
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

12 червня 2018 р.                                         Київ                                                                 № 294 

 

Про утворення робочої групи 

  

 

Відповідно до частини першої статті 151, пунктів 3, 6 частини першої 

статті 152, частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів", з метою належної реалізації прав громадян на судовий захист, 

оптимізації використання бюджетних коштів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

         1. Утворити робочу групу для дослідження показників витрат часу на 

розгляд судової справи, коефіцієнтів складності справ за категоріями та 

розрахунку нормативної кількості суддів у судах згідно з додатком. 

 

 2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Лавер І. Г.) довести текст цього наказу до членів 

робочої групи. 

 

 3. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) не пізніше 

наступного робочого дня за днем видання цього наказу опублікувати його текст 

на офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі 

"Нормативно-правова база" рубрики "Інше". 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова                                     (підпис)                                              З. Холоднюк 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 

до наказу ДСА України 

від  12.06.2018   № 294 

 

 
Склад робочої групи з підготовки пропозицій 

щодо рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд судової  

справи, коефіцієнтів складності справ за категоріями,  

розрахунку нормативної кількості суддів у судах 

 

Гізатуліна                                                         

Людмила Василівна 

заступник Голови Державної судової 

адміністрації України, керівник робочої 

групи; 

 

Сухова  

Наталія Іванівна 

начальник управління стратегічного 

планування та аналізу забезпечення 

діяльності системи правосуддя 

секретаріату Вищої ради правосуддя 

(за згодою); 

 

Осницька  

Наталія Анатоліївна 

заступник начальника управління 

стратегічного планування та аналізу 

забезпечення діяльності системи 

правосуддя секретаріату Вищої ради 

правосуддя (за згодою); 

 

Ткачук 

Олег Степанович 

Голова Ради суддів України, суддя 

Верховного Суду (за згодою); 

  

Діброва  

Галина Іванівна 

голова Комітету Ради суддів України з 

питань статусу суддів, дотримання прав 

працівників судів, суддя Одеського 

апеляційного господарського суду (за 

згодою); 

 

Гайдученко 

Володимир Данилович 

головний спеціаліст відділу підготовки 

суддів Національної школи суддів 

України (за згодою); 

 

Покотило  

Ярослав Богданович 

начальник планово-фінансового 

управління ДСА України; 

 

Кожедуб 

Олена Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу бюджетного 

моніторингу та аналізу планово-

фінансового управління ДСА України; 

 

 

  

Дробинський  

Олег Віталійович 

начальник управління з питань персоналу 

ДСА України; 



 

Гульчак  

Олександра Іванівна 

головний спеціаліст відділу 

інформаційно-аналітичної роботи та 

міжнародного співробітництва 

управління забезпечення діяльності 

керівництва ДСА України; 

  

Поліщук 

Антоніна Петрівна 

заступник начальника управління-

начальник відділу судової статистики, 

діловодства та архіву суду ДСА України 

  

  

 

 

Начальник планово-фінансового 

управління                                              (підпис)              Я. Покотило 

 


