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ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ  
ДЕРЖАВНА СУДОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 



Компонент 3 – Судове адміністрування 

 ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ  
 Удосконалені інституційні спроможності Державної судової адміністрації України  

 Удосконалена якість регуляторних актів ДСАУ 

 

 УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 Судові послуги більш доступні та чутливі до гендерних питань 

  Підвищено ефективність судового адміністрування та його спрямованість на потреби 
відвідувачів суду, включаючи підвищену увагу до гендерних питань 

  Удосконалені, більш доступні  та ґендерно чутливі методи роботи та судові послуги 

 

   ЗМІЦНЕННЯ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ СУДАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ  
 Зміцнені відносини між судами та громадськістю 

 Підвищена довіра до суду з боку громадськості  

 

 

 

 



 
ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ  
 

 

 Навчальний візит до Канади представників Державної 
судової адміністрації України 

                  (6 осіб - 2 жінки, 4 чоловіків)-  квітень 2018 року 

 Ознайомлення членів делегації з канадською практикою судового 
адміністрування 

 Отримання канадського досвіду та використання в Україні кращих 
практик 

 Посилення людського потенціалу ДСА  

 

 

 

 

 

 



ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
 ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ  

 

Оптимізація діяльності ДСАУ/Реорганізація виробничих процесів  

 Проведено стратегічну сесію за участі канадських експертів 
щодо    механізмів  зміцнення інституційного потенціалу  ДСАУ 
(6 липня  2018 року)   

(16 представниць/ків ключових управлінь ДСАУ  - 9 жінок, 7 чоловіків) 

 Ідентифіковано наявний інституційний  потенціал ДСАУ 

 Визначено шляхи оптимізації і раціоналізації виробничих 
процесів, в тому числі, щодо інтегрування гендерного підходу в 
діяльність ДСА України та суди 

 

 

 

 



 
ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

 ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ  
 

  

 

  

Оптимізація діяльності ДСАУ/Реорганізація виробничих процесів  
Проведено тренінг з реорганізації виробничих процесів  та робочу 

сесію з реорганізації  виробничих процесів у трьох управліннях - за 
участі канадських експерток ( 12-15  листопада 2018 року, ДСАУ)  

участь 37 представниць/ків менеджменту та ключових управлінь  ДСАУ (24 жінки та 13 
чоловіків) 

 
Поглиблено обізнаність щодо принципів і концепцій реорганізації 

виробничих процесів  
Удосконалено навички визначати цілі, кінцеві результати  реорганізації 

робочих процесів; виявляти перешкоди, управляти процесом змін.  
Розроблено проект рекомендацій для керівництва щодо заходів з 

реорганізації виробничих процесів у трьох управліннях ДСАУ – управлінні 
інформатизації та судової статистики; юридичному управлінні; 
управлінні з питань об’єктів державної власності, 
 
 



ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
 ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

  

 

  

Оптимізація діяльності ДСАУ/Реорганізація виробничих процесів  
  
запроваджено пілотний проект: 
зі спрощення процесу здійснення закупівлі офісного паперу 

(Доручення Голови ДСАУ №16 від 22 грудня 2018 року) 
зі спрощення процесу розгляду звернень, що надходять до ДСА 

України ( Доручення Голови ДСАУ №3 від 30 січня 2019 року)  
 

Впровадження нових процесів забезпечить скорочення  часу 
реагування, поліпшення якості виробничих процесів; сприятиме більш 
ефективному використанню ресурсів (людських, фінансових, об'єктів 
тощо); оптимізації управління та процесу прийняття рішень, 
удосконаленню судових практик і послуг. 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ 
 

 Виїзні суди: 

 Проведено 2-денну робочу зустріч  з підготовки  Положення 
щодо заходів з організації та проведення виїзного судового 
засідання - за участі  канадських експертів (9-10 липня 2018 року,  м. Київ)     

 Взяли участь 18 осіб (11 жінок; 7 чоловіків) - представниці/ки ДСАУ та ТУ ДСАУ (10 - 6 жінок, 4 
чоловіки); представниці/ки ВРП (4  - 2 жінки, 2 чоловіки); керівники апаратів судів (4  - 3 жінки, 1 
чоловік) 

 

 Підготовлено Проект «Заходів з організації та проведення 
виїзного судового засідання»  
 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

Засідання робочої групи з розробки  

Плану готовності до надзвичайних ситуацій  

(4-5 липня 2018 року, м. Київ) 

 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

 Готовність судів до надзвичайних ситуацій  
та забезпечення безперервної роботи суду 

 Створено робочу групу з розробки Плану готовності до 
надзвичайних ситуацій і забезпечення безперервної роботи 
судів (Наказ ДСАУ, № 277 від 04.06.2018) 

 Проведено 2-денне засідання робочої групи з розробки Плану 
готовності до надзвичайних ситуацій за участі канадських 
експерток (4-5 липня 2018 року, м. Київ; 12 учасниць/ків (10 жінок, 2 чоловіків) 

 Підготовлено проект Типового плану готовності до 
надзвичайних ситуацій і забезпечення безперервної роботи 
суду  та Методичних рекомендацій з безпеки (Липень 2018 року) 

 
 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

Готовність судів до надзвичайних ситуацій та забезпечення безперервної 
роботи суду 

 Проведено робочу сесію для начальників ТУ ДСАУ з представлення та 
обговорення Типового плану готовності до надзвичайних ситуацій і 
забезпечення безперервної роботи суду – за участі канадських експерток  

(7-8 листопада 2018 року; 47 учасників (18 жінок  та 29 чоловіків), наслідки якої наступні: 

 усвідомлення значимості Плану 

 необхідності розробки/адаптації планів у кожному суді 

 систематичної перевірки дієвості планів  

(оновлення)  

  тренування працівників суду - для відпрацювання  

практичних навичок швидкого реагування, мінімізації загрози  

безпеці  та здоров’ю людей, збереження основних документів 

 та майна; та відновлення роботи суду- навіть в умовах  

надзвичайних ситуацій. 
 
 

 

 

 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ 

Готовність судів до надзвичайних ситуацій та забезпечення безперервної 
роботи суду 

 

Типовий план та Методичні рекомендації щодо безпеки в 
надзвичайних ситуаціях затверджені Наказом ДСАУ №93 від 29 
січня 2019 року 
 оперативне поширення Плану,   

 впровадження Планів у судах;  

 забезпечення стійкості результатів  

 системність роботи в даній сфері. 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

  

 

 

 

Готовність судів до надзвичайних ситуацій  
та забезпечення безперервної роботи суду 

 
  Проведено 2 Тренінги для тренерів з питань готовності до 
надзвичайних ситуацій і забезпечення безперервної роботи суду: 
29 лютого - 1 березня 2019 року, м. Львів (14 учасниць/ків з 3-х областей 

України - 11 жінок, 3 чоловіки): 2 судді, 7 працівників апаратів судів, 1 
представник НШСУ, 4 представниці ДСАУ та ТУ ДСАУ) 

 
4-6 березня 2019 року- м. Київ (15 учасниць/ків з 7-ми областей України  - 

13 жінок, 2 чоловіки): 2 судді, 6 працівників апаратів судів, 2 представники 
НШСУ, 4 представниці ДСАУ та ТУ ДСАУ) 

 
Підготовлено 29 тренерок/ів ( 23 жінки, 6 чоловіків) 

 
  

 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

  

 

 

Готовність судів до надзвичайних ситуацій  

та забезпечення безперервної роботи суду 

Тренінги для тренерів 

 
  

 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

  

 

 

Готовність судів до надзвичайних ситуацій  

та забезпечення безперервної роботи суду 

Тренінги для тренерів 

 
  

 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

  

 

 

Готовність судів до надзвичайних ситуацій та забезпечення 
безперервної роботи суду 

Кущові/локальні Тренінги з питань готовності до надзвичайних 
ситуацій і забезпечення безперервної роботи суду: Березень 2019 року- 9 
тренінгів  
(в тому числі 2 тренінги -  в рамках навчальної програми НШСУ для працівників апаратів 
судів (18-22 березня, м Київ; 25-29 березня, м. Львів)  

256 працівників апаратів судів ознайомлено з  Типовим планом 
 

За період з квітня по червень 2019 року проведено 16 тренінгів, у яких  взяли участь 450 
осіб.  

(тренінги для керівників апаратів судів на базі ТУ ДСАУ у Львівській, Івано-Франківській, 
Волинській, Хмельницькій областях; ТУ ДСАУ у м. Києві;  

тренінги для керівників та працівників апаратів судів в рамках навчальних програм НШСУ; 
тренінг для працівників апаратів адміністративних, апеляційних та господарських судів м. 
Львова на базі Західного апеляційного господарського суду та ін. )  

 
 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

  

 

 

Кущові/локальні Тренінги з питань готовності до надзвичайних ситуацій і забезпечення 
безперервної роботи суду: 

- 



ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
 ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

  

 

  

 
КВІТЕНЬ 2019 року– БЕРЕЗЕНЬ 2020 року 

 

Спільно з Проектом: 

Розробка та проведення тренінгів  

  Аналіз результатів пілотного проекту з реорганізації виробничих процесів в ДСАУ 

Розробка методичних рекомендацій з поширення практики реорганізації виробничих 
процесів на інші підрозділи ДСАУ 

Проведення робочої сесії з перегляду та реорганізації виробничих процесів в  інших 
структурних підрозділах ДСАУ – за участі канадських фахівців 

 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

  

 

  

КВІТЕНЬ 2019 року– БЕРЕЗЕНЬ 2020 року 

Оптимізація діяльності ДСАУ/Реорганізація виробничих процесів у судах 

Аналіз законодавчих механізмів забезпечення ефективного управління в 
суді,  зокрема, щодо взаємодії  та розподілу повноважень голови суду та 
керівника апарату  

Розробка пропозицій щодо удосконалення законодавчого забезпечення; 
рекомендації з удосконалення підзаконних нормативних актів, 
інституційної політики судів  – для забезпечення ефективної взаємодії 
голови суду та керівника апарату 

Проведення інтерактивного семінару з питань оптимізації  управління  в 
суді командою голова суду-керівник апарату.  



 
ЗМІЦНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

 ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ  
 

  

 

  

КВІТЕНЬ 2019 року– БЕРЕЗЕНЬ 2020 року 

Становлення та розбудова Служби судової охорони 
Координація та сприяння безпосередньому діалогу з канадськими експертами та установами 

щодо кращих практик адміністрування судів, зокрема, організації Служби  судової охорони 

   Ознайомлення керівництва ССО з  канадським досвідом охорони судів на прикладі діяльності 
Служби ферифів провінції Британська Колумбія -11-21 липня 2019 року  

Навчально-методична підтримка у розробці політик  та стратегічних інструментів управління та 
лідерства, роботи з персоналом (система початкової підготовки (тренінги),  оцінка роботи 
персоналу тощо) 

Організаційно-методична підтримка у створенні навчального /тренінгового центру  в структурі 
CСО 

Навчально-методична підтримка у розробці та реалізації комунікаційної стратегії ССО (Розробка 
та впровадження тренінгових програм з ефективної комунікації, стратегій взаємодії з 
громадськістю та ЗМІ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВИХ ПРАКТИК ТА ПОСЛУГ СУДУ  
 

 КВІТЕНЬ 2019 року – БЕРЕЗЕНЬ 2020 року 
Проведення Конференції з питань судового адміністрування  (березень 2020 року) 

Планується включення панельних сесій  з обговорення: 

 інноваційних підходів до організації служби судової охорони  та  кращих практик  
забезпечення безпеки судів 

 ефективних механізмів готовності судів до надзвичайних ситуацій  та забезпечення 
безперервного доступу до правосуддя  

  стратегій посилення інституційного потенціалу ДСАУ, зокрема,  щодо інтегрування 
комплексного ґендерного підходу 

    законодавчих  та інституційних механізмів забезпечення ефективного управління в 
суді командою «голова суду-керівник апарату» та ін.  

 
 

 



 
ДЕРЖАВНА СУДОВА  АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ  

 
 

 


