
ТУ ДСА в Львівській області

Партнери заходу: 

Рада суддів України

Західний апеляційний господарський суд

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Львівській області

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю

Рада адвокатів Львівської області

Дата проведення: 

03 грудня 2021  

Час проведення: 

11:00 - 16:00

Місце проведення:

Готель «REIKARTZ ДВОРЖЕЦ»
місто Львів, вул. Городоцька, 107  

Режим проведення:

змішаний режим
(офлайн та онлайн 
режими)

Реєстрація учасників: 

10:30 - 11:00

Модератор: 

Олександр ВОЗНЮК, Голова 
Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Правозахисна 
спілка інвалідів»

Організатор заходу: 

Всеукраїнська громадська 
організація інвалідів 
«Правозахисна спілка інвалідів»

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВА ОСІБ  
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 2021:  РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ

КРУГЛИЙ СТІЛ 

Ідентифікатор конференції:    810 9898 3036
Пароль доступу:   137 042

У режимі он-лайн конференції до заходу можна буде долучитися 
за допомогою платформи ZOOM за посиланням: 



ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ. 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВА ОСІБ  З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В УКРАЇНІ 2021: РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ

10:30 – 11:00

СЕСІЯ 1 

11:00 – 11:20

11:20 – 12:00

Реєстрація учасників заходу

Презентація результатів моніторингу щодо доступу до 
правосуддя людей з інвалідністю в Україні

Час для дискусії та запитань учасників заходу

Модератор: 
Олександр ВОЗНЮК, Голова Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»

Олександр ВОЗНЮК, Голова Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»

Вітальне слово:

Борис ПЛОТНІЦЬКИЙ, Голова Західного апеляційного господарського суду 

Олег ЗАВЕРУХА, Голова Восьмого апеляційного адміністративного суду

Олександр САСЕВИЧ, член Ради суддів України, суддя Львівського окружного 
адміністративного суду 

Віктор ДЕЙНЕКА, Начальник Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Львівській області

Богдан ПАВЛИШИН, Голова Ради адвокатів Львівської області

Питання для обговорення: 

Презентація результатів моніторингу забезпечення та дотримання прав осіб                  
з інвалідністю щодо доступу до правосуддя. 

Заходи для організації безбар’єрного та безперешкодного  доступу до правосуддя 
людей з інвалідністю. 

Інформаційна доступність судових установ. Сучасні вимоги щодо інформаційної 
доступності. Практичні поради щодо забезпечення інформаційної доступності. 

Інновації, розумні пристосування та універсальний дизайн як інструмент 
забезпечення доступності у судових установах. 

Етика спілкування з людьми з інвалідністю. 
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ПРОГРАМА  ЗАХОДУ 



13:00 – 14:00

СЕСІЯ 2

СЕСІЯ 3

12:00 – 13:00

14:00 – 15:00

Перерва на обід / Час для нетворкінгу 

Заходи для організації безбар’єрного та безперешкодного 
доступу до правосуддя людей з інвалідністю 

Інновації, розумні пристосування та універсальний дизайн 
як інструмент забезпечення доступності у судових установах 

Час для дискусії та запитань учасників заходу

Модератор: 
Наталія ТИМОЩУК, Начальник відділу підготовки працівників 
апаратів судів Національної школи суддів України

Модератор: 
Валерія МАКСІНА, Заступник керівник апарату Західного 
апеляційного господарського суду

Співпраця з органами місцевого самоврядування та громадськими 
організаціями щодо забезпечення доступу до правосуддя осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп населення
Віктор ДЕЙНЕКА, Начальник Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Львівської

Організаційне та матеріальне забезпечення судів загальної юрисдикції 
Закарпатської області
Олександр КОШИНСЬКИЙ, Начальник Територіального управління Державної 
судової адміністрації України в Закарпатській області

Забезпечення безбар’єрного доступу до правосуддя у Тернопільському 
апеляційному суді
Богдан ГІРСЬКИЙ, Голова Тернопільського апеляційного суду

Забезпечення безбар’єрного доступу до правосуддя у ІваноФранківської 
апеляційному суді 
Богдан ГРИНОВЕЦЬКИЙ, Голова Івано-Франківського апеляційного суду 

Забезпечення безбар’єрного доступу до правосуддя у Чернівецькому 
апеляційному суді
Валерій МАРЧУК, Голова Чернівецького апеляційного суду

Забезпечення фізичної та інформаційної безбар’єрності у Львівському 
апеляційному суді
Василь ГОЛОВАТИЙ, Голова Львівського апеляційного суду 

Інновації, розумні пристосування як інструмент забезпечення доступності              
у судових установах Чернівецької області
Юрій ГОНЧАРУК, Начальник Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Чернівецької області



ТУ ДСА в Львівській області

Інновації, розумні пристосування та забезпечення дотримання принципів 
універсального дизайну Івано-Франківським апеляційним судом
Представник Івано-Франківського апеляційного суду (представник уточнюється) 

Інновації, розумні пристосування та забезпечення дотримання принципів 
універсального дизайну Чернівецьким апеляційним судом
Представник Івано-Франківського апеляційного суду (представник уточнюється)  

Система «електронний суд» та її ефективність у якості інструменту доступу до 
правосуддя 
Наталія КОЦИРІЙ, Начальник Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Волинській області

Забезпечення клієнтоорієнтованого підходу у судових установах міста Луцьк
Віктор ГАПОНЧУК, Голова Волинського апеляційного суду 

Забезпечення підвищення кваліфікації працівників апарату судів щодо 
етичного спілкування та взаємодії з особами з інвалідністю
Представник Національної школи суддів України (представник уточнюється)

Час для дискусії та запитань учасників заходу

СЕСІЯ 4 

15:00 – 15:30

Клієнтоорієнтований суд як нова реальність 

Час для дискусії та запитань учасників заходу

Модератор: 
Марія НІКІТІНА, Голова Громадської організації «Чернівецьке 
об’єднання «ЗАХИСТ»

15:30 – 16:00 Кава-брейк / Час для нетворкінгу / Спільне фото. 


