ПРОГРАМА
правового практикуму
21 вересня 2018 р.
Час проведення: 9.30–16.00
м. Київ, вул. Багговутівська 17-21

Ключова тема:
«Правові позиції Верховного Суду у справах щодо
розгляду соціальних спорів»
Теми практикуму:
* Виплати пенсії особам, що виїхали на постійне місце проживання за кордон
* Призначення та право на збільшення пенсії особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи. Особливості перерахунку пенсій по інвалідності та у
зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
* Умови збереження права на призначення пенсії державного службовця
* Призначення та виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям.
Обчислення пенсій військовослужбовцям
* Призначення та виплата пенсій в розмірі не нижчому від прожиткового мінімуму
* Виконання нормативу по створенню робочих місць для інвалідів відповідно до
законодавства України
* Призначення, нарахування, перерахунок пенсій та довічного утримання суддів
* Перерахунок пенсій колишнім працівникам міліції
* Право на пенсії та їх перерахунок у прокурорів
* Інститут зразкових справ у практиці Верховного Суду

Практикум акредитовано Експертною радою з питань акредитації і сертифікації при Національній
асоціації адвокатів України. Адвокати-учасники отримують Сертифікат з підвищення кваліфікації
та зарахування 5 балів
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Спікери:
Анна Юріївна Бучик - суддя Касаційного адміністративного суду у
складі Верховного Суду
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Організатор:

Співорганізатор:

Партнери:

Навчально-наукова лабораторія дослідження
проблем службового права Національної
академії правових наук України

Роздатковий матеріал:
 Збірник «Судова практика Верховного Суду. Правові позиції в
адміністративних справах щодо соціальних спорів»
 Доступ упродовж 1 місяця до єдиного порталу аналітики
судової практики RatioDecidendi (ІТ-платформа, що
ґрунтується на аналітичній обробці правових позицій,
викладених у рішеннях вищих судових інстанцій України та
міжнародних судових інституцій)
 Доступ до відеозапису практикуму
 Сертифікат учасника для правників, суддів, викладачів
 Сертифікат про підвищення кваліфікації та зарахування 5 балів
для адвокатів-учасників
Увага!
Просимо всіх учасників при оформленні участі у практикумі сформувати і
надіслати перелік запитань для спікерів на електронну адресу:
pravo.ukrainu.praktukum@gmail.com

Наші контакти:
«Правові практикуми» юридичного журналу «Право України»
тел. (044) 537 51 04 моб. (068) 420 13 36
E-mail pravo.ukrainu.praktukum@gmail.com
Наш сайт: www.practicum.pravoua.com.ua

Ми у соціальних мережах:
Facebook - Правові практикуми @pravovipracticumy
ПРОГРАМА ПРАВОВОГО ПРАКТИКУМУ
9.30-9.50

Реєстрація учасників. Ранкова кава
Відкриття практикуму

9.50 – 9.55

Вікторія Святоцька – керівник проекту «Правові
практикуми» юридичного журналу «Право України»,
кандидат юридичних наук, адвокат

9.55 – 10.00

10.00-10.40

Вітальне слово
Наталя Блажівська - к.ю.н., суддя, віце-президент Асоціації
податкових радників, віце-президент Всеукраїнської
асоціації адміністративних судів
____________________________________________________
I частина практикуму
ТЕМА ДОПОВІДІ:
1.1.Призначення та поновлення виплати пенсії особам,
що виїхали на постійне місце проживання за кордон.
Підстави припинення виплати пенсії.
СПІКЕР
Бучик Анна Юріївна,
суддя Верховного Суду в Касаційному
суді

10.40-10.45

10.45-11.25

адміністративному

Питання та відповіді
ТЕМИ ДОПОВІДІ:
2.1. Особливості призначення пенсії особам відповідно до
статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
2.2. Право на збільшення пенсії за понаднормовий стаж
відповідно до статті 56 Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
2.3. Особливості перерахунку пенсій по інвалідності та у
зв'язку
з
втратою
годувальника
внаслідок
Чорнобильської катастрофи з урахуванням заробітку,
одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках,
у розмірі відшкодування фактичних збитків.
2.4. Умови збереження права на призначення пенсії
державного службовця з набуттям з 01 травня 2016 р.
чинності Закону України «Про державну службу» № 889VIII.
СПІКЕР
Бучик Анна Юріївна, суддя Верховного Суду в Касаційному
адміністративному суді

11.25-11.30

Питання та відповіді

11.30-12.55

ТЕМИ ДОПОВІДІ:
3.1.Призначення та виплата одноразової
допомоги військовослужбовцям.

грошової

3.2.Визначення розміру грошового забезпечення для
обчислення пенсій військовослужбовцям.
3.3. Призначення та виплата пенсій в розмірі не нижчому
від прожиткового мінімуму.
3.4. Виконання нормативу по створенню робочих місць
для інвалідів відповідно до Закону України «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
Стародуб Олександр Павлович,
суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному
суді

12.55-13.00

Питання та відповіді
МОДЕРАТОР:
Наталя Блажівська,
к.ю.н., суддя, віце-президент Асоціації податкових радників,
віце-президент Всеукраїнської асоціації адміністративних
судів, доцент кафедри адвокатської майстерності та
міжнародної судовопрактики Академії адвокатури України

13.00-14.00

Кава- брейк, кейтерінг
II частина практикуму
ТЕМИ ДОПОВІДІ:

14.00-15.25

1.1.Призначення, нарахування, перерахунок пенсій та
довічного утримання суддів.
1.2.Перерахунок пенсій колишнім працівникам міліції.
1.3.Право на пенсії та їх перерахунок у прокурорів.
1.4.Інститут зразкових справ у практиці Верховного
Суду.
СПІКЕР:
Коваленко Наталія Володимирівна,
суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному
суді

15.25-15.30

Питання та відповіді

15.30-16.00

Модератор - Наталя Блажівська,
к.ю.н., суддя, віце-президент Асоціації податкових
радників,
віце-президент
Всеукраїнської
асоціації
адміністративних судів, доцент кафедри адвокатської
майстерності та міжнародної судової практики Академії
адвокатури України
Підведення підсумків

УМОВИ УЧАСТІ: (044)537-51-00

068 420 13 36

Оформлення участі: http://www.practicum.pravoua.com.ua

