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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН                      

підготовки помічників суддів та підвищення рівня їхньої кваліфікації на 2023 рік 

 

 

№ з/п Дата Назва 

навчального заходу  

Категорія слухачів Хто проводить Місце 

проведення 

Примітка 

 

                                                                                                     Відділ підготовки суддів 

1.1. 18.01 Усеукраїнський семінар 

“Судово-психологічна 

експертиза у цивільному 

процесі” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного суду, Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.2. 20.01 Семінар-практикум “Захист 

соціальних та інших прав 

військовослужбовців” 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів, Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.3. 23.01 – 27.01 

 

Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів Верховного 

Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

відділом 

підготовки суддів 

1.4. 31.01 Семінар “Застосування 

стандартів прав людини та норм 

міжнародного гуманітарного 

права у національній судовій 

практиці в умовах збройної 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів  

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 



агресії рф ” 

1.5. 01.02 Семінар-практикум “Мовне 

оформлення судових рішень” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду, Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.6. 08.02 

 

Семінар “Розгляд справ про 

злочини проти основ 

національної безпеки України, 

проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.7. 16.02 

 

Вебінар “Особливості здійснення 

господарського судочинства в 

умовах воєнного стану” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів, Касаційного 

господарського суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.8. 20.02 – 24.02 

 

Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.9. 28.02 

 

Усеукраїнський семінар 

“Актуальні питання запобігання 

та протидії корупції в Україні. 

Правове регулювання конфлікту 

інтересів та забезпечення 

доброчесності” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів, Верховного 

Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.10. 02.03  

 

Тренінг “Особливості розгляду 

справ, пов’язаних з домашнім 

насильством в умовах воєнного 

стану” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів, Верховного 

Суду  

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 



1.11. 07.03 Тренінг “Застосування Конвенції 

про захист прав людини і 

основоположних свобод та 

практики Європейського суду з 

прав людини в 

адміністративному судочинстві. 

Рішення ЄСПЛ проти України”  

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів, Касаційного 

адміністративного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.12. 09.03 

 

Усеукраїнський семінар 

“Міжнародне правосуддя: 

органи, механізми. Правова 

регламентація співробітництва 

України з Міжнародним 

кримінальним судом: стан та 

перспективи розвитку” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів, Верховного 

Суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.13. 13.03 – 17.03 

 

Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.14. 22.03 

 

Усеукраїнський семінар 

“Цифровізація правосуддя та 

застосування технологій 

штучного інтелекту. Допоміжні 

онлайнові сервіси для помічників 

суддів” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.15. 03.04 – 07.04 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.16.          11.04 

 

Семінар “Стандарти написання 

судового рішення в 

адміністративній справі” 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів, Касаційного 

адміністративного суду 

Відділ підготовки суддів  

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 



1.17. 19.04 Семінар “Порядок призначення 

та проведення судової 

експертизи у кримінальному 

процесі” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.18. 26.04 Семінар “Спадкове право в 

умовах воєнного стану. Огляд 

правових позицій Верховного 

Суду, що стосуються спадкових 

правовідносин” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.19. 28.04 Семінар “Ефективне управління 

часом (тайм-менеджмент) в 

умовах воєнного стану, як 

складова організаційної культури 

помічника судді” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.20. 03.05 Тренінг “Закон України “Про 

адміністративну процедуру” та 

його вплив на здійснення 

адміністративного судочинства” 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів, Касаційного 

адміністративного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.21. 10.05 Семінар-практикум “Від Русі до 

України: вітчизняна історія та 

українська мова в контексті 

державотворення” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.22. 15.05 – 19.05 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.23. 24.05 Семінар-практикум “Стандарти 

написання судового рішення у 

господарській справі” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів, Касаційного 

господарського суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 



України “Zoom” Дніпровським РВ 

1.24. 31.05 Семінар “Особливості 

доказування у кримінальному 

провадженні ” 

Помічники суддів місцевих  

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.25. 01.06 Тренінг “Зміцнення системи 

судового захисту дітей у 

конфлікті з законом” 

Помічники суддів місцевих  

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.26. 06.06 

 

Семінар-практикум “Стандарти 

написання судового рішення у 

кримінальній справі”     

Помічники суддів місцевих  

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.27 09.06 Тренінг “Право на повагу до 

приватного і сімейного життя: 

застосування статті 8 Конвенції 

про захист прав людини і 

основоположних свобод” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.28. 12.06 

 

Тренінг “Розгляд справ у порядку 

окремого провадження та заяв 

про відновлення втраченого 

судового провадження: стала 

судова практика та проблемні 

питання вирішення в умовах 

воєнного стану ”    

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.29. 14.06 Вебінар “Електронне 

судочинство: навички роботи 

помічника судді з електронними 

сервісами. Створення 

електронних документів”    

        

Помічники суддів  місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 



1.30. 03.07 Тренінг “Етикет ділового 

спілкування помічника судді”    

 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.31. 04.08  Семінар “Інформаційно-

психологічна безпека помічника 

судді під час воєнного стану та 

протидія дезінформації” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.32. 10.08 Семінар-практикум “Стандарти 

написання судового рішення в 

цивільній справі” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.33. 17.08 Семінар “Практика розгляду 

судами спорів, що виникають з 

кредитних правовідносин. 

Судова практика” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів, Касаційного 

господарського суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.34. 23.08 Семінар “Захист житлових прав: 

засади, принципи, гарантії, 

судова практика та особливості 

правового регулювання в умовах 

воєнного стану” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.35. 31.08 Семінар “Електронні докази. 
Сучасні можливості збору та 

використання електронних 

доказів відповідно до оновлених 

стандартів Європейського 

Союзу” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.36. 04.09– 08.09 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 



1.37. 13.09 Семінар “Питання процедури 

банкрутства у господарському 

судочинстві. Судова практика 

Верховного Суду” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів, Касаційного 

господарського суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.38. 15.09 Тренінг “Забезпечення прав 

внутрішньо переміщених осіб та 

населення, постраждалого від 

конфлікту” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду  

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.39. 20.09 Семінар “Кримінальне 

провадження на підставі угод” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.40. 27.09 Семінар “Сучасні правила 

функціонування ефективної 

команди: суддя, помічник судді, 

секретар судового засідання” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів  

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.41. 29.09 Вебінар “Електронне 

судочинство: навички роботи 

помічника судді з електронними 

сервісами. Створення 

електронних документів”    

        

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

 

м. Дніпро 

 

У програмі 

“Zoom” 

 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.42. 02.10– 06.10 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів Верховного 

Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 



1.43. 11.10 Семінар “Представництво 

інтересів у судах”    

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

у за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.44. 18.10 Семінар “Кібербезпека та 

виклики сьогодення в суддівській 

діяльності”    

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки судді  за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

 1.45. 20.10 Семінар-практикум “Судовий 

контроль за виконанням рішень 

адміністративних судів“   

Помічники суддів окружних 

адміністративних та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки судді  за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.46. 25.10 Семінар “Судова практика в 

питаннях-відповідях: 

кримінальне судочинство”    

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.47. 30.10-3.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.48. 07.11 Семінар “Застосування практики 

Європейського суду з прав 

людини в національному 

судочинстві. Застосування 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з прав 

людини в національній судовій 

практиці” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 



1.49. 09.11. Усеукраїнський семінар 

“Інститут помічника судді в 

Україні. Правовий статус та 

соціальні гарантії помічника 

судді, професійна культура та 

кар’єрне зростання. 

Міжнародний досвід”    

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних 

судів, Верховного Суду та 

Вищого антикорупційного 

суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

1.50. 13.11-16.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів 

 Харківське РВ спільно з 

відділом підготовки суддів, 

Львівським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

м. Київ 

м. Львів 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ, 

відділом 

підготовки суддів, 

Львівським РВ 

1.51. 20.11-23.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів 

 

 

 Харківське  РВ спільно з 

відділом підготовки суддів, 

Львівським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України  

м. Харків 

м. Київ 

м. Львів 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ, 

відділом 

підготовки суддів, 

Львівським РВ 

 

 

 

1.52. 01.12 Семінар “Актуальні питання 

щодо розгляду сімейних спорів в 

умовах воєнного стану” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

1.53. 06.12 Семінар “Захист соціальних та 

інших прав 

військовослужбовців” 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів, Касаційного 

адміністративного суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 



1.54. 12.12 Семінар “Важливі аспекти 

судової експертизи у справах 

щодо відшкодування моральної 

та матеріальної шкоди. Судова 

практика” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів 

 

                                                                                                                           Дніпровське РВ 

 

 3.1. 18.01 Усеукраїнський семінар 

“Судово-психологічна 

експертиза у цивільному 

процесі” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного суду, Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

 3.2. 27.01 Усеукраїнський семінар 

“Кримінальна відповідальність 

військовослужбовців: 

особливості кваліфікації та 

призначення покарання” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів 

 Одеське РВ спільно з 

Дніпровським РВ за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Одеса 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ, 

Дніпровським РВ 

3.3. 31.01 Семінар “Застосування 

стандартів прав людини та норм 

міжнародного гуманітарного 

права у національній судовій 

практиці в умовах збройної рф ” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів  

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.4. 01.02 Семінар “Емоційна 

компетентність як складова 

психічного здоров’я  помічників 

суддів та працівників апаратів 

судів”  

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів   

Дніпровське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ 



3.5. 08.02 

 

Семінар “Розгляд справ про 

злочини проти основ 

національної безпеки України, 

проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.6. 16.02 

 

Вебінар “Особливості здійснення 

господарського судочинства в 

умовах воєнного стану” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів, Касаційного 

господарського суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.7. 02.03  

 

Тренінг “Особливості розгляду 

справ, пов’язаних з домашнім 

насильством в умовах воєнного 

стану” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів, Верховного 

Суду  

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.8. 13.03-16.03 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Дніпровське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ 

3.9. 22.03 

 

Усеукраїнський семінар 

“Цифровізація правосуддя та 

застосування технологій 

штучного інтелекту. Допоміжні 

онлайнові сервіси для помічників 

суддів” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів   

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

 

Кількість 

учасників 

визначається 

відділом 

підготовки суддів,  

Дніпровським РВ 

3.10. 07.04 Семінар “Українське ділове 

мовлення. Мистецтво правового 

письма” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів   

Дніпровське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ 



3.11.          11.04 

 

Семінар “Стандарти написання 

судового рішення в 

адміністративній справі” 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів, Касаційного 

адміністративного суду 

Відділ підготовки суддів  

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.12. 19.04 Семінар “Порядок призначення 

та проведення судової 

експертизи у кримінальному 

процесі” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.13. 20.04 Семінар “Розгляд справ проти 

статтевої свободи та статтевої 

недоторканості” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Дніпровське РВ спільно з 

Одеським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Дніпро 

м. Одеса 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ, 

Одеським РВ 

3.14. 26.04 Семінар “Спадкове право в 

умовах воєнного стану. Огляд 

правових позицій Верховного 

Суду, що стосуються спадкових 

правовідносин” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.15. 03.05 Тренінг “Закон України “Про 

адміністративну процедуру” та 

його вплив на здійснення 

адміністративного судочинства” 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів, Касаційного 

адміністративного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

  3.16. 24.05 Семінар-практикум “Стандарти 

написання судового рішення у 

господарській справі” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів, Касаційного 

господарського суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 



 3.17. 31.05 Семінар “Особливості 

доказування у кримінальному 

провадженні” 

Помічники суддів місцевих  

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

 3.18. 03.07 Тренінг “Етикет ділового 

спілкування помічника судді”    

 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

 3.19. 12.07 Тренінг “Діяльність суду в 

умовах надзвичайних ситуацій” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів   

Дніпровське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ 

 3.20. 14.07 Семінар “Надання домедичної 

допомоги” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів 

Дніпровське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ 

 3.21. 21.07 Семінар “Комунікаційно-

психологічні особливості 

взаємодії з людьми з 

інвалідністю”  

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів 

Дніпровське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ 

3.22. 31.08 Семінар “Електронні докази. 

Сучасні можливості збору та 

використання електронних 

доказів відповідно до оновлених 

стандартів Європейського 

Союзу” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

 3.23. 13.09 Семінар “Інформаційна війна – Помічники суддів місцевих та Дніпровське РВ за рахунок 

коштів Державного 

м. Дніпро Кількість слухачів 

визначається 



як вийти переможцем” апеляційних судів   бюджету України У програмі 

“Zoom” 

Дніпровським РВ 

 3.24. 20.09 Семінар “Кримінальне 

провадження на підставі угод” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.25. 27.09 Семінар “Сучасні правила 

функціонування ефективної 

команди: суддя, помічник судді, 

секретар судового засідання” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів  

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.26. 29.09 Вебінар “Електронне 

судочинство: навички роботи 

помічника судді з електронними 

сервісами. Створення 

електронних документів”    

        

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.27. 11.10 Семінар “Представництво 

інтересів у судах”    

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

у за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.28. 02.11 Семінар “Застосування практики 

Європейського суду з прав 

людини в національному 

судочинстві. Застосування 

Конвенції про захист прав 

людини і основоположних 

свобод та практики 

Європейського суду з прав 

людини в національній судовій 

практиці” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів, 

Верховного Суду та Вищого 

антикорупційного суду 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 



3.29. 06-09.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних 

судів 

Одеське РВ спільно з 

Дніпровським РВ за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Одеса  

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається  

Одеським РВ, 

Дніпровським РВ 

3.30. 27-30.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів 

Дніпровське РВ спільно з 

Одеським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 м. Дніпро 

м. Одеса  

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ, 

Одеським РВ 

3.31. 01.12 Семінар “Актуальні питання 

щодо розгляду сімейних спорів в 

умовах воєнного стану” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Відділ підготовки суддів 

спільно з Дніпровським РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Київ 

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

відділом 

підготовки суддів, 

Дніпровським РВ 

3.32. 04-07.12 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Одеське РВ спільно з 

Дніпровським РВ за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Одеса  

м. Дніпро 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ, 

Дніпровським РВ 

Львівське РВ 

4.1. 03.04-5.04 Підготовка  та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих 

загальних  та апеляційних судів 

Львівське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 

 м. Львів 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Львівським РВ 

4.2. 03.05 – 05.05 

 

Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів 

Львівське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 м. Львів 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Львівським РВ 



4.3. 12.06 – 14.06 

 

Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів окружних  та 

апеляційних адміністративних 

судів 

Львівське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 

 м. Львів 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Львівським РВ 

4.4. 28.08 – 30.08 

 

Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих 

загальних  та апеляційних судів 

Львівське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Львів 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Львівським РВ 

4.5. 13.11 – 16.11 

 

Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських 

судів 

Харківське РВ спільно із 

відділом підготовки суддів, 

Львівським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 м. Харків 

 м. Львів 

 м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ, 

Львівським РВ, 

відділом 

підготовки суддів 

4.6. 20.11 – 23.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів окружних  та 

апеляційних адміністративних 

судів 

Харківське РВ спільно з  

відділом підготовки суддів, 

Львівським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

            

  м. Харків  

  м. Львів 

  м. Київ 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ, 

Львівським РВ, 

відділом 

підготовки суддів 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                Одеське РВ 

 

5.1. 27.01 

 

 Усеукраїнський семінар 

“Кримінальна відповідальність 

військовослужбовців:  

особливості кваліфікації та 

призначення покарання” 

 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

 

Одеське РВ спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів) за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 



5.2. 06.02  Усеукраїнський семінар “Захист 

права власності у практиці 

господарських судів” 

 

Помічники cуддів 

господарських  судів 

 

Одеське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

5.3.         14.02 

 

 

 

Семінар “Судова експертиза: 

нові напрямки, актуальні 

питання” 

 

 

 

Помічники суддів місцевих  

загальних та апеляційних судів 

 

 

 

 

Одеське  РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України  

  

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

5.4.         17.02  Усеукраїнський семінар 

“Підстави та наслідки 

припинення права користування 

земельною ділянкою” 

 

Помічники суддів 

господарських  судів 

 

Одеське РВ спільно з 

громадською організацією 

“Асоціація суддів 

господарських судів 

України” за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України  

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

5.5.         02.03 Семінар «Комунікація як засіб 

підвищення довіри до системи 

правосуддя» 

Помічники  суддів Одеське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

5.6.         06.03 Семінар “Особливості судового 

розгляду справ щодо викривачів 

корупції” 

 

Помічники суддів місцевих  

загальних судів 

 

Одеське  РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України  

 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

 

 

 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

 



5.7.        10.03 

 

 Усеукраїнський семінар 

“Особливості кримінального 

процесу в умовах воєнного 

стану” 

 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

 

Одеське РВ спільно з 

відділом підготовки 

викладачів (тренерів) за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

 5.8. 24.03  Усеукраїнський семінар 

“Розгляд справ про 

неплатоспроможність фізичних 

осіб господарськими судами: 

проблеми та шляхи вирішення” 

 

Помічники суддів 

господарських  судів 

 

Одеське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

5.9. 20.04 Семінар “Розгляд справ проти 

статтевої свободи та статтевої 

недоторканості” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Одеське РВ спільно з 

Дніпровським РВ за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Дніпро 

м. Одеса 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ 

 5.10. 13 – 16.03 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації   за 

стандартизованою програмою     

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

 Одеське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

 5.11. 16.06  Усеукраїнський семінар 

“Особливості судового розгляду 

соціальних спорів в умовах 

воєнного стану” 

 

Помічники суддів 

адміністративних судів 

 

Одеське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

 5.12. 20.10 Усеукраїнський семінар 

“Тлумачення правових норм як 

інструмент правозастосовної 

діяльності суду: мета, способи та 

межі”  

Помічники суддів місцевих 

загальних  судів  

Одеське РВ спільно з 

Одеським апеляційним 

судом за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 



5.13. 06 – 09.11 Підготовка та підвищення рівня  

кваліфікації   за 

стандартизованою програмою                                 

Помічники суддів окружних та 

апеляційних адміністративних  

судів 

Одеське РВ спільно з 

Дніпровським РВ за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Одеса 

м. Дніпро 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

5.14. 27 – 30.11 Підготовка та підвищення рівня  

кваліфікації   за 

стандартизованою програмою                                 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних господарських  

судів 

Дніпровське РВ спільно з 

Одеським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Дніпро 

м. Одеса 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Дніпровським РВ, 

Одеським РВ 

5.15. 04 – 07.12 Підготовка та підвищення рівня  

кваліфікації   за 

стандартизованою програмою                                 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Одеське РВ спільно з 

Дніпровським РВ за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Одеса 

м. Дніпро 

 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Одеським РВ 

Харківське РВ 

6.1. 20.01 Тренінг “Розгляд справ у порядку 

окремого провадження та заяв 

про відновлення  втраченого 

судового провадження: стала 

судова практика та проблемні 

питання вирішення в умовах 

воєнного стану” 

Помічники суддів місцевих 

загальних судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.2. 27.01 Тренінг “Особливості 

застосування спеціальної 

конфіскації судами України” 

Помічники суддів місцевих 

загальних судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.3. 03.02 Усеукраїнський семінар 

“Практичні аспекти розгляду 

справ про адміністративні 

правопорушення в суді першої 

інстанції”  

Помічники суддів місцевих 

загальних судів  

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 



6.4. 17.03 Усеукраїнський семінар   

“Правове підґрунтя  

волонтерської діяльності у 

воєнний час. Судова практика” 

Помічники суддів місцевих та 

апеляційних судів  

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.5. 10.03 Семінар “Актуальні питання 

спадкового права у сучасній 

судовій практиці” 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.6. 21.04 Семінар “Соціальні спори. 

Способи захисту” 

Помічники суддів 

адміністративних судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.7. 10.05-12.05 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних  судів 

Харківське  РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ  

6.8. 19.05 Усеукраїнський семінар “Судова 

практика в питаннях–відповідях: 

господарське судочинство”  

Помічники суддів 

господарських судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

 м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.9. 02.06 Усеукраїнський семінар “Судова 

практика в питаннях–відповідях: 

кримінальне судочинство” 

Помічники суддів місцевих 

загальних  та апеляційних судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.10. 22.09 Семінар “Злочини в умовах 

воєнного або надзвичайного 

стану: кваліфікація та 

призначення покарання” 

Помічники суддів місцевих 

загальних судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.11. 27.10 Усеукраїнський семінар “Судова 

практика в питаннях–відповідях: 

Помічники суддів місцевих 

загальних судів та апеляційних 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

м. Харків 

У програмі 

Кількість слухачів 

визначається 



цивільне судочинство” судів бюджету України “Zoom” Харківським РВ 

6.12. 03.11 Усеукраїнський семінар “Судова 

практика в питаннях–відповідях: 

адміністративне судочинство” 

Помічники суддів 

адміністративних судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ 

6.13. 06.11-09.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів місцевих 

загальних та апеляційних  судів 

Харківське  РВ 

за рахунок коштів 

Державного бюджету 

України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ  

6.14. 13.11-16.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів 

господарських судів 

Харківське  РВ спільно з 

відділом підготовки суддів, 

Львівським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

м. Київ 

м. Львів 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ, 

відділом 

підготовки суддів, 

Львівським РВ 

6.15. 20.11-23.11 Підготовка та підвищення рівня 

кваліфікації за стандартизованою 

програмою 

Помічники суддів 

адміністративних судів 

Харківське  РВ спільно з 

відділом підготовки суддів, 

Львівським РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

м. Київ 

м. Львів 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ, 

відділом 

підготовки суддів, 

Львівським РВ 

6.16. 01.12 Семінар “Захист права власності 

в господарському судочинстві” 

Помічники суддів 

господарських судів 

Харківське РВ за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України 

м. Харків 

У програмі 

“Zoom” 

Кількість слухачів 

визначається 

Харківським РВ  

 

 

  


