
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

 

01 лютого 2018 року м. Київ № 35 

 

Про затвердження Положення про 

порядок ведення договірної роботи в 

Державній судовій адміністрації України 

та її територіальних управліннях 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів" і Положення про Державну судову адміністрацію України, 

затвердженого рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12 (зі 

змінами), враховуючи положення Закону України "Про публічні закупівлі", 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про порядок ведення договірної роботи в 

Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях (далі 

– Положення),  що додається. 

 

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної судової 

адміністрації України та начальникам територіальних управлінь Державної 

судової адміністрації України забезпечити неухильне дотримання вимог цього 

наказу та Положення.  

 

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери 

управління Державної судової адміністрації України, з урахуванням 

особливостей основної діяльності, використовувати Положення в ході 

організації договірної роботи. 

 

4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Парубченко Т.) 

довести до заступника Голови Державної судової адміністрації України, Радника 

Голови, керівників самостійних структурних підрозділів Державної судової 

адміністроації України, начальників територіальних управлінь Державної 

судової адміністрації України копію цього наказу не пізніше наступного 

робочого дня за днем його видання. 
 

5. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В.) опублікувати на 

офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики 



 

 

"Інше" копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня за днем його 

видання. 
 

6. З дня видання цього наказу визнати такими, що втратили чинність, 

накази Державної судової адміністрації України: 

від 18 травня 2015 року № 62 " Про затвердження Положення про порядок 

ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її 

територіальних управліннях"; 

від 24 лютого 2017 року № 248 " Про внесення змін до Положення про 

порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та 

її територіальних управліннях". 
 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова Державної 

судової адміністрації України             (підпис)                               З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


