
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

 

 31 березня 2017 року   м. Київ                                        № 444 
 

Про внесення змін до наказу 

Державної судової адміністрації України 

від 23.03.2017 № 367  
 

Відповідно до статей 152, 153, підпункту 1 пункту 46 розділу XII Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів" 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України від 23 березня       

2017 року № 367 "Про проведення дослідної експлуатації підсистеми "Електронний суд" 

в пілотних судах" такі зміни:  

1) у тексті наказу та додатку до нього слово "кримінального" та словосполучення 

"кримінального провадження" виключити; 

2) у пункті 3 наказу слова й цифри "з 1 квітня 2017 року" замінити словами й 

цифрами "з 3 квітня 2017 року". 

  
 2. Внести до Тимчасового регламенту обміну електронними документами між 

судами та учасниками судового процесу, кримінального провадження, затвердженого 

наказом Державної судової адміністрації України від 23 березня 2017 року № 367 "Про 

проведення дослідної експлуатації підсистеми "Електронний суд" в пілотних судах" 

зміни, що додаються.  
 

 3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової 

адміністрації України (Лавер І. Г.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання 

цього наказу довести його до пілотних судів, визначених підпунктом 1 пункту 2 наказу 

Державної судової адміністрації України від 23 березня 2017 року № 367, територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України в Вінницькій, Одеській, Київський 

областях та в місті Києві, Державного підприємства "Інформаційні судові системи". 
 

 4. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) не пізніше 

наступного робочого дня з дня підписання цього наказу розмістити його на офіційному 

сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база". 

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його видання. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної 

судової адміністрації України Булку О. А. 

 

 

Голова                      /підпис/                                                     З. Холоднюк  



 

 
 

                                                                                                Додаток до наказу ДСА України                                                                                                                                                                                                   

                                                                                            "Про внесення змін до наказу 

                                                                                                 Державної судової адміністрації  

                                                                                              України від 23.03.2017 № 367"                                  

                                                                               від 31.03.2017 № 444 

 

  

 

Зміни до Тимчасового регламенту обміну електронними документами  

між судами та учасниками судового процесу,  

кримінального провадження 
  

 1. Пункт 3 Регламенту доповнити абзацом другим такого змісту: 

 "Учасник судового процесу має надати до суду в найближче судове 

засідання оригінали або належним чином завірені копії паперових документів, що 

подані до суду через електронний кабінет.".  

 

 2. Абзац другий пункту 5 Регламенту викласти в наступній редакції: 

 "Адміністратор підсистеми "Електронний суд" (далі – Адміністратор) – 

Державне підприємство "Інформаційні судові системи", яке здійснює заходи щодо 

технічного та програмно-технологічного забезпечення функціонування підсистеми 

"Електронний суд", надання доступу до інформації, що в ній міститься, забезпечує 

зберігання та захист такої інформації, систематизацію даних, які містяться в 

підсистемі "Електронний суд", може укладати договори з користувачами 

підсистеми "Електронний суд".". 

 

 3. У пункті 29 Регламенту: 

слова й цифру "у пункті 1 цього розділу" замінити  словами й цифрами "у 

пункті 27 цього розділу"; 

слова й цифри "з 1 квітня 2017 року" замінити  словами й цифрами "з 3 квітня 

2017 року". 

 

 

 
Начальник управління 

інформатизації та судової статистики         /підпис/            О. Слоніцький 


