
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 
   

  25 березня 2015 року                        м. Київ №  41 
 

 

 

Про погодження змін до Положення 

про автоматизовану систему 

документообігу суду 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 15 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", рішення Ради суддів України від 12 березня 2015 року № 17 

 

НАКАЗУЮ:   
 

1. Погодити Зміни до Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 

26 листопада 2010 року № 30, погодженого Державною судовою 

адміністрацією України 26 листопада 2010 року (додаються). 

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 

судової адміністрації України надіслати текст цього наказу, рішення Ради 

суддів України від 12 березня 2015 року № 17 та додаток до нього (Зміни до 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду) до Верховного 

Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів та 

територіальних управлінь Державної судової адміністрації України. 

3. Прес-центру судової влади (на правах відділу) розмістити текст цього 

наказу, рішення Ради суддів України від 12 березня 2015 року № 17 та додаток 

до нього (Зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу 

суду) на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України в 

розділі "Нормативно-правова база". 

4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України надіслати текст цього наказу, рішення Ради суддів 

України від 12 березня 2015 року № 17 та додаток до нього (Зміни до 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду) до місцевих 

судів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова                                                      /підпис/                                                     З. Холоднюк 
 



 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ  
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30  

 

12 березня 2015 року       м. Київ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

№ 17 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України - 

голови Комітету адміністрування та організаційного забезпечення діяльності 

суду Алейнікова Г.І. щодо внесення змін до Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 

26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами), погодженого Державною судовою 

адміністрацією України 26 листопада 2010 року (далі - Положення про 

автоматизовану систему документообігу суду), відповідно до статті 113, 

частини п’ятої статті 127 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 

Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з'їздом 

суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів 

України  

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Інформацію члена Ради суддів України – голови Комітету 

адміністрування та організаційного забезпечення діяльності суду   Алейнікова 

Г.І. щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду взяти до відома. 

 

2. Внести зміни до Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду, що додаються.  

  

3. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на 

офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної 

юрисдикції для використання в роботі зміни до Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду. 

 

          Голова 

Ради суддів України                     

  

                   В.М. Сімоненко 

 



 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО  

 

Наказ Державної судової  

адміністрації України  
 

25 березня 2015 року № 41 

 

 

Додаток 

до рішення Ради суддів України 

від 12 березня 2015 року № 17 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення Ради суддів України  

 

 

12 березня 2015 року № 17 

 

 

 

 

Зміни до Положення  

про автоматизовану систему документообігу суду,  

затвердженого рішенням Ради суддів України 

від 26 листопада 2010 року № 30 

зі змінами, внесеними рішеннями Ради суддів України 

від 24 грудня 2010 року № 33,  

від 21 січня 2011 року № 4, 

 від 24 червня 2011 року № 28,  

від 23 грудня 2011 року № 70, 

від 25 травня 2012 року № 26, 

від 26 жовтня 2012 року № 60, 

від 21 грудня 2012 року № 85, 

від 25 січня 2013 року № 2, 

від 6 листопада 2014 року № 51, 

від 04 грудня 2014 року № 67  

 

Абзац десятий підпункту 3.9.2 пункту 3.9 викласти у такій редакції: 

"клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку та 

після його виконання, у справах, які розглянуті даним судом;". 

 

 

 

 


