
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішенням Ради суддів України  

від 30 листопада 2012 року № 75 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

на виконання доручення Президента України щодо підвищення рівня правових знань громадян про 

судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних 

законом інтересів 

№ з/п Найменування заходу Строк виконання Відповідальні виконавці 

1. Здійснювати моніторинг стану організації 

роботи апарату суду щодо забезпечення 

належних умов, зокрема зручності та 

комфортності перебування громадян у 

приміщенні суду, повноти та ясності інформації  

про діяльність суду. 

 

 

Постійно 

 

Державна судова 

адміністрація України 

2. Посилити роботу, в тому числі із залученням 

веб-ресурсів органів судової влади, щодо 

підвищення рівня правових знань громадян про 

судові процедури, функціонування судової 

системи та порядок захисту своїх прав і 

охоронюваних законом інтересів. 

 

 

Постійно 

 

Голови судів загальної 

юрисдикції разом із 

Державною судовою 

адміністрацією України 



3. Забезпечувати інформаційну відкритість 

діяльності судів, прозорості судової системи, а 

також дотримання прав громадян на отримання  

інформації щодо діяльності органів судової 

влади. 

 

 

Постійно 

 

Голови судів загальної 

юрисдикції разом із 

Державною судовою 

адміністрацією України 

 

4. Опрацювати питання щодо створення на 

офіційному веб-порталі судової влади України 

форуму з метою обговорення нагальних питань  

стосовно доступу громадян до правосуддя, 

оцінювання діяльності функціонування судів. 

 

 

Протягом I півріччя  

2013 року 

 

Державна судова 

адміністрація України 

5. За результатами проведеного моніторингу 

стану незалежності суддів в Україні вжити 

заходів до усунення виявлених недоліків у 

діяльності судів.  

 

 

Протягом першого кварталу  

2013 року 

 

Державна судова 

адміністрація України 

разом із головами 

відповідних судів загальної 

юрисдикції 

6. Узагальнити позитивний досвід у діяльності 

судів, які отримали високі оцінки якості роботи 

суду за результатами моніторингу, та вжити 

заходів щодо можливості поширення такого 

досвіду в діяльності інших судів. 

 

 

Квітень 2013 року 

 

Державна судова 

адміністрація України 

 

7. Поліпшувати рівень доступності громадян до 

правосуддя, виходячи з ключових питань 

опитування громадян щодо задоволення якістю 

роботи судів. 

 

Постійно 

 

Державна судова 

адміністрація України 

 



 

 

8. 

Забезпечити висвітлення у засобах масової 

інформації заходів, що проводяться в суді, в 

тому числі  інформаційно-просвітницької 

роботи суду (тренінги, семінари, круглі столи), 

серед учнівської  та студентської молоді, 

громадян, викладачів правових дисциплін та 

журналістів, які висвітлюють правову тематику. 

 

 

Постійно 

 

Голови судів загальної 

юрисдикції разом із 

Державною судовою 

адміністрацією України 

 

9. Забезпечити проведення днів відкритих дверей 

для громадян та ознайомлення з діяльністю 

суду учнів старших класів навчальних закладів 

з метою поглиблення обізнаності з роботою 

суддів та працівників апарату суду. 

 

Постійно 

 

Державна судова 

адміністрація України 

10.  Поінформувати Раду суддів України про 

проведену роботу щодо використання та 

впровадження відповідного досвіду за 

результатами моніторингу діяльності судів 

стосовно доступності громадян до правосуддя.  

 

 

Вересень 2013 року 

 

 

Державна судова 

адміністрація України 

 

 


