КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ОСОБЛИВОСТЯМ
ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР У ПУБЛІЧНОПРАВОВИХ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ,
А ТАКОЖ ВІДЗНАЧЕННЮ ДНЯ НАУКИ
18 ТРАВНЯ 2017 РОКУ

18 травня 2017 року
Шановні колеги, практичні, науково-педагогічні працівники,
аспіранти та студенти!
Кафедра цивільного, адміністративного та фінансового права Інституту права
імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету оголошує
проведення круглого столу, присвяченого особливостям
здійснення
реєстраційних процедур у публічно-правових та приватно-правових відносинах,
а також відзначенню Дня науки.
Тематичні напрямки роботи круглого столу:
1. Державна реєстрація актів цивільного стану.
2. Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань; фізичних осіб-платників податків.
3. Державна реєстрація права на земельну ділянку.
4. Державна реєстрація права на житло.
5. Реєстраційні процедури у виборчому процесі в Україні.
6. Надання адміністративних послуг з реєстрації органами публічної влади.
7. Реєстраційні процедури у бюджетному процесі.
8. Реєстраційні процедури на фондовому ринку.
9. Державна реєстрація прав інтелектуальної власності.
Мови круглого столу: українська, російська, англійська.
Якщо Ви зацікавилися пропозицією і бажаєте взяти участь у роботі круглого столу, то
необхідно до 15 травня 2017 року (включно) надіслати в електронному варіанті:
заявку (форма додається) та тези доповіді (вимоги додаються).
Інформацію надсилайте на електронну адресу оргкомітету: kcafp@mail.ru
Участь у роботі круглого столу є безкоштовною.
За підсумками роботи круглого столу планується підготовка збірника у pdf форматі.
Координати оргкомітету: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б, ауд. 508п кафедра
цивільного, адміністративного та фінансового права
тел. +38(061)220-58-44; моб. +38(066)182-50-65 Славова Юлія Сергіївна старший
методист (з 10.00 до 16.00)
тел. моб. +38(067)755-91-49 Воронова Ольга Василівна завідувач кафедри, к.ю.н.,
доцент (з 10.00 до 16.00).
Реєстрація учасників круглого столу – 18.05.2017 р. у залі засідання о 09:30 (ауд. 124).
Початок роботи – о 10:00.
Завершення роботи – о 13:00.

КРУГЛИЙ СТІЛ
«ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР У ПУБЛІЧНОПРАВОВИХ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ»
ЗАЯВКА
Прізвище,
ім’я,
по батькові
Для практичних, науковопедагогічних працівників –
місце роботи, посада,
науковий ступінь, вчене
звання
Для аспірантів – місце
навчання, спеціальність
Для студентів – місце
навчання, інститут/ факультет,
курс, група
Для студентів/аспірантів –
науковий керівник (прізвище,
ім’я,
по батькові, науковий ступінь,
вчене звання)
Номер і назва тематичного
напрямку
Назва доповіді
Контактний телефон,
E-mail
Чи планується особиста участь
(так/ні)
Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника круглого столу
(наприклад, Кумченко_ДВ_заявка).

Вимоги до оформлення тез доповіді
Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word
у вигляді файлу з розширенням *.doc; *.docх; шрифт – Times New Roman – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, стіль – Normal; усі поля – 20 мм. Назва файлу має
бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника круглого столу
(наприклад, Кумченко_ДВ_тези). Сторінки не нумеруються. Література, не
більш як 5 найменувань, оформлюється в кінці тексту.
Тези мають відповідати одному з тематичних напрямків роботи круглого столу,
бути належним чином оформлені та відредаговані. Редакційна колегія не
редагує матеріали, але відхиляє їх, якщо не відповідають встановленим
вимогам! Робота повинна стосуватися актуальної теоретичної проблеми чи
практичних питань, містити результати наукового дослідження.

Організаційний комітет круглого столу
Покатаєва О.В. – д.ю.н., д.є.н., професор, перший проректор КПУ
Воронова О.В. – к.ю.н., доцент
Дащенко О.В. – к.ю.н., адвокат, член Ради адвокатів Запорізької обл.
Заставська Л.П. – к.ю.н., професор
Крилова О.В. – к.ю.н., доцент, суддя апеляційного суду Запорізької області
Кузьміна В.В. – начальник відділу Комунарського районного у м. Запоріжжі
відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій
області
Кучерук К.І. – к.ю.н., професор, Заслужений юрист України
Опанасенко В.Л. – юрисконсульт ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної
інвентаризації»
Прасов А.А. – к.ю.н., доцент, суддя Запорізького Адміністративного суду
Тульчевська Н.В. – к.ю.н., адвокат, член АО «Запорізька обласна колегія
адвокатів»
Зразок оформлення доповіді
Кумченко Дарина Вікторівна
к.ю.н., професор кафедри цивільного,
адміністративного та фінансового права
Інституту права ім. В. Сташиса КПУ,
(Запоріжжя, Україна)
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ, БАТЬКИ ЯКОЇ
НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ШЛЮБІ
Народження дитини є актом цивільного стану, який вважається
здійсненим у момент появи дитини на світ. Конвенція про права дитини (стаття
7) зобов’язує батьків зареєструвати дитину «зразу ж після народження» [1,
с. 290].
Література
1. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний
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