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Семінар з підвищення кваліфікації адвокатів 

«ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА,  

ЩО РЕГУЛЮЄ СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ» 

м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 8, 1-й  лекційний зал ХУУП 

 

ПРОГРАМА: Доповідач:Юровська Галина Валентинівна, суддя Вищого                                          

Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних                                         

справ, кандидат юридичних наук: 

 

тема 1:Судовий розгляд спорів щодо права спільної сумісної власності 

подружжя. /Поділ, виділ або заміна права спільної сумісної власності на 

право спільної часткової власності (відмінності, особливості). Поділ майна 

подружжя. ТОВ, ПП, ФОП, незавершене будівництво, земельні ділянки, 

майнові права як об’єкти права спільної сумісної власності. Грошові 

зобов’язання при поділі майна./  

 

тема 2:Спори про аліменти на дитину./Аліментні зобов’язання за участю 

іноземного елемента. Стягнення аліментів у разі виїзду одного з батьків за 

кордон на постійне місце проживання. Відповідальність за прострочення 

сплати аліментів на дитину. Встановлення строку сплати заборгованості по 

аліментним зобов’язанням. Стягнення заборгованості за аліментами. 

Звільнення від сплати заборгованості за аліментами. Участь батьків у 

додаткових витратах на дитину./ 

 

тема 3:Спори про особисті немайнові права і обов’язки батьків та 

дітей. /Визначення місця проживання дитини за наявністю спору між 

матір’ю та батьком. Право батьків на відібрання дитини від інших осіб. 

Зміна прізвища дитини без згоди батька (матері). Законодавчерегулювання та 

практичнітруднощі при отриманні та виконаннірішення суду про наданнядозволу 

на виїзддитини за кордон без згоди одного з батьків./ 

 

Доповідач:Барилюк Оксана Антонівна, адвокат, член Ради адвокатів 

Хмельницької області,  сертифікований тренер системи БПД: 

 

тема 4:Вимоги Правил адвокатської етики при укладанні та розірванні 

договору про надання правової допомоги. Права та обов’язки адвоката 

при укладанні та розірванні договору. Обов’язкові умови договору.  

Обмеження на прийняття доручення. Право клієнта на вибір адвоката. 

Обов’язки адвоката по відношенню до інших осіб на стадії прийняття 

доручення. Гонорар, як форма винагороди  за надання правової допомоги, 

порядок його обчислення, отримання та повернення. Підстави  та порядок 

дострокового розірвання договору. 

 

РЕГЛАМЕНТ  9.30 – 14.30 

 Перерва 12.00 – 12.30 

 Реєстрація з 9.00 

 

ДОВІДКОВО Організатор семінару – Рада адвокатів Хельницької області 

Попередня реєстрація- до 02 лютого  2015року (включно)                 

Тел.: (0382) 63-00-60, (+038) 067-262-12-38,  

електронна пошта: nubasista@gmail.comабоurkl@ukr.net 

відповідальна особа – Басіста Наталія Юріївна 

Сертифікат про підвищення кваліфікації -  4 залікових бали 

До участі в семінарі може бути залучений ще один доповідач – суддя 

ВССУ 
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