
Додаток 

до наказу Державної судової адміністрації 

України 

від 22.12.2017 № 1126 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодореалізації Державною судовою адміністрацією України Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII 

"Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" 
 

 

№ 

з/п 

 

Положення відповідного закону 

 

Зміст заходу з реалізації 

положення відповідного закону 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Пункт 8 частини першої статті 152 Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів" 

 

ДСА України організовує комп'ютеризацію судів для 

здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-

нормативного забезпечення судової діяльності та 

забезпечення функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, затверджує 

Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та 

категорій справ; забезпечує суди необхідними 

технічними засобами фіксування судового процесу в 

межах коштів, передбачених у Державному бюджеті 

України на фінансування відповідних судів. 

 

Розробити та затвердити 

Загальний класифікатор 

спеціалізацій суддів та категорій 

справ 

до 31.03.2018 

 

 

Булка О.А.  

Слоніцький О. Є. 

Шаповал А. В. 

Пристрома Є. В.  

 

 

2 Пункт 6 частини першої статті 152 Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів" 

 

ДСА України організовує роботу з ведення судової 

Доопрацювати проект  Інструкції 

з діловодства в судах та ввести 

в дію з 01.01.2018 

до 31.12.2017 Булка О.А.  

Слоніцький О. Є. 

Шаповал А. В. 

Пристрома Є. В. 

 



2 

статистики, діловодства та архіву; контролює стан 

діловодства в судах (з урахуванням змін, внесених до 

Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та 

інших законодавчих актів) 

 

Підготувати зміни до облікових 

відомостей (карток) про розгляд 

судових справ в АСДС [ОСК 

(ОІК) в КП «Д-3» і «ДСС»]  

до 31.12.2017 Булка О.А.  

Слоніцький О. Є. 

Шаповал А. В. 

 

 

Внести зміни до квартальних 

звітів за формами 1 мзс, 1-оас, 1-

мгс, 2-азс, 2-аас, 2-агс, 10  

до 01.02.2018 Булка О.А.  

Слоніцький О.Є. 

Шаповал А. В. 

 

 

Розробити та запровадити річні 

форми звітності про розгляд 

судових справи 

до 30.06.2018 Булка О.А.  

Слоніцький О.Є. 

Шаповал А. В. 

 

 

3 Частина п'ята статті 147 
1
 Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" 

Для здійснення дій щодо реєстрації 

новоутвореного суду як юридичної особи, 

забезпечення необхідних дій для належного початку 

його роботи та представництва такого суду як органу 

державної влади у зносинах з іншими органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, 

фізичними та юридичними особами Державна судова 

адміністрація України приймає рішення про 

призначення тимчасово виконуючого обов’язки 

керівника апарату новоутвореного суду.  

Прийняття участі у виконанні 

рішень про утворення 

відповідних судів   

після 

прийняття 

відповідних 

рішень про 

утворення 

відповідних 

судів 

Булка О.А.  

Дробинський О. 

В. 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів                   

ДСА України 

Начальники 

територіальних 

управлінь                     

ДСА України 

 

4 Частина перша статті 157 Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" 

 

Кожний суддя має помічника (помічників), статус і 

умови діяльності якого (яких) визначаються цим 

Законом та Положенням про помічника (помічників) 

судді, затвердженим Радою суддів України. 

Підготувати пропозиції про 

доповнення проекту Положення 

про помічника судді, 

направленого до Ради суддів 

України листом від 10.10.2017 № 

8-11886 для затвердження 

 

до 31.12.2017 

 

Булка О. А. 

Дробинський О. 

В. 

Пристрома Є. В. 

 

 

5 Пункт 10 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 

Закону № 2147-VIII  

Привести накази (порядки 

обміну електронними 
до 31.12.2017 

 

Булка О. А.  
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Рекомендувати Державній судовій адміністрації 

України привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом 

 

документами, порядки 

надсилання електронних 

документів, тимчасові 

регламенти та інші документи) у 

відповідність із законом після 

введення в дію Єдиної судової 

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

 

Гізатуліна Л. В. 

Слоніцький О.Є. 

Керівники 

самостійних 

структурних 

підрозділів                   

ДСА України 

 

6 Пункт 10 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 

Закону № 2147-VIII  

 

Рекомендовано Державній судовій адміністрації 

України до 31 грудня 2017 року спільно із 

Міністерством юстиції України затвердити спільним 

нормативно-правовим актом Положення про 

Єдиний державний реєстр виконавчих документів  

 

Спільно з Мінюстом розробити 

та затвердити Положення про 

Єдиний державний реєстр 

виконавчих документів 

до 15.01.2018 Булка О. А. 

Пристрома Є.В. 

Слоніцький О.Є. 

ДП "ІСС" 

 

 

7 Пункт 10 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 

Закону № 2147-VIII  

 

Спільно з Міністерством юстиції України до 31 грудня 

2018 року вжити заходів щодо створення Єдиного 

державного реєстру виконавчих документів 

 

Частина друга статті 3 Закону України "Про доступ 

до судових рішень"  

Єдиний державний реєстр судових рішень функціонує 

в межах Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи 

 

Створити Єдиний державний 

реєстр виконавчих документів в 

межах Єдиної судової 

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

до 31.12.2018 Булка О. А. 

Слоніцький О. Є. 

Шаповал А. В. 

ДП "ІСС" 

 

 

8 Частини сьома статті 15
-1

 Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" 

 

Положення про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему затверджується Вищою 

Розробити План заходів і 

Технічні умови на створення та 

впровадження Єдиної судової 

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

до 28.02.2018 Булка О. А. 

Слоніцький О. Є. 

Члени постійно 

діючої робочої 

групи 

Наказ ДСА 

України від 

11.07.2017 

№ 797 



4 

радою правосуддя за поданням Державної судової 

адміністрації України та після консультацій з Радою 

суддів України 

 

Пункт 10 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 

Закону  № 2147-VIII  

 

Рекомендувано Державній судовій адміністрації 

України до 31 грудня 2018 року забезпечити створення 

та належне функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

 

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна 

система починає функціонувати через 90 днів з дня 

опублікування Державною судовою адміністрацію 

України у газеті "Голос України" та на веб-порталі 

судової влади оголошення про створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

 

Передбачити видатки 

державного бюджету на 

створення та належне 

функціонування Єдиної судової 

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

у терміни, 

визначені 

для форм 

показників 

бюджету 

Булка О. А. 

Гізатуліна Л. В. 

Слоніцький О. Є. 

Покотило Я. Б. 

Виконуєтьс

я 

Розробити проект Положення 

про Єдину судову інформаційно-

телекомунікаційну систему, 

провести консультації з Радою 

суддів України та подати на 

затвердження до Вищої ради 

правосуддя 

до 28.02.2018 

 

Булка О. А. 

Слоніцький О. Є. 

Члени постійно 

діючої робочої 

групи 

Наказ ДСА 

України від 

11.07.2017 

№ 797 

Розробити Технічні умови на 

створення підсистем 

"Документообіг", "Кадри" та 

"Фінанси", як складових 

підсистем Єдиної судової 

інформаційно-

телекомунікаційної системи. 

Лютий 

2018 року 

Булка О. А. 

Слоніцький О. Є. 

Дробинський О. 

В. 

Члени постійно 

діючої робочої 

групи 

Наказ ДСА 

України від 

11.07.2017 

№ 797 

Розпочати функціонування 

Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи 

 

Січень 

2019 року 

Булка О. А. 

Слоніцький О.Є. 

ДП "ІСС" 

Шаповал А. В. 

 

 

9 Частина друга статті 327 Господарського 

процесуального кодексу України, частина друга 

статті 431 Цивільного процесуального кодексу 

України, частина друга статті 373 Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

 

Підставою для виконання суб'єктом державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань судового рішення, що 

набрало законної сили, є його примірник в електронній 

Спільно з Мінюстом розробити 

та затвердити наказ щодо 

порядку надсилання судами 

державним реєстраторам 

відповідних електронних копій 

судових рішень та забезпечити 

технічну реалізацію цього обміну 

Березень 

2018 року 

Булка О. А. 

Слоніцький О.Є. 

Пристрома Є.В. 

ДП "ІСС" 

Шаповал А. В. 
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формі, надісланий суб'єкту державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань у порядку інформаційної 

взаємодії між Єдиним державним реєстром судових 

рішень та Єдиним державним реєстром юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, затвердженому Міністерством юстиції 

України спільно з Державною судовою 

адміністрацією України. 

 

10 Частина третя статті 11 Закону України "Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус"  

 

Суддя при здійсненні судочинства має доступ до 

інформації Реєстру в обсязі, необхідному для 

ідентифікації учасників судового процесу. 

 

Адміністратор Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи має доступ до інформації 

Реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації осіб, 

які звернулися для здійснення реєстрації офіційних 

електронних адрес учасників судового процесу в 

Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній 

системі. 

Підготувати відповідно до 

Порядку ведення Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та надання з нього 

інформації, взаємодії між 

уповноваженими суб’єктами, а 

також здійснення ідентифікації 

та верифікації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017 № 784, 

проект регламенту технічної 

взаємодії/регламенту 

технічного доступу з 

Державною міграційною 

службою України з метою 

забезпечення можливості 

направлення судами запитів та 

надання відповідними органами 

реєстрації відповіді на них в 

електронній формі щодо 

інформації про зареєстроване 

місце проживання (перебування) 

фізичних осіб у строки, 

передбачені відповідним 

процесуальним законом та 

супроводжувати його до повного 

Лютий 

2018 року 

Булка О. А. 

Слоніцький О.Є. 

Шаповал А. В. 

ДП "ІСС" 
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забезпечення суддів таким 

доступом 

 

11 Пункт 6 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 

Закону № 2147-VIII  

 

Кабінету Міністрів України до 31 грудня 2017 року 

спільно з Державною судовою адміністрацією 
України забезпечити можливість направлення судами 

запитів та надання відповідними органами 

реєстрації відповіді на них в електронній формі 

щодо інформації про зареєстроване місце 

проживання (перебування) фізичних осіб у строки, 

передбачені відповідним процесуальним законом в 

редакції цього Закону 

Підготувати відповідно до 

Порядку ведення Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та надання з нього 

інформації, взаємодії між 

уповноваженими суб’єктами, а 

також здійснення ідентифікації 

та верифікації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017 № 784, 

проект регламенту технічної 

взаємодії/регламенту 

технічного доступу з 

Державною міграційною 

службою України з метою 

забезпечення можливості 

направлення судами запитів та 

надання відповідними органами 

реєстрації відповіді на них в 

електронній формі щодо 

інформації про зареєстроване 

місце проживання (перебування) 

фізичних осіб у строки, 

передбачені відповідним 

процесуальним законом та 

супроводжувати його до повного 

забезпечення суддів таким 

доступом 

 

Лютий 

2018 року 

Булка О. А. 

Слоніцький О.Є. 

Шаповал А. В. 

ДП "ІСС" 

 

 

12 Пункт 6 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 

Закону № 2147-VIII  

 

Забезпечити доступ суддів до інформації з Єдиного 

Підготувати відповідно до 
Порядку ведення Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та надання з нього 

Лютий 

2018 року 

Булка О. А. 

Слоніцький О.Є. 

Шаповал А. В. 

ДП "ІСС" 
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державного демографічного реєстру в обсязі, 

необхідному для ідентифікації учасників судового 

процесу 

 

 

інформації, взаємодії між 

уповноваженими суб’єктами, а 

також здійснення ідентифікації 

та верифікації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.10.2017 № 784, 

проект регламенту технічної 

взаємодії/регламенту 

технічного доступу з 

Державною міграційною 

службою України з метою 

забезпечення можливості 

направлення судами запитів та 

надання відповідними органами 

реєстрації відповіді на них в 

електронній формі щодо 

інформації про зареєстроване 

місце проживання (перебування) 

фізичних осіб у строки, 

передбачені відповідним 

процесуальним законом та 

супроводжувати його до повного 

забезпечення суддів таким 

доступом 

 

 

13 Пункт 7 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 

Закону № 2147-VIII  

Державні органи, органи місцевого самоврядування, 

суб'єкти господарювання державного та комунального 

сектору економіки, адвокати, нотаріуси, приватні 

виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти 

зобов'язані зареєструватися в Єдиній судовій 

інформаційно-телекомунікаційній системі протягом 

30 днів з дня початку її функціонування. 

Забезпечити підключення до 

Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи  

 

Протягом 30 

днів з дня 

початку 

функціонува

ння Єдиної 

судової 

інформаційн

о-

телекомуніка

ційної 

системи 

Булка О. А. 

Слоніцький О.Є. 

Шаповал А. В. 

ДП "ІСС" 
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14 Стаття 122 Господарського процесуального кодексу 

України, 128 Цивільного процесуального кодексу 

України, 130 Кодексу адміністративного 

судочинства України 

 

Відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце 

проживання (перебування), місцезнаходження чи місце 

роботи якого невідоме, викликається в суд через 

оголошення на офіційному веб-порталі судової 

влади України, яке повинно бути розміщене не 

пізніше ніж за десять днів до дати відповідного 

судового засідання. 

Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової 

влади України визначається Положенням про Єдину 

судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 

 

У Положенні про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну 

систему визначити порядок 

публікації оголошень на веб-

порталі судової влади України. 

 

до 28.02.2018 Булка О. А. 

Слоніцький О.Є. 

Шаповал А. В. 

Пристрома Є.В. 

ДП "ІСС" 

 

Розробити додатковий 

функціонал розміщення судами 

оголошень  

на офіційному веб-порталі 

судової влади України.  

Липень 2018 

15 Частина перша статті 122 Господарського 

процесуального кодексу України 

 

У справах про відшкодування збитків, заподіяних 

юридичній особі її посадовою особою, та про визнання 

торговельної марки (знака для товарів і послуг) добре 

відомою підлягають оприлюдненню судом на 

офіційному веб-порталі судової влади України 

ухвала про відкриття провадження у справі та 

інформація про відкладення розгляду справи або 

оголошення перерви в засіданні. 

 

У Положенні про Єдину судову 

інформаційно-телекомунікаційну 

систему визначити порядок 

публікації оголошень на веб-

порталі судової влади України. 

до 28.02.2018 Булка О. А. 

Слоніцький О.Є. 

Шаповал А. В. 

Пристрома Є.В. 

ДП "ІСС". 

 

Розробити додатковий 

функціонал розміщення судами 

оголошень на офіційному веб-

порталі судової влади України. 

Липень 2018 

 

 

 

Начальник юридичного управління                                    (підпис)     Є. Пристрома 


