
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ  

НАКАЗ 

 

____________ 2014 р.              м. Київ          № _____ 
 

 

Про визначення кількості  

суддів у деяких місцевих та  

апеляційних загальних судах  
 

 

          Керуючись частиною четвертою статті 19 та частиною п’ятою статті 147 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до статті 16 Закону 

України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України", на підставі внесеного Міністерством 

юстиції України за пропозицією Голови Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ подання щодо визначення кількості 

суддів в окремих місцевих та апеляційних судах України 
 

НАКАЗУЮ: 
  
1. Визначити кількість суддів: 

у Бабушкінському районному суді міста Дніпропетровська 13, 

у Броварському міськрайонному суді Київської області 18, 

у Малиновському районному суді міста Одеси 31, 

у Рівненському міському суді Рівненської області 24, 

у Дніпровському районному суді міста Херсона 12, 

у Голопристанському районному суді Херсонської області 7, 

у Голосіївському районному суді міста Києва 25, 

у Дарницькому районному суді міста Києва 28, 

в Оболонському районному суді міста Києва 29, 

в апеляційному суді Київської області 63, 

в апеляційному суді Вінницької області 58. 

 

2. Внести у додаток 1 до наказу Державної судової адміністрації України  

від 17.01.2011 № 11 "Про визначення кількості суддів у місцевих загальних 

судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та 

Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим" (зі змінами, 

внесеними наказами від 01.02.2011 № 22, від 19.09.2011 № 141, від 13.12.2011  
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№ 166, від 13.07.2012 № 81, від 05.09.2012 № 104) такі зміни: 

1) у розділі "Дніпропетровська область": 

пункт 30 викласти в такій редакції: 

"30. Бабушкінський районний 13"; 

у позиції "Усього" цифри "329" замінити цифрами "330"; 

2) у розділі "Київська область": 

пункт 7 викласти в такій редакції: 

"7. Броварський міськрайонний 18"; 

у позицій "Усього" цифри "203" замінити цифрами "204"; 

3) у розділі "Одеська область": 

пункт 31 викласти в такій редакції: 

"31. Малиновський районний суд 31"; 

у позицій "Усього" цифри "272" замінити цифрами "274"; 

4) у розділі "Рівненська область": 

пункт 15 викласти в такій редакції: 

"15. Рівненський міський 24"; 

у позицій "Усього" цифри "107" замінити цифрами "108"; 

5) у розділі "Херсонська область": 

пункти 8, 20 викласти в такій редакції: 

"8. Голопристанський районний 7"; 

"20. Дніпровський районний 12"; 

у позицій "Усього" цифри "131" замінити цифрами "133"; 

6) у розділі "м. Київ": 

пункти 1, 2, 5 викласти в такій редакції: 

"1. Голосіївський районний 25"; 

"2. Дарницький районний 28"; 

"5. Оболонський районний 29"; 

у позицій "Усього" цифри "304" замінити цифрами "307"; 

у позиції "Загальна кількість суддів місцевих загальних судів" цифри 

"4839" замінити цифрами "4849". 

 

3. Внести у додаток 2 до наказу Державної судової адміністрації України  

від 17.01.2011 № 11 "Про визначення кількості суддів у місцевих загальних 

судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та 

Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим" (зі змінами, 

внесеними наказами від 01.02.2011 № 22, від 19.09.2011 № 141, від 13.12.2011 

№ 166, від 13.07.2012 № 81, від 05.09.2012 № 104) такі зміни: 

 пункти 2, 10 викласти в такій редакції: 

 "2. Апеляційний суд Вінницької області 58"; 

 "10. Апеляційний суд Київської області 63"; 

 у позиції "Усього" цифри "1718" замінити цифрами "1720". 

  

4. Внести у додаток 1 до наказу Державної судової адміністрації України  
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від 13.07.2012 № 83 "Про визначення кількості суддів у місцевих загальних 

судах " (зі змінами, внесеними наказами від 05.09.2012 № 104, від 28.12.2012 № 

177, від 11.06.2013 № 78, від 27.09.2013 № 125, від 26.12.2013 № 182) такі 

зміни: 

1) у розділі "Дніпропетровська область": 

пункт 30 викласти в такій редакції: 

"30. Бабушкінський районний 19"; 

у позиції "Усього" цифри "462" замінити цифрами "463"; 

2) у розділі "Київська область": 

пункт 7 викласти в такій редакції: 

"7. Броварський міськрайонний 22"; 

у позиції "Усього" цифри "321" замінити цифрами "322"; 

3) у розділі "Одеська область": 

пункт 31 викласти в такій редакції: 

"31. Малиновський районний суд 31"; 

у позиції "Усього" цифри "296" замінити цифрами "298"; 

4) у розділі "Рівненська область": 

пункт 15 викласти в такій редакції: 

"15. Рівненський міський 29"; 

у позиції "Усього" цифри "124" замінити цифрами "125"; 

5) у розділі "Херсонська область": 

пункти 8, 20 викласти в такій редакції: 

"8. Голопристанський районний 10"; 

"20. Дніпровський районний 15"; 

у позиції "Усього" цифри "168" замінити цифрами "170"; 

6) у розділі "м. Київ": 

пункти 1, 2, 5 викласти в такій редакції: 

"1. Голосіївський районний 33"; 

"2. Дарницький районний 35"; 

"5. Оболонський районний 36"; 

у позиції "Усього" цифри "376" замінити цифрами "379"; 

у позиції "Загальна кількість суддів місцевих загальних судів" цифри 

"6015" замінити цифрами "6025". 

  

 5. Управлінню планово-фінансової діяльності передбачити збільшення 

видатків для названих судів, з урахуванням змін в кількісному складі суддів, а 

також забезпечити виділення асигнувань таким судам для виплати суддівської 

винагороди суддям з урахуванням цього наказу. 

  

6. Управлінню   організаційного забезпечення   діяльності    

Державної судової   адміністрації   України   надіслати   цей    наказ до    

Міністерства юстиції України,    Міністерства   фінансів   України, Вищого   

спеціалізованого   суду   України   з   розгляду   цивільних   і    кримінальних   

справ,    Вищої   кваліфікаційної   комісії   суддів  України,     Бабушкінського                                                                          
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районного суду міста Дніпропетровська, Броварського міськрайонного суду 

Київської області, Малиновського районного суду міста Одеси, Рівненського 

міського суду Рівненської області, Голопристанського районного суду 

Херсонської області, Дніпровського районного суду міста Херсона, 

Голосіївського районного суду міста Києва, Дарницького районного суду міста 

Києва, Оболонського районного суду міста Києва, апеляційного суду 

Вінницької області, апеляційного суду Київської області та довести його до 

відома керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації 

України. 

 

7. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової 

інформації розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі "Судова 

влада України". 

 

8. Цей наказ набирає чинності з моменту видання. 

        

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                       З.Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


