
Програма форуму 

 

09:30-10:00 Брифінг для місцевих ЗМІ 

10:00-10:20 ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 
Олександр Водянніков, Національний радник з юридичних питань, 

керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

Володимир Кравчук, президент Асоціації розвитку суддівського 

самоврядування України, суддя Львівського окружного адміністративного 

суду 

Богдан Нагайло, керівник проекту DRI (Україна) 

Юрій Сергєєв, голова відділення Асоціації правників України в Одеській 

області 

Григорій Колесніков, голова Апеляційного суду Одеської області 

  

Модерація форуму: 
Володимир Кравчук, суддя Львівського окружного адміністративного суду, 

президент Асоціації розвитку суддівського самоврядування України, член 

Конституційної комісії 

Андрій Козлов, провідний юридичний радник DRI, експерт-спостерігач в 

Конституційній комісії України 

10:20-11:40 Сесія 1: Новий судоустрій - шок для системи? 

10:20-11:20 Дискусія за участю панелістів 

11:20-11:40 Відкрита модерована дискусія 

  Ключові питання: 
Чи буде новий Верховний Суд дійсно новим чи це просто зміна назви? Що 

чекає на вищі спеціалізовані суди і як вони будуть трансформовані? Чи 

враховано міжнародні та європейські стандарти під час прийняття 

імплементаційного закону? Як конституційні зміни вплинуть на апеляційні 

та місцеві суди? Як реформа сприймається на місцях? 

Учасники дискусії: 
Ярослав Романюк, голова Верховного Суду України, член Конституційної 

комісії 

Ігор Бенедисюк, голова Вищої Ради юстиції, суддя Вищого господарського 

суду України, член Конституційної комісії 

Станіслав Щотка, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

суддя у відставці 

Сергій Петухов, заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції 

Довідас Віткаускас, координатор Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері 

юстиції в Україні» 

Володимир Кравчук, суддя Львівського окружного адміністративного суду, 

президент АРССУ, член Конституційної комісії 

11:40-13:00 Сесія 2: Новий світ професійних, моральних і незалежних суддів? 

11:40-12:40 Дискусія за участю панелістів 

12:40-13:00 Відкрита модерована дискусія 

  Ключові питання: 
Чи підуть до суду «нові» обличчя? Які процедури оцінювання будуть 

застосовані? Яку роль в процесі добору та конкурсів матиме громадськість? 

Як забезпечити, щоб конкурси (особливо у віддалених районах) допомогли 

відібрати найкращих кандидатів на посаду судді? Як буде формуватися 

рейтинг кандидатів? Коли конкурси дійдуть до місцевих судів? 



Учасники дискусії: 
Станіслав Щотка, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

суддя у відставці 

Ярослав Романюк, голова Верховного Суду України 

Ігор Бенедисюк, голова Вищої Ради юстиції, суддя Вищого господарського 

суду України 

Олександр Водянніков, Національний радник з юридичних питань, 

керівник відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

Ольга Шабас, голова Золочівського районного суду Харківської області 

Олена Танасевич, суддя Печенізького районного суду Харківської області 

14:00-15:20 Сесія 3: Корупція в судах – чи реально її здолати? 

14:00-15:00 Дискусія за участю панелістів 

15:00-15:20 Відкрита модерована дискусія 

  Ключові питання: 
Хто в судовій системі відповідає за антикорупційну роботу? Які закони та 

процедури повинні бути запроваджені для запобігання корупції в судах? Чи 

стане декларація родинних зв’язків та декларація доброчесності ефективним 

інструментом запобігання корупції? Яка роль громадянського суспільства 

може бути в боротьбі з корупцією в судовій системі? Чи здатна судова 

система «самоочиститись» від корупції? Як захистити викривачів корупції в 

судовій системі? 

Учасники дискусії: 
Ігор Бенедисюк, голова Вищої Ради юстиції, суддя Вищого господарського 

суду України 

Станіслав Щотка, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

суддя у відставці 

Маркіян Галабала, експерт судової групи Реанімаційного пакету реформ 

Дмитро Мовчан, член правління АРССУ, суддя Ленінського районного 

суду м. Дніпропетровська 

Андрій Жук, член правління АРССУ, суддя Тернопільського окружного 

адміністративного суду 

Андрій Костін, заступник голови Ради адвокатів Одеської області, 

Адвокатська компанія “Право” 

15:20-16:40 Сесія 4: Незалежність судової системи – хто захистить суд? 

15:20-16:20 Дискусія за участю панелістів 

16:20-16:40 Відкрита модерована дискусія 

  Ключові питання 
Чи є конституційні зміни достатніми, щоб забезпечити незалежність судової 

системи раз і назавжди? Чи є дорожня карта для подальшого розвитку в разі 

потреби? Чи судді як і раніше відчувають тиск і що є головним джерелом 

неприємностей? Як вони реагують? До якої межі громадянське суспільство 

може впливати на суди і суддів? Чи є реальною загроза фізичній безпеці 

суддів і як вона повинна бути усунута? Як розслідуються випадки втручання 

в діяльність суду? Чи є шляхи підвищення безпеки судів? 

  Учасники дискусії: 
Богдан Моніч, заступник голови Ради суддів України, суддя 

Житомирського апеляційного адміністративного суду 

Тетяна Суярко, член Ради суддів України, суддя Господарського суду 

Харківської області 

Олександр Кравець, член правління АРССУ, суддя Одеського апеляційного 



адміністративного суду 

Володимир Куценко, начальник ТУ ДСА в Одеській області 

Реда Молієне, директор Національної судової адміністрації Литовської 

Республіки 

16:40-17:00 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

 


