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Стандартизована програма
підготовки голів і заступників голів окружних та апеляційних судів
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Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Антикорупційне законодавство.
 Міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні;
 Закони України “Про запобігання корупції” та “Про національне
антикорупційне бюро України”;
 Тлумачення норм антикорупційного законодавства;
 Запобігання та виявлення корупційних правопорушень;
 Моніторинг способу життя;
 Е-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за рік.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Застосування Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та
комунікативно-психологічних аспектів і навиків взаємодії із цими людьми,
професійної етики в роботі з людьми з інвалідністю та маломобільними
групами населення.
 Особливості застосування Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при
здійсненні правосуддя.
Інтерактивна лекція
Організаційно-правові засади діяльності окружних та апеляційних судів.
 Визначення проблемних областей і прийняття управлінських рішень в
організації роботи суду;
 Планування та контроль за ефективністю програм і загальної роботи суду;
 Статус голови суду. Розмежування організаційно-розпорядчих та
адміністративних функцій між головою суду та керівником апарату суду;
 Взаємодія голови суду з керівником апарату суду по організації діяльності
суду з питань бюджету; кадрового забезпечення; діловодства; договірної
роботи; ресурсного забезпечення;
Матеріальні та фінансові ресурси суду. Розпорядження майном, коштами.
 Практика застосування законодавства про закупівлю товарів, робіт, послуг, у
тому числі із застосуванням електронної системи публічних закупівель
«Prozzoro».
Дискусія
Інтерактивна лекція
Основні положення Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011р.
№ 3674-VI (зі змінами).
 Порядок сплати судового збору (ст.ст. 6, 7 Закону); надходження; алгоритм
обчислення та його повернення;
 Перевірка судом зарахування судового збору до спеціального фонду
Державного бюджету України.
Дискусія
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Інтерактивна лекція
Судове адміністрування.
 Особливості роботи судді в комп’ютерній програмі «ДСС»/ комп’ютерній
програмі «Д-3»;
 Застосування вимог до оформлення документів за ДСТУ 4163-2003;
 Організація роботи зі службовими документами та з документами, що
містять службову інформацію з грифом «Для службового користування».
Додатково ( для заступників та голів загальних апеляційних судів):
Організація роботи з документами, пов’язаними з державною таємницею;
 Порядок ознайомлення з матеріалами справ та їх витребування у зв’язку з
проведенням розслідування кримінальних правопорушень за зверненнями
прокурора, органів досудового розслідування;
 Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення суддів та
якості судочинства.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Електронний суд.
 Застосування вимог Положення про Єдину судову інформаційнотелекомунікаційну систему;
 Порядок, форми та особливості обміну електронними документами між
судом та учасниками судового процесу;
 Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку. Механізми
ідентифікації та безпеки.
Організація роботи із зверненнями громадян.
 Специфіка розгляду заяв, звернень, скарг громадян у суді;
 Розмежування звернень (запитів) відповідно до Закону України “Про
звернення громадян” та Закону України “Про доступ до публічної
інформації”;
 Порядок прийняття та розгляду звернень громадян з питань вчинення
судочинства. Форми здійснення контролю за їх розглядом. Вжиття заходів до
усунення тяганини.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Гарантії незалежності та суддівської діяльності. Роль голови суду, органів
суддівського врядування та самоврядування в забезпеченні процесуальної
діяльності судді.
 Статус судді в правовій державі (європейський та національний досвід);
 Загальні засади суддівського врядування та самоврядування. Структура,
система, організаційні форми;
 Порядок здійснення суддівського врядування та самоврядування;
 Повноваження зборів суддів та голови суду;
 Підвищення рівня суспільної довіри до суду;
 Комунікативна стратегія суду;
 Європейські стандарти незалежності діяльності судді.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Комунікації в судовій владі.
 Зовнішні чинники: взаємодія судів з органами державної влади; органами
місцевого самоврядування; правоохоронними структурами; іншими
судовими органами; засобами масової інформації; громадськими
організаціями; громадянами. Забезпечення об’єктивного і неупередженого
висвітлення діяльності суду та інформування суспільства щодо розгляду
резонансних справ.
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 Внутрішні чинники: роль голови суду у підвищенні авторитету суду;
взаємодія з суддями, керівником апарату суду, працівниками апарату суду,
органами суддівського самоврядування. Організація проведення та
висвітлення розгляду резонансних справ. Освіта/самоосвіта суддів та
працівників апарату суду.
Дискусія
Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point
Суддівська етика і доброчесність судді.
 Поняття суддівської етики, грубого порушення та систематичного
порушення правил суддівської етики;
 Що таке доброчесність;
 Кодекс суддівської етики та Бангалорські принципи поведінки суддів;
 Норми суддівської етики у сфері професійної діяльності;
 Особливості взаємовідносин голови суду та суддів цього суду;
 Норми суддівської етики у позасудовій діяльності.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Проблемні питання дисциплінарної відповідальності судді.
 Порушення присяги судді. Ключові законодавчі засади дисциплінарного
провадження;
 Право на звернення з дисциплінарною скаргою щодо судді;
 Підстави та порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
Дискусія
Інтерактивна лекція
Судова влада та засоби масової інформації.

Забезпечення об’єктивного висвітлення діяльності суду;

Роль судді-спікера в комунікаційний діяльності.
Дискусія.

