
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
   

   23 грудня 2016 р.                                м. Київ                           №   318 

 

Про утворення постійно  

діючих робочих груп 

 

         Відповідно до пунктів 6, 8 частини першої статті 152, частини п’ятої статті  

153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою здійснення 

організаційних заходів щодо створення Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи, уніфікації та вдосконалення діловодних процесів у 

судах, вдосконалення судової статистики  

 

     НАКАЗУЮ: 

  

1. Утворити постійно діючі робочі групи: 

з розробки Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) 

систему у складі згідно з додатком 1;  

з розробки Інструкції з діловодства в місцевих, апеляційних та вищих 

спеціалізованих судах України та Інструкції з архівної роботи в місцевих, 

апеляційних та вищих спеціалізованих судах України у складі згідно з  

додатком 2; 

з вдосконалення судової статистичної звітності у складі згідно з  

додатком 3. 

2. Робочій групі, згідно з додатком 1 цього наказу, підготувати проект 

Положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему.  

3. Робочій групі, згідно з додатком 2 цього наказу, підготувати 

проекти Інструкції з діловодства в місцевих, апеляційних та вищих 

спеціалізованих судах України та Інструкції з архівної роботи в місцевих, 

апеляційних та вищих спеціалізованих судах України.  

4. Робочій групі, згідно з додатком 3 цього наказу, підготувати 

проекти форм судової статистичної звітності.  



5. Організаційне забезпечення діяльності робочих груп покласти на 

управління інформатизації та судової статистики  (Слоніцький О. Є.). 

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної судової 

адміністрації України: 

від 23 березня 2006 року № 26 "Про утворення міжвідомчої робочої 

групи";  

від 20 червня 2008 року № 49 "Про утворення постійно діючої 

міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативної бази щодо 

організації ведення діловодства та архіву судів"; 

від 5 березня 2010 року № 34 "Про внесення змін до складу постійно 

діючої міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативної бази 

щодо організації ведення діловодства та архіву судів". 

7. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести цей наказ не пізніше 

наступного робочого дня за днем видання цього наказу до членів робочих груп. 

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

пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його 

на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база". 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова Державної судової 

адміністрації України   /підпис/         З. Холоднюк  

 


