
 

 

 

 

   ПРОГРАМА  
«НОВЕ ПРАВОСУДДЯ» 

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ ДЕРЖАВНА СУДОВА 

АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

ВЕБІНАР 

Кращі практики судових комунікацій в умовах пандемії 
 

за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» 

у співпраці з Вищою радою правосуддя та Державною судовою адміністрацією України 

 

24 квітня 2020 року 

16.30-18.15 

 

Мета: 

 

• Під час вебінару учасникам пропонується обговорити питання важливості ефективної 

внутрішньої та зовнішньої комунікації для судів та органів суддівського врядування/ 

самоврядування при здійсненні правосуддя в умовах пандемії, а також торкнутись питань 

щодо викликів, з якими зіткнулася судова система, та засвоєних на майбутнє уроків. 

Враховуючи обширність теми, запрошені спікери поділяться досвідом ведення судових 

комунікацій як на національному рівні, так і на рівні окремого суду. 

 

Учасники: 

 

• Представники ВРП, РСУ, ДСА, НУО, міжнародних організацій, що працюють у сфері 

судової реформи;  

• Судді, працівники апаратів судів, судові адміністратори, адвокати, прокурори та 

журналісти; 

• Міжнародні експерти.  
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24 квітня (П’ятниця) 

 

16:30  Вступне слово від модератора 

  Наталія Петрова, Заступниця керівника Програми USAID «Нове правосуддя» 

 

16:35  Вітальне слово 

Девід Вон, Керівник Програми USAID «Нове правосуддя» 

 

16:40 Виклики, з якими зіткнулася судова гілка влади на національному рівні при 

прийнятті рішень для налагодження роботи судів в умовах пандемії. Комунікація з 

іншими гілками влади та в середині судової системи на оперативне вирішення 

означених проблем, а також комунікація з медіа та громадськістю про прийняті 

рішення.  

Представник ВРП (уточнюється)  

Сергій Чорнуцький, Заступник Голови Державної судової адміністрації України 

 

16:55 Діяльність Прес-центру судової влади по координації роботи прес-секретарів судів 

у підготовці необхідних інформаційних матеріалів та веденні ефективної 

комунікації із цільовими аудиторіями судів. 

 Оксана Лисенко, Голова Прес-центру судової влади 

 

17:05 Кращі практики судів США із внутрішніх та зовнішніх комунікацій в умовах 

пандемії. 

Лія Гуровітц, Директорка із зв’язків з медіа та громадськістю судів Федерального 

округу Колумбія, США 

 

17:20 Зворотній зв'язок від громадянського суспільства щодо комунікації судів в умовах 

пандемії, включаючи забезпечення принципу гласності судових процесів. 

 Роман Куйбіда, Заступник Голови Правління ГО «Центр політико-правових 

реформ» 

 

17:25 Виклики та кращі практики судів в умовах пандемії. 

 Ганна Шелєхова, Голова Зарічного районного суду м. Суми 

 Петро Паламар, суддя Господарського суду м. Києва  

 Наталія Король, керівниця апарату Вінницького апеляційного суду  

Юлія Салдан, авторка і ведуча медійних проектів Хмельницького апеляційного 

суду 

Тетяна Пономар, прес-секретарка Черкаського апеляційного суду  

  

17:55 Питання & Відповіді 

 

18:15 Підведення підсумків 


