
 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

  

23 грудня 2016 р.                                 м. Київ                                           № 305  
 

 
Про внесення змін до наказу  

Державної судової адміністрації  

України від 07.03.2013 № 35 

 

Відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України  

"Про судоустрій і статус суддів" 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до Положення про заохочувальні відзнаки державної судової 

адміністрації України, затвердженого наказом Державної судової 

адміністрації України від 07.03.2013 № 35 "Про встановлення 

заохочувальних відзнак Державної судової адміністрації України" (зі 

змінами) наступні зміни: 

1) розділ 1 доповнити пунктом 1.8  редакції наступного змісту: 

"1.8. До нагородження Почесною грамотою та Нагрудним знаком 

можуть бути представлені судді у відставці.". 

У зв'язку з цим пункт 1.8 вважати відповідно пунктом 1.9; 

2) в абзаці першому пункту 2.2. розділу ІІ слова "загальної юрисдикції" 

виключити; 

3) пункт 2.3 розділу ІІ виключити, у зв'язку з цим пункт 2.4 та 2.5 

вважати відповідно пунктами 2.3 та 2.4; 

4) пункт 3.1 доповнити абзацом другим  наступного змісту: 

"Заохочувальні відзнаки ДСА України можуть видаватись у 

фоторамках";  

5) пункт 3.6 викласти в наступній редакції: 
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"3.6. Повторне заохочення особи може бути не раніше ніж через три 

роки після попереднього нагородження". 

2. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) 

розмістити цей наказ на офіційному сайті ДСА України в розділі 

"Нормативно-правові акти" не пізніше наступного робочого дня за днем його 

видання. 

 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання 

цього наказу: 

ознайомити з наказом заступників Голови Державної судової 

адміністрації України, керівників структурних підрозділів Державної судової 

адміністрації України;  

надіслати цей наказ електронною поштою до Вищої ради юстиції, 

Верховного Суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Національної школи суддів України, вищих спеціалізованих та апеляційних 

судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України. 

 

4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України надіслати цей наказ електронною поштою до місцевих 

судів не пізніше наступного робочого дня за днем отримання цього наказу. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова Державної судової 

адміністрації України                             /підпис/                             З. Холоднюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


