
Додаток 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від28.07.2016 № 154 

 

 

План заходів щодо реалізації Державною судовою адміністрацією України  

Закону України від 02.06.2016 № 1401-VIII "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)"  

та Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

 

 

№ 

з/п 
Положення відповідного закону  

Зміст заходу з реалізації 

положення відповідного 

закону  

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Частина четверта статті 148 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 
Функції розпорядника бюджетних коштів щодо 

місцевих судів здійснюють територіальні управління 

Державної судової адміністрації України. 

Розробити та затвердити план 

заходів щодо зміни статусу 

відповідних розпорядників 

бюджетних коштів 

до 15.08.2016 Покотило Я. Б. 

Дробинський О. В. 

Сомко Г. А. 

Галівець І. В. 

Пристрома Є. В. 

 

2.  Частина четверта статті 148 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Функції розпорядника бюджетних коштів щодо 

місцевих судів здійснюють територіальні управління 

Державної судової адміністрації України. 

Частина шоста статті 151 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 
Положення про Державну судову адміністрацію 

України та типове положення про її територіальне 

управління затверджуються Вищою радою 

правосуддя після консультацій з Радою суддів 

України. 

Внести зміни до Положення 

про Державну судову 

адміністрацію України та 

типового положення про 

територіальне управління, 

провести консультації  з 

Радою суддів України  та 

подати на затвердження до 

Вищої ради правосуддя 

до 30.10.2016 Пристрома Є. В. 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів 

Державної судової 

адміністрації 

України (далі –     

ДСА України) за 

відповідними 

напрямами 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr012414-10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr012414-10
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3.  Пункти 22-23 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 02.06.2016  

№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

Право на отримання суддівської винагороди у 

розмірах, визначених цим Законом, мають судді, які 

за результатами кваліфікаційного оцінювання 

підтвердили відповідність займаній посаді (здатність 

здійснювати правосуддя у відповідному суді) або 

призначені на посаду за результатами конкурсу, 

проведеного після набрання чинності цим Законом. 

До проходження кваліфікаційного оцінювання суддя 

отримує суддівську винагороду, визначену 

відповідно до положень Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної 

Ради України, 2010 р., № 41 – 42, № 43, № 44 – 45, 

ст. 529; 2015 р., № 18, № 19 – 20, ст. 132 з 

наступними змінами). 

Передбачити в додатку 8 до 

Закону України "Про 

Державний бюджет України 

на 2017 рік" окремим рядком 

видатки на виплату різниці 

суддівської винагороди 

суддям, які пройшли 

кваліфікаційне оцінювання  

до 31.08.2016  Покотило Я. Б.  

4.  Пункт 3 частини першої статті 24 Закону України 

від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і 

статус суддів" 

Голова місцевого суду контролює ефективність 

діяльності апарату суду, погоджує призначення на 

посаду керівника апарату суду, заступника керівника 

апарату суду, а також вносить подання про 

застосування до керівника апарату суду, його 

заступника заохочення або накладення 

дисциплінарного стягнення відповідно до 

законодавства. 

Пункт 3 частини першої статті 29 Закону України 

від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і 

статус суддів" 

Голова апеляційного суду контролює ефективність 

діяльності апарату суду, погоджує призначення на 

посади керівника апарату суду, заступника керівника 

апарату суду, вносить подання про застосування до 

Розробити проект Типового 

положення про апарат суду 

до 30.09.2016 

 

 

 

Дробинський О. В. 

Пристрома Є. В. 

Керівники 

структурних 

підрозділів                   

ДСА України 

 

Проект Типового положення 

про апарат суду направити до 

Вищої ради правосуддя для 

подальшого затвердження 

до 30.10.2016 Дробинський О. В. 

Пристрома Є. В. 

Керівники 

структурних 

підрозділів                  

ДСА України 
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керівника апарату суду, його заступника заохочення 

або накладення дисциплінарного стягнення 

відповідно до законодавства. 

Частина п’ята статті 147 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Для здійснення дій щодо реєстрації новоутвореного 

суду як юридичної особи та представництва такого 

суду як органу державної влади у зносинах з іншими 

органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами 

Державна судова адміністрація України приймає 

рішення про призначення тимчасово виконуючого 

обов’язки керівника апарату новоутвореного суду. 

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату 

суду здійснює вказані повноваження керівника суду 

як юридичної особи до моменту призначення, 

обрання чи переведення на посаду судді такого суду 

щонайменше одного судді та продовжує 

здійснювати виконання обов’язків керівника апарату 

суду до призначення відповідного керівника апарату 

суду згідно з процедурами, визначеними 

законодавством про державну службу, з 

урахуванням особливостей, визначених цим 

Законом. 

Пункт 12 частини першої статті 152 Закону 

України від 02.06.2016 № 1402-VIII  

"Про судоустрій і статус суддів" 

Державна судова адміністрація України розробляє та 

затверджує за погодженням із Вищою радою 

правосуддя Типове положення про апарат суду. 

Частина друга статті 155 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Положення про апарат суду розробляється на 
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підставі типового положення про апарат суду та 

затверджується зборами суддів відповідного суду. 

Типове положення про апарат суду затверджує 

Державна судова адміністрація України за 

погодженням із Вищою радою правосуддя. 

5.  Частина перша статті 150 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Призначення на посади державних службовців, 

працівників, які виконують функції з 

обслуговування, оплата праці та соціальні гарантії 

працівників апаратів місцевих, апеляційних судів, 

вищих спеціалізованих судів та Національної школи 

суддів України, апарату Верховного Суду, 

секретаріатів Вищої ради правосуддя і Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Державної 

судової адміністрації України регулюються нормами 

законодавства про державну службу з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом.  

Розробити проект документу 

щодо призначення на посади 

державних службовців 

місцевих, апеляційних судів, 

вищих спеціалізованих судів, 

Національної школи суддів 

України, апарату Верховного 

Суду, секретаріатів Вищої 

ради правосуддя і Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів 

України, ДСА України 

до 30.09.2016 Дробинський О. В. 

Пристрома Є. В. 

 

6.  Частина третя статті 150 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Особливості проведення конкурсів для призначення 

на посади державних службовців у судах, органах та 

установах системи правосуддя визначаються 

Положенням, яке затверджується Вищою радою 

правосуддя за поданням Державної судової 

адміністрації України після консультацій з 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби. 

Зазначене Положення встановлює особливості 

призначення на посаду державного службовця у 

випадках, визначених цим Законом.  

Розробити проект Положення 

про проведення конкурсу для 

призначення на посади 

державних службовців у 

судах, органах та установах 

системи правосуддя і після 

консультацій з центральним 

органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та 

реалізує державну політику у 

сфері державної служби 

подати на затвердження 

Вищої ради правосуддя 

до 30.09.2016 Дробинський О. В. 

Пристрома Є. В. 
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7.  Частина шоста статті 150 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Схема посадових окладів із визначенням 

коефіцієнтів для державних службовців судів, 

органів та установ системи правосуддя 

затверджується Кабінетом Міністрів України за 

поданням Державної судової адміністрації України. 

 

Розробити проект постанови 

Кабінету Міністрів України 

стосовно внесення змін до 

Регламенту Кабінету 

Міністрів України щодо 

розширення повноважень 

ДСА України в частині 

можливості внесення подань 

до Кабінету Міністрів України  

до 30.09.2016 Пристрома Є. В. 

Покотило Я. Б. 

 

Розробити проект схеми 

посадових окладів (з 

урахуванням пропозицій 

органів та установ системи 

правосуддя) із визначенням 

коефіцієнтів для державних 

службовців судів, органів та 

установ системи правосуддя 

та подати на затвердження  

Кабінету Міністрів України 

до 30.09.2016 Дробинський О. В. 

Покотило Я. Б. 

 

8.  Пункт 3 частини четвертої статті 153 Закону 

України від 02.06.2016 № 1402-VIII  

"Про судоустрій і статус суддів" 

Голова ДСА України вносить на розгляд Вищої ради 

правосуддя подання щодо визначення граничної 

чисельності працівників Державної судової 

адміністрації України, у тому числі її територіальних 

управлінь. 

Частина восьма статті 153 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Голова Державної судової адміністрації України 

вносить на розгляд Вищої ради правосуддя подання 

щодо визначення граничної чисельності працівників 

Державної судової адміністрації України, у тому 

числі її територіальних управлінь. 

Направити подання до Вищої 

ради правосуддя щодо 

визначення граничної 

чисельності працівників               

ДСА України, у тому числі її 

територіальних управлінь 

до 30.09.2016 Дробинський О. В. 

Начальники 

територіальних 

управлінь                 

ДСА України 
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9.  Пункт 4 частини четвертої статті 153 Закону 

України від 02.06.2016 № 1402-VIII  

"Про судоустрій і статус суддів" 

Голова ДСА України утворює відповідні конкурсні 

комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад категорії  "Б" і "В" державної служби в судах, 

органах та установах системи правосуддя. 

Підготувати проект наказу про 

утворення  конкурсних 

комісій з проведення конкурсу 

на зайняття вакантних посад 

категорії  "Б" і "В" державної 

служби в судах, органах та 

установах системи правосуддя 

Протягом 

одного 

місяця після 

затвердження 

Вищою 

радою 

правосуддя 

Положення 

про 

проведення 

конкурсу на 

зайняття 

вакантних 

посад 

категорії  "Б" 

і "В" 

державної 

служби в 

судах, 

органах та 

установах 

системи 

правосуддя 

Дробинський О. В. 

Пристрома Є. В. 

 

 

10.  Частина друга статті 160 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" Служба судової охорони утворюється та діє 

відповідно до Положення, затвердженого Вищою 

радою правосуддя за поданням Державної судової 

адміністрації України. 

Положення про Службу судової охорони 

затверджується Вищою радою правосуддя після 

консультацій з Міністерством внутрішніх справ 

України. 

Підпункт 2 пункту 44 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 02.06.2016  

Подати до Вищої ради 

правосуддя проект Положення 

про Службу судової охорони 

до 30.09.2016 

 

Пристрома Є. В. 

Каземіров С. К. 
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№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

У двомісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом затвердити Положення про Службу судової 

охорони за поданням Державної судової 

адміністрації України після консультацій з 

Міністерством внутрішніх справ України, а також 

призначити керівника Служби судової охорони за 

поданням Державної судової адміністрації України. 

11.  Підпункт 2 пункту 44 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 02.06.2016  

№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

У двомісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом призначити керівника Служби судової 

охорони за поданням Державної судової 

адміністрації України. 

 

Направити лист до Кабінету 

Міністрів України стосовно 

внесення змін до додатку 3 до 

Закону України "Про 

Державний бюджет України 

на 2016 рік"  

до 30.09.2016 Покотило Я. Б. 

Пристрома Є. В. 

 

 

Затвердити тимчасовий 

штатний розпис державної 

установи "Служба судової 

охорони" 

після 

внесення 

змін до 

Закону 

України "Про 

Державний 

бюджет 

України на 

2016 рік" 

Дробинський О. В. 

Покотило Я. Б. 

Пристрома Є. В. 

Каземіров С. К. 

 

 

12.  Підпункт 2 пункту 44 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 02.06.2016  

№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

У двомісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом затвердити Положення про Службу судової 

охорони за поданням Державної судової 

адміністрації України після консультацій з 

Міністерством внутрішніх справ України, а також 

призначити керівника Служби судової охорони за 

поданням Державної судової адміністрації України. 

Внести Вищій раді правосуддя 

подання щодо призначення 

керівника Служби судової 

охорони 

після 

затвердження 

Положення 

про Службу 

судової 

охорони та 

тимчасового 

штатного 

розпису 

державної 

установи 

"Служба 

Дробинський О. В. 

Пристрома Є. В. 

Каземіров С. К. 
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судової 

охорони" 

13.  Підпункт 2 пункту 46 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 02.06.2016  

№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

Державній судовій адміністрації України 

забезпечити виконання в повному обсязі Службою 

судової охорони повноважень, передбачених цим 

Законом, не пізніше 1 січня 2018 року. 

Вжити заходи щодо виконання 

в повному обсязі Службою 

судової охорони повноважень, 

передбачених Законом 

України від 02.06.2016               

№ 1402-VIII "Про судоустрій і 

статус суддів" 

до 31.12.2017 Керівник Служби 

судової охорони 

 

14.  Підпункт 1 пункту 44 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 02.06.2016  

№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

Вищій раді правосуддя разом з Міністерством 

внутрішніх справ України за поданням Державної 

судової адміністрації України у місячний строк з дня 

набрання чинності цим Законом затвердити 

тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, 

органів та установ системи правосуддя,  

а також підтримання громадського порядку в них. 

Внести Вищій раді правосуддя 

проект Тимчасового порядку 

забезпечення охорони судів, 

органів та установ системи 

правосуддя, а також 

підтримання громадського 

порядку в них 

 

 

до 30.09.2016 

 

 

Пристрома Є. В. 

Каземіров С. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Підпункт 4 пункту 45 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 02.06.2016  

№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з 

дня набрання чинності цим Законом затвердити 

вичерпний перелік судів, органів та установ системи 

правосуддя, охорона яких здійснюється підрозділами 

Національної поліції України та Національної гвардії 

України. 

Надати Кабінету Міністрів 

України вичерпний перелік 

судів, органів та установ 

системи правосуддя, охорона 

яких буде здійснюватися 

підрозділами Національної 

поліції України та 

Національної гвардії України 

до 30.09.2016 Пристрома Є. В. 

Каземіров С. К. 

 

 

16.  Частина восьма статті 11 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 
З урахуванням пункту 11 розділу Прикінцеві та 

Провести аналіз стану 

забезпечення судів залами 

судових засідань 

 

до 30.09.2016 

 

Галівець І. В. 

Покотило Я. Б. 

Начальники 
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перехідні положення Закону України від 12.02.2015  

№ 192-VIII "Про забезпечення права на 

справедливий суд".  

Надати пропозиції про вжиття 

відповідних заходів для 

виконання зазначеної норми 

Закону  

територіальних 

управлінь                   

ДСА України 

17.  Частина десята статті 15 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Положення про Єдину судову інформаційну 

(автоматизовану) систему затверджується Вищою 

радою правосуддя за поданням Державної судової 

адміністрації України та після консультацій з Радою 

суддів України. 

Підпункт 1 пункту 46 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України від 02.06.2016  

№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 
Державній судовій адміністрації України 

забезпечити створення Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи, яка забезпечує 

автоматизований документообіг у судах, між 

судами, між судами та органами суддівського 

врядування, Державною судовою адміністрацією 

України, захищене зберігання та автоматизовану 

аналітичну обробку статистичної інформації про 

діяльність судді, суду, судів відповідних рівнів та 

юрисдикцій, даних щодо суддів, які включаються до 

суддівського досьє тощо. 

Забезпечити створення Єдиної 

судової інформаційної 

(автоматизованої) системи, 

яка забезпечує 

автоматизований 

документообіг у судах, між 

судами, між судами та 

органами суддівського 

врядування, Державною 

судовою адміністрацією 

України, захищене зберігання 

та автоматизовану аналітичну 

обробку статистичної 

інформації про діяльність 

судді, суду, судів відповідних 

рівнів та юрисдикцій, даних 

щодо суддів, які включаються 

до суддівського досьє 

Розробити проект Положення 

про Єдину судову 

інформаційну 

(автоматизовану) систему, 

провести консультації з Радою 

суддів України та подати на 

затвердження до Вищої ради 

правосуддя 

до 01.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.04.2017 

Слоніцький О. Є. 

Пристрома Є. В. 

Парубченко Т. В. 

Живаєв В. І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоніцький О. Є. 

Пристрома Є. В. 

Живаєв В. І. 

 

 

 

18.  Стаття 19 Закону України від 02.06.2016  

№ 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" 
1. Суд утворюється і ліквідовується законом. 

2. Проект закону про утворення чи ліквідацію суду 

вносить до Верховної Ради України Президент 

Опрацювати питання стосовно 

проведення оптимізації 

мережі судів 

Підготовка проекту 

відповідного акту щодо 

до 01.01.2017 Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів                   

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr030414-10/paran11#n11
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/vr030414-10/paran11#n11
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України після консультацій з Вищою радою 

правосуддя. 

3. Місцезнаходження, територіальна юрисдикція і 

статус суду визначаються з урахуванням принципів 

територіальності, спеціалізації та інстанційності. 

4. Підставами для утворення чи ліквідації суду є 

зміна визначеної цим Законом системи судоустрою, 

необхідність забезпечення доступності правосуддя, 

оптимізації видатків державного бюджету або зміна 

адміністративно-територіального устрою. 

5. Утворення суду може відбуватися шляхом 

створення нового суду або реорганізації (злиття, 

поділу) судів. 

мережі судів ДСА України 

Начальники 

територіальних 

управлінь                       

ДСА України 

19.  Частина шоста статті 19 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 
Кількість суддів у суді визначає Державна судова 

адміністрація України за погодженням з Вищою 

радою правосуддя з урахуванням судового 

навантаження та в межах видатків, визначених у 

Державному бюджеті України на утримання судів та 

оплату праці суддів. 

У встановленому 

законодавством порядку за 

погодженням з Вищою радою 

правосуддя затвердити 

кількість суддів у судах з 

урахуванням судового 

навантаження  

до 01.01.2017 Дробинський О. В. 

Покотило Я. Б. 

Слоніцький О. Є. 

Начальники 

територіальних 

управлінь            

ДСА України 

 

20.  Частина перша статті 68 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 

Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді 

виплачується винагорода, розрахована виходячи з 

посадового окладу судді місцевого суду  з 

урахуванням фактично відпрацьованого часу в 

порядку, визначеному Державною судовою 

адміністрацією України. Присяжним 

відшкодовуються витрати на проїзд і наймання 

житла,  

а також виплачуються добові. Зазначені виплати 

здійснюються за рахунок коштів бюджетної 

Розробити та затвердити 

порядок виплати винагороди 

присяжним за час виконання 

ними обов'язків у суді, витрат 

на проїзд, наймання житла та 

добових 

до 30.09.2016 Пристрома Є. В. 

Покотило Я. Б. 

 



11 

програми на здійснення правосуддя 

територіальними управліннями Державної судової 

адміністрації України за рахунок коштів Державного 

бюджету України. 

21.  Пункт 5 частини другої статті 94 Закону України 

від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і 

статус суддів" 

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

обираються (призначаються) Головою Державної 

судової адміністрації України  два члени Комісії з 

числа осіб, які не є суддями. 

Частина двадцять третя статті 95 Закону України 

від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і 

статус суддів" 

Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Голова Державної судової адміністрації 

України призначають члена Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України з числа суддів у відставці або 

інших осіб, які не є суддями, за результатами 

проведення публічного конкурсу. 

Пункт 27 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII  

"Про судоустрій і статус суддів" 

Протягом тридцяти днів з дня набрання чинності 

цим Законом Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини та Голова Державної судової 

адміністрації України призначають додатково по 

одному члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України. 

Розробити порядок 

проведення публічного 

конкурсу для призначення 

члена Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України з числа 

суддів у відставці або інших 

осіб, які не є суддями 

 

до 30.09.2016 

 

 

Дробинський О. В. 

Пристрома Є. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дробинський О. В. 

Пристрома Є. В. 

 

Призначити додатково одного 

члена Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України з числа 

суддів у відставці або інших 

осіб, які не є суддями, за 

результатами проведення 

публічного конкурсу 

 

до 30.10.2016 

22.  Частина п’ята статті 159 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів" 
Порядок створення та діяльності служби судових 

розпорядників визначається положенням, що 

затверджується Головою Державної судової 

Розробити та затвердити 

Положення про Службу 

судових розпорядників за 

погодженням із Вищою радою 

правосуддя 

до 30.09.2016 Пристрома Є. В.  

Дробинський О. В.  
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адміністрації України за погодженням із Вищою 

радою правосуддя. 

23.  Стаття 134 Закону України від 02.06.2016  

№ 1402VIII "Про судоустрій і статус суддів" 

Забезпечення роботи з’їзду суддів України, спільних 

зборів суддів місцевих загальних судів, діяльності 

Ради суддів України здійснюється Державною 

судовою адміністрацією України та її 

територіальними управліннями за рахунок коштів 

Державного бюджету України згідно з вимогами 

розділу XI цього Закону. 

Забезпечення роботи з’їзду 

суддів України, спільних 

зборів суддів місцевих 

загальних судів, діяльності 

Ради суддів України 

стосовно 

засідань Ради 

суддів 

України – 

відповідно до 

графіку 

засідань Ради 

суддів 

України, 

стосовно 

з’їзду суддів 

України – 

відповідно до 

рішення Ради 

суддів 

України 

Давиденко В. Г. 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів                   

ДСА України 

Начальники 

територіальних 

управлінь                     

ДСА України 

 

24.  Пункт 6 частини першої статті 152 Закону 

України від 02.06.2016 № 1402VIII  

"Про судоустрій і статус суддів" 

Державна судова адміністрація України організовує 

роботу з ведення судової статистики, діловодства та 

архіву; контролює стан діловодства в судах. 

Внести зміни до наказів ДСА 

України про затвердження 

інструкцій з діловодства (від 

20.02.2013 № 28, від 

17.12.2013 № 173, 17.12.2013 

№ 174) 

до 01.01.2017 

 

 

 

 

 

Слоніцький О. Є. 

Пристрома Є. В. 

 

 

 

 

 

Запровадити збирання 

місячної статистичної 

звітності 

до 01.01.2017 

 

Слоніцький О. Є. 

Пристрома Є. В. 

Живаєв В. І. 

25.  Пункт 46 Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII  

"Про судоустрій і статус суддів" 

Державній судовій адміністрації України 

Розробити та впровадити 

підсистему "Електронний суд" 

у складі Єдиної інформаційної 

(автоматизованої) системи 

до 01.07.2017 

 

Слоніцький О. Є. 

Живаєв В. І. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/print1456829857943664#n4992


13 

забезпечити створення Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи, яка забезпечує 

автоматизований документообіг у судах, між 

судами, між судами та органами суддівського 

врядування, Державною судовою адміністрацією 

України, захищене зберігання та автоматизовану 

аналітичну обробку статистичної інформації про 

діяльність судді, суду, судів відповідних рівнів та 

юрисдикцій, даних щодо суддів, які включаються до 

суддівського досьє тощо. 

  

26.  Частина третя статті 147 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус 

суддів"  

Державна судова адміністрація України забезпечує 

виконання рішень про утворення чи припинення 

(ліквідацію) судів. 

Прийняття участі у виконанні 

рішень про утворення 

відповідних судів   

після 

прийняття 

відповідних 

рішень  

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів                   

ДСА України 

Начальники 

територіальних 

управлінь                     

ДСА України 

 

 

 

 

Начальник управління забезпечення  

діяльності керівництва Державної  

судової адміністрації України                                                                                                                                    М. Мельнікова 


