 

Семінар – 
практикум 
м. Хмельницький 

Рада адвокатів 
регіону 
 

ІІІ-ІУ квартали 
/липень- 
жовтень/ 

Особливості здійснення захисту в окремих категоріях 
кримінальних справ (злочини проти життя і здоров’я, 
проти власності, тощо)  

Каскадні 
тренінги (3) 
м. Хмельницький 

Центр БВПД, 
Рада адвокатів 
регіону 

ІУ квартал  
/жовтень/ 

Судова практика розгляду трудових спорів.  
Окремі аспекти дотримання ПАЄ. 

Семінар 
м. Хмельницький 

Рада адвокатів  
регіону 

Листопад- 
грудень, 2015 

Збори адвокатів в регіонах області, звітна Конференція 
адвокатів Хмельницької області.  

Збори, 
Конференція 

Рада адвокатів  
регіону 

Грудень,2015 Урочистості з нагоди Дня адвокатури. м. Хмельницький Рада адвокатів 
регіону 

 
УВАГА!   План  заходів є орієнтовним і може уточнюватися, змінюватися, тощо.   Детальна   інформація   

             про  заходи Ради адвокатів Хмельницької області розміщується на сайті www. kmrada-unba.org                  

http://www.kmrada-unba.org/

