
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

05 травня 2018 р.                            Київ                                                            № 217 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 03.11.2016 № 225 

  

З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів 

та у зв’язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від  

11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів" 

 

НАКАЗУЮ: 

 

          1. Внести наступні зміни до наказу ДСА України від 03.11.2016 № 225: 

 

1) виключити пункти 1 та 2 Заходів щодо ефективного та 

раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання 

місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, Державної судової 

адміністрації України та її територіальних управлінь, Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, Національної школи суддів України (далі – Заходи); 

 

2) пункти 3 – 9 Заходів відповідно вважати пунктами 1 – 7. 

            

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю ДСА України        

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до керівників самостійних 

структурних підрозділів ДСА України, місцевих та апеляційних судів, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, територіальних управлінь Державної 

судової адміністрації України, Національної школи суддів України. 

 

3. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати цей 

наказ на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база" 

рубрики "Інше" не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

 

          4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Голова                                                                                 З. Холоднюк 
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ВНУТРІШНІ ВІЗИ 

 

 

Заступник Голови Державної судової 

адміністрації України                                                                Л. Гізатуліна 

 

Заступник Голови Державної судової 

адміністрації України                                                                С. Чорнуцький 

 

Начальник юридичного  

управління   Є. Пристрома 

 

Начальник управління організаційного 

забезпечення діяльності та контролю   Т. Парубченко 

 

Начальник управління забезпечення  

діяльності керівництва ДСА України   М. Мельнікова 

 

В. о. начальника управління інформатизації та  

судової статистики                                                                    О. Чикін 

 

В. о. начальника управління бухгалтерського  

обліку та звітності   Н. Шульгіна 

 

Начальник управління з питань  

об’єктів державної власності                                                    І. Галівець 

 

Начальнику відділу аудиту                                                       О. Лещенко 

 

Начальник планово-фінансового 

управління    Я. Покотило 

 

Заступник начальника управління - 

начальник відділу планування та  

фінансового забезпечення судів та  

установ ДСА України                                             І. Гомонова 


