
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

             11.08.2016                             м. Київ №            164 

 

Про План заходів щодо вдосконалення 

процедури фіксування судового  

засідання технічними засобами 
 

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 149 Закону України  

"Про судоустрій і статус суддів" та з метою вдосконалення процедури 

фіксування судового засідання технічними засобами 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План заходів щодо вдосконалення процедури фіксування 

судового засідання технічними засобами (далі — План заходів), що додається. 
 

2. Керівникам апаратів апеляційних, апеляційних спеціалізованих, 

місцевих спеціалізованих судів, начальникам територіальних управлінь 

Державної судової адміністрації України (для місцевих загальних судів) 

забезпечити: 

1)   виконання Плану заходів у встановлені строки;  

2) надання щоквартально (починаючи з III кварталу 2016 року) 

управлінню інформатизації та судової статистики Державної судової 

адміністрації України інформації про стан виконання Плану заходів за формою, 

що додається. 
 

3. Управлінню інформатизації та судової статистики Державної судової 

адміністрації України (Слоніцький О. Є.) забезпечити контроль за виконанням 

Плану заходів відповідно до встановлених строків. 
 

4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 

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

начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України, керівників апаратів апеляційних, апеляційних спеціалізованих, 

місцевих спеціалізованих судів не пізніше наступного робочого дня за днем 

видання цього наказу. 
 

5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України довести цей наказ до керівників апаратів місцевих 



загальних судів не пізніше наступного робочого дня за днем отримання цього 

наказу. 
 

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

пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його 

текст на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі 

"Нормативно-правова база". 
 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Булку О. А. 

 

 

Голова  

Державної судової 

адміністрації України     З. Холоднюк 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Державної судової 

адміністрації України 
 

від 11.08.2016  № 164 

 

План заходів щодо вдосконалення процедури фіксування судового 

засідання технічними засобами 
 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
Примітки 

1 За результатами проведеної 

Державною судовою адміністрацією 

України централізованої закупівлі 

апаратури для записування та 

відтворювання звуку й зображення 

за кодом ДК 016:2010 - 26.40.3 

[системи керування та контролю - за 

ДК 021:2015 - 42961000 - 0 

(програмно-апаратний комплекс: 

технічний засіб фіксування судового 

засідання (судового процесу)] 

організувати своєчасне отримання 

від постачальника нових систем 

технічної фіксації судового процесу 

з ліцензійним програмним 

забезпеченням технічної фіксації 

судового процесу "Акорд". 

Відповідальним працівникам судів 

невідкладно після отримання систем 

технічної фіксації судового процесу 

організувати оформлення, 

підписання відповідних актів 

приймання-передачі цих систем та 

надсилання їх скан-копій на 

електронну адресу Державної 

судової адміністрації України: 

inform@court.gov.ua 

липень – 

вересень 

2016 року 

Управління 

інформатизації та 

судової 

статистики 

Державної судової 

адміністрації 

України, 

апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

 

2 Протягом одного місяця після 

отримання систем технічної фіксації 

судового процесу згідно з пунктом 1 

цього Плану заходів здійснити їх 

встановлення в залах судового 

засідання, де відсутні системи 

відеоконференцз’вязку, а також 

активацію програмного 

забезпечення технічної фіксації 

судового процесу "Акорд" 

липень – 

вересень 

2016 року 

Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

 

 

mailto:inform@court.gov.ua


№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
Примітки 

відповідно до настанови 

користувача 

3 Отримати від ДСА України на 

безоплатній основі інсталяційні 

пакети під Windows та Linux 

(необмежена кількість ліцензій) з 

програмним забезпеченням 

фіксування судового засідання в 

режимах звукозапису, відеозапису 

та відеоконференції, що встановлено 

на системах технічної фіксації 

судового процесу згідно з пунктом 1 

Плану заходів 

вересень 

2016 року 

Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

 

4 Установити на існуючі системи 

звукозапису, що тимчасово 

знаходяться поза межами залів 

судового засідання, програмне 

забезпечення технічної фіксації 

судового процесу, отримане згідно з 

пунктом 3 Плану заходів 

вересень – 

грудень 

2016 року 

Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

5 Установити на існуючі в залах 

судового засідання системи 

відеоконференцзв’язку програмне 

забезпечення технічної фіксації 

судового процесу, отримане згідно з 

пунктом 3 Плану заходів 

вересень – 

листопад 

2016 року 

Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

6 Здійснити демонтаж існуючих 

систем звукозапису в залах судового 

засідання, де встановлені системи 

відеоконференцзв’язку (зі 

встановленим новим ліцензійним 

програмним забезпеченням 

технічної фіксації судового процесу 

згідно з пунктом 5 Плану заходів) 

грудень 

2016 року – 

січень  

2017 року 

Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

 

7 При формуванні бюджетного запиту 

на 2017 рік передбачити видатки на 

модернізацію існуючих систем 

звукозапису або замінити їх із 

розрахунку вивільнених із залів 

судового засідання згідно з пунктом 

6 Плану заходів у залах судового 

засідання, де відсутні системи 

фіксації судового процесу, 

встановлені згідно з пунктами 2, 5 

Плану заходів. Установити на ці 

системи нове ліцензійне програмне 

забезпечення технічної фіксації 

судового, отримане згідно з пунктом 

3 Плану заходів 

липень – 

серпень 

2016 року 

Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

 



№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
Примітки 

8 При формуванні бюджетного запиту 

на 2017 рік передбачити видатки на 

закупівлю додаткового обладнання 

(відеокамери, пристрої апаратно-

програмного квадрування 

зображення, телевізори) для 

розгортання в залах судового 

засідання систем 

відеоконференцзв’язку на базі 

систем фіксації судового засідання, 

отриманих згідно з пунктом 1 Плану 

заходів 

липень – 

серпень 

2016 року 

Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

 

9 При формуванні бюджетного запиту 

на 2017 – 2018 роки передбачити 

видатки на закупівлю додаткового 

обладнання (відеокамери, пристрої 

апаратно-програмного квадрування 

зображення, телевізори) для 

розгортання в залах судового 

засідання систем 

відеоконференцзв’язку на базі 

існуючих систем звукозапису згідно 

з пунктом 7 Плану заходів 

липень – 

серпень 

2016 року, 

липень – 

серпень 

2017 року 

Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

 

10 У разі потреби здійснювати 

закупівлю нових систем технічної 

фіксації судового процесу з 

урахуванням подальшого 

встановлення на них програмного 

забезпечення технічної фіксації 

судового процесу, отриманого 

згідно з пунктом 3 Плану заходів 

постійно Апеляційні суди, 

місцеві суди, 

територіальні 

управління 

Державної судової 

адміністрації 

України 

 

 

Начальник управління інформатизації  

та судової статистики                                   О. Слоніцький  

 



 

Додаток 

до наказу Державної 

судової адміністрації 

України 
 

від 11.08.2016 № 164 
 

Стан виконання Плану заходів щодо вдосконалення процедури фіксування судового засідання технічними засобами 

______________________________________________________________________ 

(період звітності – щоквартально не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом) 

Назва суду 

Кількість 

залів 

судових 

засідань, 

усього 

Установлено в залах судових засідань 
Установлено тимчасово поза 

межами залів судового засідання 

Систем 

звукозапису, 

усього 

у тому числі з 

установленим 

ліцензійним 

програмним 

забезпеченням 

технічної фіксації 

судового процесу в 

режимах 

звукозапису, 

відеозапису та 

відеоконференції 

"Акорд" 

Систем 

відеоконференц-

зв’язку, усього 

у тому числі з 

установленим 

ліцензійним 

програмним 

забезпеченням 

технічної фіксації 

судового процесу в 

режимах 

звукозапису, 

відеозапису та 

відеоконференції 

"Акорд" 

Систем 

звукозапису, 

усього 

у тому числі з 

установленим 

ліцензійним 

програмним 

забезпеченням 

технічної фіксації 

судового процесу в 

режимах 

звукозапису, 

відеозапису та 

відеоконференції 

"Акорд" 

А 1 2 3 4 5 6 7 

 

Начальник управління інформатизації  

та судової статистики                                                                                                      О. Слоніцький  


