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КОМУНІКАЦІЇ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ 
Програма семінару із адвокатами 

 
02 листопада 2016 року 

Одеський окружний адміністративний суд 
вул. Фонтанська дорога, 14 

 

08:45-09:00 

  

Реєстрація 

09:00-09:10 10 хв. Вступне слово, огляд порядку денного 

Олег Глуханчук (Голова Одеського окружного адміністративного суду)  

вітання учасників, вступне слово. 

Олег Шаков (Директор Управління міжнародних програм, Офіс 

Уповноваженого з питань федеральних суддів Канади) ознайомить присутніх з 

проектом та метою і порядком денним семінару і які очікуються результати 

наприкінці семінару. 

09:10-09:25 15 хв. Суддівська незалежність і відповідальність – взаємозв’язок / Комунікації 

на підтримку судової незалежності і ставлення громадськості до інституту 

правосуддя 

Майкл МакДональд, (Голова Вищого суду провінції Нова Шотландія, Канада) 

та Дені Жак (Denis Jacques) (суддя Вищого суду провінції Квебек) зроблять 

коротку презентацію з питань незалежності суддів, поведінки і 

відповідальності суддів, а також про участь суддів та працівників апарату 

провінції Нова Шотландія та провінції Квебек в комунікаціях та зв’язках із 

громадою та адвокатами. 

 

09:25-09:40 15 хв. Комунікації в судовій системі (досвід Канади)  

Дженніфер Стеірс (Jennifer Stairs, Директор з питань комунікацій, Офіс 

забезпечення судової влади провінції Нова Шотландія) зробить презентацію з 

питань важливості комунікацій в судовій реформі, у питаннях довіри 

громадськості та поділиться найкращими практиками на прикладі провінції 

Нова Шотландія, яка є визнаним лідером в цьому питанні.  

 

09:40-09:55 15 хв. Доступ до публічної інформації та прозорість судової влади – найкращий 

міжнародний досвід 

Професор Пітер Соломон (науковий експерт, університет Торонто)  

зробить презентацію про інноваційні підходи в європейських країнах до 

пропагування судових реформ, спрямованих на збільшення прозорості судової 

системи і ширшого залучення громадянського суспільства. 

 

09:55-10:10 15 хв. Аналіз проблем, які сьогодні змушені вирішувати українські судді 
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Мері Моро (Mary Moreau, суддя Суду королівської лави (Вищого суду) провінції 

Альберта) представить результати попереднього візиту в Україну, який 

відбувся весною, і запропонує можливі варіанти рішень. 

10:10-10:25 15 хв. Перерва на каву 

10:25-10:40 15 хв. Сучасний політичний та соціальний клімат: що необхідно враховувати при 

розробці комунікаційних стратегій/планів 

Професор Михайло Буроменський (доктор юридичних наук, член 

Конституційної комісії, директор Інституту прикладних гуманітарних 

досліджень) допоможе задати контекст для інтерактивної дискусії, 

висвітливши ключові аспекти, які необхідно врахувати при розробці та 

впровадженні комунікаційних стратегії, беручи до уваги сучасну політичну і 

соціальну ситуацію в країні, зокрема потреби/вимоги та очікування української 

громадськості та інших зацікавлених сторін. 

 

10:40 – 12:15 1.5 

год. 

 

Обговорення: 

Співпраця в питаннях внутрішніх і зовнішніх комунікацій / Вироблення 

спільного підходу до питань комунікацій 

З допомогою модератора, учасники обговорять проблеми зовнішньої 

комунікації із основними зацікавленими сторонами з метою ідентифікації 

найкращих існуючих практик та напрямків для покращення.   /   Учасники 

семінару (з допомогою модераторів) окреслять план дій для покращення 

комунікацій судовій системи. 

12:15-12:25  Анкетування 

12:30  завершення семінару  

 

Канадські учасники: 

Майкл МакДональд, Голова Вищого суду провінції Нова Шотландія, Канада 

Дені Жак, суддя Вищого суду провінції Квебек 

Мері Моро, суддя Суду королівської лави (Вищого суду) провінції Альберта 

Професор Пітер Соломон, науковий експерт, університет Торонто 

Дженніфер Стеірс,  Директор з питань комунікацій, Офіс забезпечення судової влади провінції 

Нова Шотландія, Канада 

Олег Шаков,  Директор Управління міжнародних програм, Офіс Уповноваженого з питань 

федеральних суддів Канади) 

Ігор Осика, менеджер Проекту підтримки судової реформи (SJRP) (київський офіс) 

 

Український експерт 

Професор Михайло Буроменський, доктор юридичних наук, член Конституційної комісії, 

директор Інституту прикладних гуманітарних досліджень  

 

Перекладачі: Василь Косенко та Петро Погребенник 


