
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар   “Особливі порядки судового розгляду. 

Судове провадження на підставі угод” 

22 березня 2019 року 

(початок семінару о 10 годині) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Мета семінару:  

Отримати знання та розуміння соціального контексту, необхідні захиснику 

для участі у розгляді кримінальних справ в порядку судового провадження на 

підставі угод. 

 

За результатами семінару адвокати мають отримати: 

- знання: з’ясування та розуміння змісту принципів та норм права, які 

регулюють відносини судового провадження на підставі угод, судової 

практики у вказаній сфері (рішення Європейського суду з прав людини,  

роз’яснення рекомендаційного характеру Пленуму Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ при вирішенні справ 

вказаної категорії). 

- уміння та навички: уміння правильно визначати, тлумачити та 

застосовувати принципи та норми права, які регулюють процесуальні 

відносини судового провадження на підставі угод; уміння знаходити та 

враховувати юридичні позиції та висновки в актах Європейського суду з прав 

людини,  роз’ясненнях Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ при вирішенні справ вказаної 

категорії. 

- соціальний контекст: розуміння важливості для суб’єктів 

права судового провадження на підставі угод, можливості належним чином 

реалізовувати належні їм процесуальні права; розуміння ролі адвоката у 

правовому статусі соціальних суб’єктів; недопущення порушення 

процесуальних та інших прав і свобод підзахисних та членів суспільства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Програма семінару 

 
Час 

проведення 
Зміст заходу 

10:00-10:05 

(5 хв.) 

Відкриття семінару, пояснення мети та завдань навчального заходу, методів роботи, 

визначення правил, які будуть діяти під час семінару . Представлення викладачів. 

10:05–10:45 (40 

хв.) 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point: 

Провадження на підставі угод: нормативно-правове врегулювання. 

Судове провадження на підставі угод. 

Бондаренко Ганна Віталіївна – суддя Синельниківського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області  

10:45-10:55 

( 10 хв.) 
Коментарі, запитання-відповіді 

10:55–11:10  

(15 хв.) 
Перерва  

11:50-12:30 

(40 хв.) 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point  

1. Види угод в кримінальному провадженні ( про визнання винуватості і про 

примирення). 

2. Етапи кримінального провадження на підставі угод про визнання 

винуватості і про примирення  

Твердохліб Альона Валеріївна – суддя Синельниківського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області 

12:30-12:40 

( 10 хв.) 
Коментарі, запитання, відповіді 

12:40-12:50 

( 10 хв.) 
Перерва 

12:50-13:30 

( 40 хв.) 

Інтерактивна лекція з використанням презентації Power Point  

Особливості укладення угоди в кримінальному провадженні. 

Право на оскарження угоди в кримінальному провадженні, в тому числі 

особами, які не приймали участь у судовому розгляді 

Бондаренко Ганна Віталіївна – суддя Синельниківського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області 

13:30–13:50 

(20 хв.) 

Обговорення актуальної судової практики. ( Узагальнення судової практики ВССУ 

та Постанова Пленуму ВССУ ). 

Твердохліб Альона Валеріївна – суддя Синельниківського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області 

Бондаренко Ганна Віталіївна – суддя Синельниківського міськрайонного суду 

Дніпропетровської області 

 

13:50-14:00 

(10 хв.) 

Підведення підсумків семінару 
 

14:00-15:00 

(60 хв.) 
Видача сертифікатів 



 
 

 


