
В опитуванні взяли участь Опитування провели онлайн 
експерти ГО «Вектор прав 
людини» та проекту Організації 
«Суд людською мовою»

Період опитування:
липень — грудень 2017 року

із

Д О В І Д К А

судів України 
449

усіх діючих
675675 67%

Результати опитування «Медіавідкритість судів України: 
результати всеукраїнського опитування працівників судів, 2017 рік» 
доступні за посиланням: wwwwwwww

КО Н ТА КТ И :    info@hrvector.org   facebook.com/trialinsimplewords

«Медіавідкритість судів України:
результати всеукраїнського опитування працівників судів, 2017 рік»

Тренінг розроблено та впроваджено ГО «Вектор прав людини», проектом 
«Суд людською мовою», Радою суддів України, прес-службою органів суддівського 
самоврядування в Україні, Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. 

для
судів України 
247 

судів України 
37%

Успішно проведено тренінги «Комунікативні інструменти 
в роботі судів: діалог суду та громади»

тренінгів
12 2016 – 

2017 рр
протягом

Кількість заходів 
проведених 
судами для преси

Прес-секретар суду
Відсутність у штатному розписі суду окремої штатної одиниці — 
прес-секретаря — проблема більшості опитаних судів

судів працівники 
працюють на посаді 

прес-секретаря за 
основним місцем роботи.

судах обов’язки 
прес-секретаря 
виконуються за 
сумісництвом

У 84 84%У 16%

січень — серпень 2016

411411
судів

34
суди

2
суди 2

суди

січень — серпень 2017

418418
судів

26
судів

4
суди 1

суд

Трансляції судових засідань технічними засобами судів

справи
4

суди
4

області
3

справи
72

судів
37

областей
15

2015 рік 2017 рік

Розширення комунікаційних 
каналів та збільшення 
повідомлень на інформаційних 
ресурсах судів

Кількість створених facebook-сторінок
впродовж останніх років
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5858%42%

— 0 заходів

— 1-5 заходів

— 6-10 заходів

— 11-15 заходів
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