АНАЛІЗ СТАНУ НАПОВНЕННЯ ВЕБ-САЙТУ ЛУЦЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2018 РІК
Наявність та ведення офіційного веб-сайту є невід'ємною частиною
організації діяльності суду. Інтернет – це особливий простір, в якому є безліч
каналів комунікації. Офіційний веб-сайт суду є одним з таких каналів, з якого
можна отримати online доступу до систематичної та повної інформації про
діяльність судової установи.
Головною метою діяльності офіційного веб-сайту є покращення
інформування громадськості про діяльність суду та створення умов для
впровадження електронного врядування в Україні.
Ведення офіційних веб-сайтів судових установ покликаний сприяти
підвищенню рівня прозорості діяльності судів. Оскільки, на сьогоднішній
день, одним з важливих інструментів отримання інформації є офіційні вебсайт суду, що в свою чергу сприяє підвищенню прозорості судової гілки
влади в Україні.
З метою забезпечення гласності та відкритості діяльності, а також
виконання постанови КМУ від 04.01.2002 року № 3 «Про Порядок
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади», рішень Ради суддів України, наказу ДСА України від
21.05.2003 року № 186 «Про створення єдиної комп’ютерної мережі судів
України та забезпечення централізованого спостереження за потребами
місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції», Луцький
міськрайонний суд Волинської області здійснює розміщення і систематичне
оновлення інформації про свою діяльність на веб-сайті, який функціонує на
офіційному веб-порталі «Судова влада України».
Веб-портал «Судова влада України» представляє собою програмну
розробку – ресурс в мережі Інтернет, за допомогою якого будь-який
громадянин України може отримати інформацію про кожний
спеціалізований, загальний суд України, його координати, завдання, склад та
функції підрозділів, а також основні показники діяльності. Також ресурс
інформує про значні події, законопроекти, що стосуються судової системи.
На веб-порталі представлені посилання на інші офіційні інтернет ресурси,
зразки типових заяв та інші документи.
Метою аналізу стану наповнення веб-сайту Луцького міськрайонного
суду Волинської області є здійснення узагальнення щодо наповнення сайту
Луцького міськрайонного суду Волинської області інформаційними
матеріалами у 2018 році.

Сторінка суду, серед іншого, містинь таку основну інформацію:
 Назва суду;
 Форма запиту на отримання публічної інформації;
 Компетенція та нормативно-правові засади діяльності;
 Місцезнаходження;
 Керівництво суду, з зазначенням телефонних номерів та електронних
адрес;
 Списки суддів;
 Структура суду;
 Розклад роботи, графіки прийому громадян;
 Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 Інформація про вакансії в апараті суду;
 Зразки процесуальних заяв;
 Реквізити для сплати судового збору при зверненні до суду;
 Cписок справ, призначених до розгляду в суді;
 Показники діяльності суду за півріччя та рік;
 Анонси подій у суді;
 Судові оголошення.
Згідно посадових обов’язків, завідувач сектором аналітичностатистичної роботи та забезпечення взаємодії із засобами масової
інформації О.В. Пилипюк, здійснює адміністрування та постійне оновлення
інформації на офіційному веб-сайті суду.
Згідно наказу від 10.07.2017 року № 11/01-06 «Про наділення правами
технічного адміністрування» правами технічного адміністратора наділено
заступника керівника апарату суду В.М. Сметану та завідувача сектором
аналітично-статистичної роботи та забезпечення взаємодії із засобами
масової інформації О.В. Пилипюк.
Відповідно до наказу зі змінами від 09.09.2013 року № 61/02-05,
обов’язки у частині організації в установленому порядку доступу до
публічної інформації, якою володіє Луцький міськрайонний суд Волинської
області, покладено на керівника апарату суду Н.М.Тимощук.
Впродовж 2018 року, веб-сайт суду постійно оновлювався
інформаційними новинами щодо діяльності Луцького міськрайонного суду
Волинської області: проведення семінарів та тренінгів; навчань з підвищення
кваліфікації за участі суддів і працівників апарату суду; інформацією про
резонансні справи та іншими інформаційними матеріалами, які на момент
проведення аналізу своєї актуальності не втратили і відповідають дійсності.
Такі розділи як: «Розклад засідань»; «Стан розгляду справ»; «Пресцентр» оновлюються постійно.

Також, по закінченню звітного періоду, розділ «Показники діяльності
суду» та «Інше», будуть наповнені відповідною статичною інформацією.
Категорія «Відомості про заходи щодо протидії корупції та очищення
влади» своєчасно оновлюється інформацією про початок перевірки суддів,
державних службовців та кандидатів на посади державної та патронатної
служби.
Загальна кількість публікацій, які були висвітлені на веб-сайті Луцького
міськрайонного суду у 2018 році становить – 443.
Відповідальними особами впродовж 2018 року у повному обсязі було
здійснено роботу щодо належного наповнення веб-сайту та оновлення
окремих категорій та здійснено усі необхідні заходи для якісної і своєчасної
підготовки достовірної та змістовної інформації, що подається для
розміщення на сайті суду.
Для приведення веб-сайту Луцького міськрайонного суду Волинської
області до потреб користувачів, на сайті, постійно проводиться робота з
удосконалення інформації та створення відповідних розділів.
Висновки:
У Луцькому міськрайонному суді Волинської області на належному
рівні організовано роботу по наповненню веб-сайту суду, оперативно
забезпечується розміщення інформації та водночас контролюється даний
напрямок роботи. Усі інформаційні матеріали публікуються державною
мовою та є доступними для користувачів у повному обсязі, а усі показники є
змістовними та достовірними. На сайті здійснюється систематичне
оновлення та вдосконалення існуючої інформації.
Для підвищення рівня якості веб-сайту Луцького міськрайонного суду
Волинської області необхідно надалі забезпечувати розміщення оновленої
інформації, для належного інформування громадян про діяльність суду.

Завідувач сектором аналітично-статичної
роботи за забезпечення взаємодії із
засобами масової інформації
29.01.2019 року

О.В. Пилипюк

