
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 22 грудня 2017 р.                             м. Київ                                                          № 1123 

 

Про впорядкування звітної 

інформації щодо взаємодії судів  

і засобів масової інформації 

 

З метою вдосконалення та підвищення рівня організації роботи в 

питаннях взаємодії судів і засобів масової інформації та з метою формування 

позитивного іміджу органів системи правосуддя, посилення розуміння 

громадськістю питань діяльності судової влади 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити форму звітності "Звіт суду щодо комунікаційної 

діяльності" (додаток 1) і форму подання "Інформація щодо прес-служби суду" 

(додаток 2). 

 

2. Звіт суду щодо комунікаційної діяльності та Інформацію щодо  

прес-служби суду апеляційними судами надсилати до Державної судової 

адміністрації України (далі – ДСА України),  місцевими судами – до 

відповідного територіального управління ДСА України. 

 

3. Територіальним управлінням ДСА України збирати й 

узагальнювати звіти та інформацію від судів (відповідно до додатків 1, 2) після 

чого надсилати до ДСА України. 

 

4. Звіт суду щодо комунікаційної діяльності та Інформацію щодо  

прес-служби подавати щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за 

звітним до управління забезпечення діяльності керівництва ДСА України на 

електронні адреси: melnikova@court.gov.ua та ignatchenko@court.gov.ua.  

У разі, якщо термін надання вказаного Звіту припадає на вихідний або 

святковий день, він переноситься на перший робочий день після такого 

вихідного або святкового дня. 

 

5. Управлінню забезпечення діяльності керівництва ДСА України 

(Мельнікова М. О.) щоквартально до 20 числа  місяця, що наступає за звітним, 

зазначені отримані Звіти надсилати до Прес-центру судової влади для 

подальшого використання в роботі. 
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6. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) не пізніше наступного 

робочого дня за днем видання цього наказу довести його копію до керівників 

апаратів апеляційних судів, начальників територіальних управлінь                  

ДСА України, керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України. 

 

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

наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його копію 

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

 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова Державної  

судової адміністрації України                (підпис)                              З. Холоднюк 
 

 


