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Згiдно Ватттого електронного листа-звернення вiд 14.|2.2018, ГосподарСьКИЙ СУД

Вiнницькоi областi хоче подiлиться своiми прЕlктичними iнновацiйними нововвеДеннЯМИ,

якi допомагають йому в пiдвищеннi високого рiвня довiри вiдвiдувачiв судУ рiзниХ ГРУП

населення та громадськостi загалом.
Iнновацiйнi технологii здатнi значно спростити деякi процеси в сУлОвiЙ

дiяльностi, зробити сул бiльш вiдкритим та доступним.
Господарський суд Вiнницькоi областi завжди прагне забезпечити достУп

широкого загаJIу до iнформацii про суд та його дiяльнiсть, а також щодо отриМtlння
якiсних судових послуг.

Щля надання вичерпноi вiдповiдi на Ваш електронний з€шит, наша вiдповiдь буде
скрадатиметься з двох основних блокiв.

В першому блоцi, ми подiлимся з Ваlrли тим, що станом на сьогоднiшнiй День
Господарський сул Вiнницькоi областi вже зробив для пiдвищення довiри вiдвiдувачiв

рiзних груп Еаселення до с}ду, а саме:
- про зруrнiсть та комфортнiсть подачi вiдвiдувачами суду докрlентiв До

канцелярiТ;
- про наявнiсть в сулi Iнформачiйного KiocKy, за доlrомогою якого

вiдвiдувачi суду мають можливiсть отримати iнформацiю про рух та

розгляд спрЕlв через cTopiHKy суду на сайтi веб-портЕtлу <Судова влаДа

Украtнш;
- про висвiтлення рiзного iнформацii, як на офiцiйному сайтi веб-порталУ

<Сулова влада Украiни> так i на сторiнцi в соцiальнiй мережi Facebook;
- про на.пежнi умови прачi суддiв та прачiвникiв апарату суду щодо

здiйснення якiсного правосуддя;
- про комфортабельнi та зрулнi умови для вiдвiдувачiв суду, а ftжож Для

вiдвiдувачiв ма;rомобiльних груп населення та людей з iнвшliднiстю;
- про навчання та теренiнги дJIя прачiвникiв суду щодо ввi.шивого

ставлення, органiзацiТ прийому та спiлкування з вiдвiдувачаIvlи суду рiзних
груп населення;

- про пiдвищення квшiфiкацiйного рiвня суддiв та працiвникiв апарату суду;
- про проведення днiв вiдкритих дверей та оглядових екскурсiй для молоДi

(школярiв, студентiв, як вищих юридичних навчtIльних закладiв так i
коледжiв, тощо).



разом з цим в даному блоцi ми розповiмо про готовнiстю Наrпого суду
повноцiнного запуску <Електронного суду>.

В другому блоцi наrтrоТ вiдповiдi, ми подiлимся з Вами нововведеннями, якiбули запровадженнi в напrому суддi для пiдвищення комфортностi та зрl^rностi
вiдвiдувачiв суду.

Загалом слiд сказати, що Господарський суд Вiнницькоi областi е одним iз
судiв, який в повному обсязi вiдповiдас Вимогчl]\{ щодо здiйснення якiсного правосуддя, а
також судом, який завдяки впровадженню сучасних iнновацiйних техноло.iй aдiйarо.
змiцнення довiри до Суду через надання якiсних та професiйних послуг громадянам та
вiдвiдувачам суду рiзних груп населення.

Таким чином, ulоdо зручносmi mа комфорmносmi поdачi doKyMeHmiB
преdсmавнuксItr4u cmopiH do cydy, mо слid зазначumu насmупне.

В примiщеннi Господарського суду ВiнницькоТ областi функцiонуе двi канцелярii,
якi розташованi на першому та третьому поверхчtх.

На першому поверсi здiйснюеться прийом документiв (позовних з€uIв, звернень,
запитiв тощо) вiд представникiв cTopiH по справах, розгляд яких не здiйснюеться в день
звернення або по справах, розгляд яких закiнчено.

На третьому поверсi здiйснюсться прийом документiв вiд представникiв cTopiH усправах, розгляд яких призначено на поточний день згiдно з графiком розгляду спрчlв.
З оглядУ на такУ синхроннУ та нrrлагоДженУ системУ прийому локументЬ в судi,

проблем з чергами вiдвiдувачiв щодо вчасноi подачi та прийому допуrептiв взага_пi нiкьли
не виника€.

Щоdо наявнiсmь в cydi lнфорл,tацiйноzо Kiocly, а mако)tс u4оdо вuсвimлення рiзноzоpody iнформацit, як на офiцiйному сайmi веб-порmа"lу кСуdова влаdа YKpaIHu> mак i на
сmорiнцi в соцiальнiй ллережi Facebook, слid зазначumu насmупне.

ЗаВДЯКИ НаЯВНОСТi на першому поверсi Господарському судi Вiнницькот областi
Iнформацiйного KiocKy, вiдвiдувачi суду мilють можливiсi" щод.п"Ь отримувати оновлену
iнформацiю про рух та розгляд справ через cTopiHKy суду на сайтi веЪ-портiLту ,,СудовЪ
влада УкраiЪи>.

разом з цим, на вказаному веб-сайтi ксудова влада Украiъи> Bci бажаючi
громадяни, м€lють можливiсть спостерiгати за органiзацiею роботи суду, за дiяльнiстю
суддiв та працiвникiв апарату суду, за розглядом справ, що викликilють суспiльний
iHTepec, тощо.

Таким чином, завдяки своiй активнiй комунiкацiйноi стратегiТ, Господарський сул
вiнницькоi областi прагне забезпечити доступ широкого ,u.*y до iнформачiiъро суд la
його дiяльнiсть, щоб сприяти змiцненню довiри до судовоi влади в цiоому.

Щоdо нсаrcJюнlм yJvIoB ПРацi cyddiB mа працiвнuкiв апараmу суdу i Госпоdарсько74у
cydi Вiннuцько| обласmi, слid зазначumu насmупне.

станом на сьогоднiшнiй день, суддi та працiвники апарату суду забезпеченi
належними умовами працi та вiдповiдними примiщеннями дJUI здiйснення якiсного
правосуддя.

Зокрема, Bci зали судових засiдань, кабiнети суддiв та працiвникiв апарату сулу
оснаrцепi комп'ютерами, ноутбуками, якi мiстять доступ до мережi iHTepHeT, а також
сканерами, принтерilми тощо.

щоdо комфорmабельнi mа зручнi ул4овu dля вidвidувачiв суdу, а mакоэtс dля
вidвidувачiв маломобiльнuх zруп населення mа люdей з iнвалidнiсmю, mо слid зазначumu
насmупне.
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роздрукуванЕя необхiдних документiв по справ€lх та комп'ютером, який мiстить ДосТУП ДО

мережi IHTepHeT. ,Щане примiщення також е доступним для маломобiльних груп населеннЯ
та людей з iнвшliднiстю.

При цьому слiд зауважити, що в сулi постiйно здiйснюеться робота ПО

забезпеченню безперешкодного доступу до примiщення суду вiдвiдувачiв мало мобiльних
груп населення та людей з iнвалiднiстю.

Зокрема, вхiд до суду обладнано пандусом, в примiщеннi функuiонУе лiфТ.

Наказом керiвника апарату суду визначено вiдповiдальних осiб за органiзацiю доступу до
правосуддя в Господарському сулi Вiнницькоi областi маломобiльних груп ЕаселенIIя та
людей з iнва;liднiстю.

Ще, зокрема, стосуеться й безперешкодного доступу до примiщення СУДУ,

громадян похилого BiKy та iнших осiб, у яких можуть виникати труднощi iз доступом ДО

примiщення суду чи в отриманнi вiдповiдноi послуги.
Щоб допомогти вiдвiдувачу зорiентуватися в межах примiщення в сУлi

використtlно систему орiентирiв.
таблички з вiдповiдною вiзушlьЕою iнформацiею, що розташованi на прийнятнiй

дJIя мttломобiльних груп населення та людей з iнвалiднiстю висотi (у т.ч. для iнвалiДа на
вiзку), спрямовують вiдвiдувачiв у потрiбному напрямку.

Позначення вказiвних та iнформативних табличок першого, третього та
четвертого поверхiв дублюються шрифтом Брайля для людей з порушенням зору.

Як вже зазначалося вище, у безперешкодному доступi перебувають двi канцелярiТ
суду, на першому та третьому поверхах, iнформацiйнi стенди, що знЕlходяться на першому
поверсi, а тtжож заJIи судових засiдань на третьому та четвертому поверхах.

Вiконця канцелярiй розташованi на вiдповiднiй висотi, що дозволяе комфортно
отримати iнформацiю/послуги yciM категорiям вiдвiдувачiв.

Примiщення суду обладнане пасажирськими лiфтами, в тому рахунку
пристосованими дJIя використання iнва_пiдами на вiзках.

В кабiнах лiфтiв передбаченi спецiа-пьнi поруrнi, тактильнi кнопки, контрастних
ло фону кольорiв, тобто забезпеченi Bci технiчнi i нормативнi вимоги для слабозрячих
людей.

Холи, коридори i проходи у примiщеннях iз загальним доступом широкi, вiльнi
вiд фiзичних та вiзуа.llьних бар'ерiв та дозвоJuIють безперешкодне проходження двох
iнва.пiдних вiзкiв плiч-о-плiч. Ширина коридорiв дае можливiсть rподинi в iнвалiдному
вiзку рухатись через yci дверi, розташованi вздовж коридорiв.

По периметру холiв третього та четвертого поверхiв розташованi зру,rнi дивани
та столи зi стiльцями, призначенi для використання сторончtми та ik представниками пiд
час очiкування та пiдготовки до засiдання. Вказанi предмети iHTep'epy розтzlшованi таким
чином, що не створюю перешкод та не заважають вiльному руху примiщеннями.

OKpiM того, за наявностi вiдповiдного фiнансування, найближчим часом
плануеться облаrrттувати санвузли для осiб з обмеженими можJIивостями з адаптованими
кабiнкалли.

Щоdо провеdення навчань mа mpeHiHeiB dля працiвнuкiв суdу на mемu: tцоdо
ввiчлuвоzо сmавлення mа спiлкування з вidвidувачамu суdу рiзнtм ?руп населення, tцоdо
кульmурu мовu i мовлення, tцоdо орzанiзацii прuйому вidвidувачiв суdу, mо слiD зазначumu
насmупне,

вiдповiдно до Плану комунiкацiйних заходiв Господарського сулу Вiнницькоi
областi, в судi системати!Iно проходять навчання та семiнари-практикр(и з працiвниками
апарату суду щодо опанув:rння культури мови i мовлення та прzlвил мовного етикету щодо
чiткоi оргшriзацii прийому вiдвiдувачiв суду.

На даних навчаJIьних нарадах та тренiнгах, працiвники апарату с}ду опtIновують
правила ввiчливого ставлення та спiлкування з вiдвiдувачами суду рiзних груп населення.



Щоdо пiOвutцення квапiфiкацiйноzо рiвня cyddiB mа працiвнuкiв апараmу суdу, mо
слid зазначumu.

суддi та працiвники апарату Господарського суду Вiнницькот областi
постiйно пiдвищують свiй квалiфiкацiйний piBeHb завдяки проходженню рiзного
роду навчанЬ (в тому рахунку дистанцiЙних) в Нацiональнiй школi суддiв УкраТни,

Також, суддi Господарського суду Вiнницькоi областi активно приймають
участь у онлайн-семiнарах, тренiнгах та в роботах круглих столiв.

Щоdо провеdення dHiB BidKpumux dвереЙ mа оеляdовuх ексlурсiй dля л,tолоdi
(ulколярiв, сmуdенmiв mоu4о), mо слid зазначumu насmупне.

господарський суд Вiнницькоi областi котрий pik поспiль систематично та
срlлiнно працюе над веденням iнформацiйно-просвiтницькоi роботи iз молоддю
(школярами, студентами, як вищих навчальних закладiв так i коледжами) шляхом
проведенНя днiВ вiдкритиХ двереЙ та оглядоВих екскуРсiй примiщенням сулу. Завдяки
IIроведенню таких заходiв, суд стае для молодого поколiння бiльше вiдкритим та дружнiм,
якого не слiд боятися, а який потрiбно повtDкати та якому можна довiряти.

також, Господарський суд Вiнницькоi областi завжди сприяе студентам, як вищих
юридичних навчЕlльних закладiв Украiъи так i коледжiв в здобуrтi практичних знань.

Щоdо zomoBHocmi Haulozo суdу dо повноцiнно2о запуску кЕлекmронноzо суdу>, mо
слid зазначumu насmупне,

загалом, ст€lном на сьогоднiшнiй день, Господарський суд Вiнницькот областi
прtжтично готовий до впровадження новоТ системи <Електронний суд)), оскiльки
бgцапIений BciM необхiдним для його запуску, а сап{е:

- канцелярiя суду першого та третього поверху ocнarr{eнa швидкiсними та
планетарними сканерами для сканування справ та документiв в паперовому
виглядi;

- е заJIи судових засiдань, якi оснащенi BciM необхiдним для здiйснення за
допомогою технiчних засобiв вiдео- та звукозапису судових засiдань та
проведення судових засiдань в режимi ВКЗ;

- з працiвниками апарату суду систематично проводяться роз'яснювальнi
роботи щодо впровадження даноi системи.

РазоМ з циМ додатковО слiд зазначити' що з березня 2018 року В НОrrТацу судi, Bci
матерiали справ та документи, якi надходять до суду скануються та переводяться в
бездокументарну форму.

щоdо dруzоzо блоку BidпoBidi, mо Госпоdарськuй cyd Вiннuцькоi обласmi хоче
поdiлumuся з Ваlпu cBoiM пракmuчнttlу, docBidoM ulоdо нововвеdення iнновацiйнuх
mехнолоziй, якi спрuяюmь в покраtценнi уллов dля вidвidувачiв суdу, а саJvrе:

- вiдвiдувачi сулу рiзних груп населення забезпеченi вiльний доступ
IHTepHeT за допомогою технологii Wi-Fi;

до мережi

- в холах суду, встановленi унiверсальнi зарядки, завдяки яким вiдвiлувачi сулу
мають змогу заряджати своi гаджети;

- вiдвiдувачi суду рiзних груп населення, мають можливiсть користуватися
комп'ютером, який мiстить вiльний доступ до мережi iHTepHeT в KiMHaTi для
ознайомлення з матерiалами справи.

Окремо слiд зазначити, що в TpaBHi 2018 року в Господарському судi Вiнницькоi
областi, на виконzlння Рiшень Ради суддiв Украiни та Плану комунiкацiйних заходiв на
2018 piK, було проведено добровiльне aHoHiMHe опитування вiдвiдувачiв суду, щодо якостi
та ефективностi дiяльностi та роботи сулу.

Пiсля проведеного аналiзу заповнених вiдвiдувачами суду анкет, було
встановлено, Що органiзацiя роботи Господарського суду здiйснюеться в цiлому на
належному piBHi, ставлення громадян до установи е позитивним та довiрливим. Бiльшiсть



вiдвiдувачi почувають себе зручно та комфортно в судi, задоволенi повнотою та яснiстю
iнформацii. Роботу прачiвникiв апарату суду респонденти оцiнили досить високо.

Пiдсумовуючи зазначене вище, слiд сказати, що Господарський суду
Вiнницькоi областi для пiдвищення довiри до суду та удосконалення своеi дiяльностi,
стараеться застосовувати та впроваджувати найрiзноманiтнiшi iнновацiйнi
нововведення.

Однак, ми щиро булемо вдячнi, якщо Ви подiлитеся з наI\,{и унiкальними
практичними та iнновацiйними iдеями, якi сприятимуть в подальшiй органiзацii роботи
нашого суду, та ще бiльше пiдвищать довiру вiдвiдувачiв суду та громадян рiзних верств
населення до суду та судовоТ системи.

Керiвник апарату суду М.Г.Миколrок
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