ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректором Національної школи
суддів України
М. В. Оніщуком
“04” грудня 2017
ПЛАН
основних заходів Національної школи суддів України
04 – 08.12.2017
№
з/п
1.

2.

3.

Дата,
день
04.12.2017
понеділок

Час

Місце

11:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 306

04.12.2017 10:00
понеділок –
06.12.2017
середа
04.12.2017 10:00
понеділок –
08.12.2017
п’ятниця
10:00
05.12.2017

м. Київ
(приміщення
Апеляційного суду
м. Києва)

м. Львів
(приміщення РВ)

4.

10:00

07.12.2017
четвер

10:00

08.12.2017
п’ятниця

09:00

04.12.2017
понеділок –
08.12.2017
п’ятниця

Виконавці

Засідання
ректорату Оніщук М. В.
Національної школи суддів Шукліна Н. Г.
України
Мазурок В. А.
Сухоруков О. А.
Шаповалова О. А.
Підготовка
голів
та Оніщук М. В.
заступників голів місцевих відділ підготовки суддів
загальних судів, місцевих
господарських,
окружних
адміністративних судів
Підготовка суддів місцевих Львівське РВ
загальних судів
Тренінг на тему: “Призначення
покарання у кримінальних
справах”

вівторок

06.12.2017
середа

Назва заходу

Тренінг на тему: “Забезпечення Фулей Т. І.
рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у трудових
правовідносинах та відносинах
у сфері зайнятості”

м. Львів
(приміщення готелю
“Таурус”)

м. Львів
(приміщення РВ)

Національна школа
суддів України

Тренінг на тему: “Дотримання Шаповалова О. А.
стандартів
прав
людини Здебський О. С.
слідчим суддею: право на
свободу
та
особисту
недоторканність”
Семінар на тему: “Міжнародні
стандарти судової практики”
Курс дистанційного навчання Відділи підготовки
суддів адміністративних судів суддів і викладачів
“Застосування Конвенції про (тренерів)
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини”

5.

Національна школа
суддів України

6.

Національна школа
суддів України

7.

Національна школа
суддів України

8.

Національна школа
суддів України

9.

10.

11.

04.12.2017
понеділок–
08.12.2017
п’ятниця
04.12.2017
понеділок

10:00

04.12.2017
понеділок–
08.12.2017
п’ятниця

09:00

04.12.2017
понеділок

09:00

06.12.2017
середа
06.12.2017

м. Київ
(приміщення
Апеляційного суду
Київської області)

09:00

м. Дніпро
(приміщення
Апеляційного суду
Дніпропетровської
області)

м. Дніпро
(приміщення РВ)

Курс дистанційного навчання
суддів
загальних
судів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини в цивільному
судочинстві”
Курс дистанційного навчання
суддів
загальних
судів
“Застосування Конвенції про
захист прав людини та
основоположних свобод та
практики Європейського суду
з прав людини. Досудове
розслідування”
Курс
дистанційного
навчання суддів загальних
судів “Управління часом у
суддівській діяльності”
Пілотування дистанційного
курсу
програми
HELP
“Вступ до Конвенції про
захист прав людини і
основоположних свобод”
Підготовка
помічників
суддів
і
консультантів
окружних та апеляційних
адміністративних судів
Підготовка
керівників
апаратів
і
заступників
керівників
апаратів,
спеціалістів
кадрового
забезпечення,
працівників
апаратів–членів конкурсних
комісій
місцевих
та
апеляційних судів на семінарі
на тему: “Законодавче та
управлінське врегулювання
питань конкурсного відбору
на посади державної служби в
судах”
Підготовка
спеціалістів
судової статистики місцевих
та апеляційних судів
Семінар на тему: “Становлення
судової влади України: історія
розвитку та сучасні реформи
правосуддя”

09:00

Семінар на тему:
українська мова”

12:55

Семінар на тему: “Роль і місце

“Ділова

Відділи підготовки
суддів і викладачів
(тренерів)

Відділи підготовки
суддів і викладачів
(тренерів)

Відділи підготовки
суддів і викладачів
(тренерів)
Відділ підготовки суддів

Відділ підготовки
працівників апаратів судів

Дніпропетровське РВ

Дніпропетровське РВ

спеціалістів судової статистики
місцевих та апеляційних судів
у підвищенні рівня організації
та
ефективності
судового
процесу”

середа

12.

13.

04.12.2017
понеділок–
07.12.2017
четвер
05.12.2017
вівторок

09:30

м. Харків
(приміщення РВ)

09:00

м. Дніпро
(приміщення
Дніпропетровського
окружного
адміністративного
суду)

14.

09:30

Національна школа
суддів України
кабінет № 404

15.

11:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 308

16.

13:30

Національна школа
суддів України
кабінет № 404

17.

13:20

м. Одеса
(приміщення
Одеського
апеляційного
господарського суду)

18.

05.12.2017
вівторок –
06.12.2017
середа

10:00

Національна школа
суддів України
кабінет № 308

19.

05.12.2017

09:30

Приміщення Ради
Європи, будівля

Підготовка
судових Харківське РВ
розпорядників місцевих та
апеляційних судів
Періодичне навчання суддів
адміністративних судів з
метою підвищення рівня
кваліфікації на семінарі на
тему: “Актуальні питання
щодо
розгляду
адміністративних спорів за
участю Державної служби
України з питань праці”
Тренінг
для
тренерів:
“Особливості провадження у
справах з приводу рішень, дій
або бездіяльності державної
виконавчої
служби,
приватного виконавця”
Зустріч з постійним радником
Twinning проекту “Посилення
інституційної спроможності
ВСУ у сфері захисту прав
людини на національному
рівні” суддею Яутріте Брієде
Тренінг
для
тренерів:
“Особливості провадження у
справах щодо оскарження
нормативно-правових
актів
органів виконавчої влади,
органів
місцевого
самоврядування,
інших
суб'єктів
владних
повноважень”
Підготовка
працівників
апарату господарського суду
Одеської області на семінарі
на тему: “Загальні положення
нового
господарського
процесуального
законодавства”
Засідання групи розробників
тренінгів для спеціальної
підготовки кандидатів на
посаду судді “Особливості
розгляду окремих категорій
справ
у
цивільному
судочинстві”
Навчальний
візит
до

Дніпропетровське РВ

Леонтович К. Г.
Буряк Н. В.

Шукліна Н. Г.
Пустовойтова Т. Л.

Леонтович К. Г.
Буряк Н. В.

Одеське РВ

Юровська Г. В.
Нечипорук С. В.

Ємельянова В. І.

20.

вівторок –
07.12.2017
четвер
06.12.2017
середа

09:30

21.

10:00

22.

09:00

“Палац Європи”
м. Страсбург
Франція
Національна школа
суддів України
кабінет № 404

Готель “Fairmont”
м. Київ
вул. НабережноХрещатицька, 1
м. Львів
(приміщення РВ)

23.

07.12.2017
четвер

24.

09:00

м. Львів
(приміщення РВ)

10:30

м. Миколаїв
(приміщення
Центрального
районного суду
м. Миколаєва)

25.

26.

27.

07.12.2017
четвер –
08.12.2017
п’ятниця

13:20

08.12.2017
п’ятниця

10:00

м. Одеса
(приміщення
Одеського
апеляційного
господарського суду)

м. Миколаїв
(приміщення готелю
“Рейкардс–Ривер”)

09:30

м. Чернівці
(приміщення РВ)

Європейського суду з прав
людини та Офісу Комісара
Ради Європи з прав людини
Тренінг
для
тренерів:
“Особливості провадження у
справах щодо реалізації
права на мирні зібрання”
Презентація висновку № 20
КРЄС “Про роль суддів у
забезпеченні
єдності
застосування закону”
Підготовка
працівників
апаратів судів на семінарі на
тему: “Особиста, професійна
та
організаційна
етика
працівника апарату суду”
Періодичне навчання суддів
місцевих судів на тему:
“Судовий
контроль
у
кримінальному
процесі.
Нововведення у КПК”
Періодичне навчання суддів
загальної
юрисдикції
Миколаївської
області
з
метою підвищення рівня
кваліфікації на семінарі на
тему:
“Стандарти
Європейського Суду з прав
людини. Гарантовані права, їх
захист.
Проблеми
правозастосування
в
національній практиці та їх
вирішення (судовий діалог)”
Підготовка
працівників
апарату господарського суду
Одеської області на семінарі
на
тему:
“Застосування
Господарського
процесуального
кодексу
України
судами
першої
інстанції”
Періодичне навчання суддів
адміністративних та місцевих
загальних судів з метою
підвищення рівня кваліфікації
на семінарі на тему: “Захист
прав
біженців,
шукачів
притулку та інших вразливих
категорій іноземців та осіб
без громадянства в Україні”
Періодичне навчання суддів
місцевих загальних судів з
метою підвищення рівня
кваліфікації на семінарі у

Андрійцьо В. Д.
Леонтович К. Г.
Буряк Н. В.
Оніщук М. В.
Шукліна Н. Г.
Львівське РВ

Львівське РВ

Одеське РВ

Одеське РВ

Одеське РВ

Чернівецьке РВ

28.

09:00

м. Дніпро
(приміщення
Дніпропетровського
апеляційного
господарського суду)

формі круглого столу на тему:
“Особливості кримінального
провадження
щодо
неповнолітніх”
Підготовка
працівників Дніпропетровське РВ
апаратів
місцевих
та
апеляційних господарських
судів на семінарі на тему:
“Роль і місце працівників
апарату суду у підвищенні
рівня належної організації та
ефективності роботи суду”

