
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

"28"  липня 2016 року     м. Київ                 № 154                                

 

Про затвердження Плану 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 метою забезпечення виконання 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", відповідно до частини п’ятої 

статті 150 Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI "Про судоустрій і статус 

суддів" 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити 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", далі – 

План заходів (додається). 

 

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної судової 

адміністрації України, начальникам територіальних управлінь Державної 

судової адміністрації України та керівникам державних підприємств, що 

належать до сфери управління Державної судової адміністрації України, 

забезпечити:  

1) виконання Плану заходів у визначені терміни; 

2) інформування управління організаційного забезпечення діяльності 

Державної судової адміністрації України про виконання відповідного заходу не 

пізніше наступного робочого дня після настання терміну, визначеного Планом 

заходів. 

 

3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) забезпечити: 

1) доведення цього наказу до керівників самостійних структурних 

підрозділів Державної судової адміністрації України, начальників 

територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та 
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керівників державних підприємств, що належать до сфери управління 

Державної судової адміністрації України, не пізніше наступного робочого дня з 

дня видання цього наказу; 

2) інформування Голови Державної судової адміністрації України про 

виконання заходу, визначеного Планом заходів, на третій робочий день після 

настання відповідного терміну, визначеного Планом заходів. 

 

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

пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу розмістити його 

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

правова база". 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

  

Голова       

Державної судової 

адміністрації України                                                                З. Холоднюк 


