
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

28  березня  2018 р. м. Київ №     142 

 

Про визначення функцій та розподіл  

повноважень між заступниками Голови  

Державної судової адміністрації України  
 

Відповідно до частин п’ятої та сьомої статті 153 Закону України  

"Про судоустрій і статус суддів", підпункту 3 пункту 7 Положення про 

Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів 

України від 22 жовтня 2010 року № 12, та з метою забезпечення реалізації 

повноважень Державної судової адміністрації України 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визначити функції та розподілити повноваження між заступниками 

Голови Державної судової адміністрації України (додаток 1).  

 

2. Затвердити Схему спрямування та координації діяльності самостійних 

структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, її 

територіальних управлінь, державних підприємств, що належать до сфери 

управління Державної судової адміністрації України (додаток 2). 

 

3. Установити, що: 

 

1) у разі тимчасової відсутності Голови Державної судової адміністрації 

України його повноваження виконує один із заступників Голови  

Державної судової адміністрації України, на якого тимчасове виконання  

повноважень покладено відповідним наказом;  
 
2) на час відсутності одного із заступників Голови Державної судової 

адміністрації України його повноваження здійснюють:  

Чорнуцького С. П. – Гізатуліна Л. В.,  

Гізатуліної Л. В. – Чорнуцький С. П. 

 
4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до заступників Голови 

Державної судової адміністрації України, керівників самостійних структурних 

підрозділів Державної судової адміністрації України, Верховного Суду, 
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апеляційних судів, місцевих адміністративних та господарських судів, Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної 

школи суддів України, територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України, державних підприємств, що належать до сфери 

управління Державної судової адміністрації України. 

 

5. Начальникам Територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України довести копію цього наказу до місцевих загальних судів. 
 

6. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) оприлюднити цей 

наказ на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України в 

розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше". 

 

7. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Державної судової 

адміністрації України від 04.03.2016 № 43 та пункт 1 наказу Державної судової 

адміністрації України від 24.10.2017 № 990. 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова Державної  

судової адміністрації України                     З. Холоднюк 


