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ПРОГРАМА USAID 
«НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

3 березня 2021 року проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісі� суддів
України» ( №  3711-д) був прийнятий у першому читанні за основу 227 голосами. Народний
депутат і Голова Комітету правової політики Андрій Костін заявив про намір вдосконалити
проект Закону до другого читання за участю фракцій народних депутатів, судової влади,
громадських та міжнародних організацій, а також експертів. Більше інформаці� за посиланням.

13 квітня 2021 року Президент подав на розгляд до парламенту законопроекти «Про ліквідацію
Окружного адміністративного суду м. Києва та створення Київського міського окружного
адміністративного суду» ( №  5369) та «Про внесення змін до глави ХІI «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (№ 5370).

  Новини у сфері законодавства та верховенства права

15 квітня 2021 року Верховна Рада прийняла у першому читанні проект Закону «Про
Конституційну процедуру» (№ 4533). Венеційська Комісія за запитом Парламенту проаналізувала
законопроект і зазначила, що у ньому бракує положень про нову систему конкурсного відбору
суддів. Крім того, Комісія рекомендувала дозволити Конституційному Суду переглядати власне
рішення, якщо суддів, які за нього проголосували, було засуджено в остаточній інстанці� за хабар
у зв'язку з прийняттям цього рішення. Законопроект буде доопрацьовано до другого читання.
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Парламент ухвалив законопроект № 3711-д у першому читанні

Президент пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд м. Києва

У першому читанні схвалено проект Закону «Про Конституційну процедуру»
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«Елементи
перех�дного
правосуддя, що
обговорювались
на курс�, мають
надзвичайно
важливе
значення для
України - значна
їх частина буде
вт�лена в
нац�ональне
законодавство
». 

Автор
фото\джерело

8 квітня 2021 року Національний юридичний університет ім.
Ярослава Мудрого у співпраці з Європейським центром
верховенства права та Університетом Південної Кароліни
(США) за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя»
розпочали третє коло сертифікатної програми «Практичний
курс з верховенства права». Цього року 190 правників-
практиків подали заявки на участь у програмі, з яких
відібрано 30 учасників з 15 областей України. Мета програми –
зміцнення верховенства права в Україні шляхом покращення
розуміння його елементів для практичного застосування
представниками правничих професій .
Детальніше за посиланням.

Втретє стартувала міжнародна сертифікатна програма «Практичний курс з верховенства
права»

Роль судової влади у забезпеченні гендерної рівності  

3 березня 2021 року на координаційній онлайн-зустрічі
донори та виконавців проєктів міжнародної технічної
допомоги у сфері верховенства права обговорили тему
забезпечення гендерної рівності в діяльності судової влади та
гендерно-чутливого підходу при здійсненні правосуддя.
Учасники зустрічі погодились з необхідністю проходження
навчання із питань гендерної чутливості членами органів
суддівського врядування та самоврядування, а також
створення постійної робочої групи із гендерних питань в
рамках судової влади.
Детальніше за посиланням.

23 квітня 2021 року Програма USAID «Нове правосуддя» у співпраці з
Управлінням ООН знаркотиків і злочинності організувала й
провела для українських закладів вищої освіти онлайн-презентацію
сері� навчальних модулів з питань доброчесності та етики, які були
перекладені за підтримки Програми й наразі готові до викладання
студентам. Серія складається з 14 модулів та методичного
посібника для викладачів. Представлені матеріали пропонують
новий підхід до глобальної освіти у сфері етики, заснований на
інноваційних навчальних методах.
Детальніше за посиланням.

 
Навчальні матеріали ООН з питань етики та доброчесності доступні тепер українською мовою 

  Новини Програми USAID «Нове правосуддя»
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Учасники координаційної онлайн-зустрічі
обговорили тему забезпечення гендерної

рівності в діяльності судової влади. 
ФОТО: Програма USAID «Нове правосуддя»

Учасники відкриття сертифікатної програми
«Практичний курс з верховенства права». 
ФОТО: Програма USAID «Нове правосуддя»

Учасники презентаці� навчальних
модулів з етики та доброчесності. 

ФОТО: Програма USAID «Нове
правосуддя»

https://newjustice.org.ua/uk/novini/ogoloshennya-rezultativ-konkursnogo-vidboru-kandidativ-dlya-uchasti-u-sertifikatnij-programi-praktichnij-kurs-z-verhovenstva-prava-2021-roku/
https://newjustice.org.ua/uk/novini/vtretye-startuvala-mizhnarodna-sertifikatna-programa-praktichnij-kurs-z-verhovenstva-prava-2021/
https://newjustice.org.ua/uk/novini/rol-sudovoyi-vladi-u-zabezpechenni-gendernoyi-rivnosti-tema-zustrichi-donoriv-ta-vikonavtsiv-proyektiv-u-galuzi-verhovenstva-prava/
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/e4j/en/tertiary/integrity-ethics_ukrainian.html
https://newjustice.org.ua/uk/novini/navchalni-materiali-oon-z-pitan-z-etiki-ta-dobrochesnosti-dostupni-ukrayinskoyu-movoyu-dlya-vsih-zatsikavlenih/?preview_id=11735&preview_nonce=40d4e300f2&post_format=standard&_thumbnail_id=11736&preview=true
https://newjustice.org.ua/uk/novini/navchalni-materiali-oon-z-pitan-z-etiki-ta-dobrochesnosti-dostupni-ukrayinskoyu-movoyu-dlya-vsih-zatsikavlenih/
https://newjustice.org.ua/uk/
mailto:office@new-justice.com
https://www.facebook.com/usaid.newjustice
https://www.youtube.com/channel/UCyebQIeEvZZZi0b4iRaHg6Q


Національна школа суддів України за
сприяння Програми USAID «Нове
правосуддя» у співпраці з Національним
суддівським коледжем у місті Ріно (США)
розпочали проведення у період з квітня по
червень 2021 року нової сері� з 12 відкритих
вебінарів різної тематики для суддів, їх
помічників та працівників апарату суду.
Перший вебінар відбувся 20 квітня 2021 року
та був присвячений темі ухвалення судових
рішень. Учасники вебінару ознайомились із
психологічними аспектами процесу
ухвалення рішень та факторами, що
впливають на нього, і тепер зможуть
проаналізувати власний стиль мислення
при ухваленні судових рішень.
Розклад наступних вебінарів доступний за
посиланням.
Детальніше за посиланням.

19 березня 2021 року Асоціація юридичних
клінік (АЮК) представила учасникам
щорічного Форуму посібник «Правнича
клінічна освіта в Україні». Посібник
розроблено колективом із 17 співавторів за
спільної підтримки Програми USAID «Нове
правосуддя» і Координатора проектів ОБСЄ
в Україні. Посібник допоможе студентам-
правникам та молодим юристам отримати
знання і сформувати практичні навички,
необхідні для юридичної практики, зокрема,
складання процесуальних документів,
консультування клієнтів, їх представництво
у судах, органах державної влади й
місцевого самоврядування тощо.
Детальніше за посиланням.

  Новини партнерів Програми USAID «Нове правосуддя»

Презентація посібника «Правнича
клінічна освіта в Україні»
 

Запущено нову серію відкритих
вебінарів для суддів, їх помічників та
працівників апарату суду
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Травень  11-28
Університет Східної Англі� (Великобританія) у співпраці з Програмою USAID «Нове правосуддя» проведе для студентів-
правників тренінг з питань етики, доброчесності та протиді� корупці�. Програма тренінгу ґрунтується на навчальних
модулях по тематиці доброчесності, етики та протиді� корупці�, розроблених Управлінням ООН з наркотиків та
злочинності. Детальніше за посиланням.

Травень 12 Травень 17

  Найближчі поді�
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Програма USAID «Нове правосуддя» спільно з
Національним суддівським коледжем у місті Ріно
(США) та Національною школою суддів України
проведуть для суддів, їх помічників та працівників
апарату суду вебінар на тему «Особливості розгляду
«складних» сімейних справ». Початок заходу о 17:00.
Реєстрація за посиланням.

Програма USAID «Нове правосуддя» спільно з
Національним суддівським коледжем у місті Ріно
(США) та Національною школою суддів України
проведуть для суддів, їх помічників та працівників
апарату суду вебінар на тему «Ефективний розгляд
малозначних справ». Початок заходу о 16:00.
Реєстрація за посиланням.

Травень 26 Дата не визначена

Програма USAID «Нове правосуддя» спільно з
Центром інновацій у судах (США) проведе для
представників громадських центрів правосуддя
онлайн-тренінг щодо оцінки правових потреб їхніх
клієнтів. 

Програма USAID «Нове правосуддя» проведе онлайн-
круглий стіл з метою обговорення результатів
оцінювання корупційних ризиків у новітній судовій
реформі. Перше коло такого дослідження відбулося у
2017 році та завершилося публікацією тематичного
звіту «Корупційні ризики останніх реформ у судовій
системі України». 
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