
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ  

 

НАКАЗ 

 

 29 січня  2016 р.                                     м. Київ                 № 17 

 

Про утворення  

Херсонського міського суду 

 

Відповідно до Указу Президента України від 19 січня 2016 року                 

№ 15 "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів", керуючись 

частиною п’ятою статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",     

з метою належного здійснення заходів організаційного характеру, пов’язаних     

з утворенням Херсонського міського суду,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити План заходів щодо утворення Херсонського міського суду 

(далі — План заходів), що додається. 

 2. Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України 

в Херсонській області (Лаговський В. М.): 

 1) вжити організаційні, матеріально-технічні, планово-фінансові заходи 

щодо утворення, державної реєстрації, створення належних умов діяльності 

Херсонського міського суду; 

 2) щоп’ятниці інформувати про вжиті заходи керівництво Державної 

судової адміністрації України з метою координації діяльності щодо утворення 

Херсонського міського суду. 

 3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) в одноденний строк з дня 

видання цього наказу направити його до територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Херсонській області та структурних підрозділів 

Державної судової адміністрації України. 

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                 З. Холоднюк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

наказ Державної судової 

адміністрації України  

 

"29" січня 2016 року № 17 
 

ПЛАН  

заходів щодо утворення Херсонського міського суду 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні за 

виконання 
Терміни виконання 

1.  Визначити кількість суддів  

Херсонського міського суду  

в порядку, встановленому статтею 

19 Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" 

ДСА України 

(Дробинський О. В.) 

У тритижневий строк 

після набуття чинності 

Указом Президента 

України від 19 січня 

2016 року № 15 

2.  Направити копію наказу  

ДСА України про визначення 

кількості суддів у Херсонському 

міському суді до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів 

України для вирішення питання 

щодо заповнення у встановленому 

законом порядку вакантних посад 

суддів  

ДСА України 

(Парубченко Т. В.) 

В одноденний строк 

після виконання 

пункту 1. 

3.  Подати документи для здійснення 

державної реєстрації 

Херсонського міського суду в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців  

та громадських формувань 

Голова/ в. о. голови 

Херсонського 

міського суду 

У тижневий строк  

з дати обрання голови / 

визначення в. о. голови 

суду, в порядку, 

передбаченому 

статтею 24 Закону 

України "Про 

судоустрій і статус 

суддів" 

4.  Розмістити повідомлення  

в спеціалізованому друкованому 

засобі масової інформації                             

м. Херсона про проведення 

державної реєстрації юридичної 

особи – Херсонського міського 

суду  

ТУ ДСА України  

в Херсонській області 

На наступний робочий 

день після отримання 

Херсонським міським 

судом повідомлення 

про державну 

реєстрацію   
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5.  Визначити штатну чисельність 

апарату Херсонського міського 

суду 

ТУ ДСА України  

в Херсонській області 

В день надходження до 

ТУ ДСА в Херсонській 

області наказу  

ДСА України про 

визначення кількості 

суддів Херсонського 

міського суду 

6.  Призначити за поданням голови 

Херсонського міського суду 

керівника апарату цього суду  

та його заступника  

ТУ ДСА України  

в Херсонській області 

У тижневий строк  

з дати обрання голови / 

визначення в. о. голови 

суду в порядку, 

передбаченому 

статтею 24 Закону 

України                                

"Про судоустрій  

і статус суддів" 

7.  Вжити заходи щодо забезпечення 

Херсонського міського суду 

приміщенням  

ТУ ДСА України  

в Херсонській області 

Невідкладно 

 

8.  Здійснити заходи щодо 

визначення реквізитів рахунку, 

відкритого в територіальному 

органі Державної казначейської 

служби України для зарахування 

судового збору за розгляд справ 

Херсонським міським судом  

ТУ ДСА України  

в Херсонській області 

У двотижневий строк з 

дати здійснення 

державної реєстрації 

Херсонського міського 

суду 

9.  За поданням територіального 

управління Державної судової 

адміністрації України в 

Херсонській області здійснити 

перерозподіл видатків між 

районними судами                  м. 

Херсона, що ліквідуються,  

та Херсонським міським судом 

ДСА України 

(Покотило Я. Б.) 

 

У тижневий строк з 

дати здійснення 

державної реєстрації 

Херсонського міського 

суду 

10.  Затвердити штатний розпис 

Херсонського міського суду 

ТУ ДСА України  

в Херсонській області 

У тижневий строк  

з дати призначення 

керівника апарату 

Херсонського міського 

суду 
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11.  Здійснити заходи щодо утворення 

та забезпечення функціонування 

режимно-секретного органу  

в Херсонському міському суді 

ТУ ДСА України  

в Херсонській 

області,  

апарат Херсонського 

міського суду 

В одномісячний строк 

з дати затвердження 

штатного розпису 

Херсонського міського 

суду 

12.  Призначити, у тому числі в 

порядку  переведення, працівників 

апарату Херсонського міського 

суду 

ТУ ДСА України  

в Херсонській області  

Керівник апарату 

Херсонського 

міського суду 

Після затвердження 

штатного розпису 

Херсонського міського 

суду 

13.  Забезпечити в установленому 

порядку передачу товарно-

матеріальних цінностей 

Дніпровського, Комсомольського 

та Суворовського районних судів  

міста Херсону, що ліквідуються, 

Херсонському міському суду 

ТУ ДСА України в 

Херсонській області 

У тижневий строк з 

початку роботи 

Херсонського міського 

суду 

14.  Забезпечити передавання судових 

справ, архівного фонду 

документообігу ліквідованих судів 

(Дніпровського, 

Комсомольського, Суворовського  

районних судів міста Херсону) до 

Херсонського міського суду 

ТУ ДСА України  

в Херсонській області 

У двотижневий строк з 

початку роботи 

Херсонського міського 

суду 

15.  Створити веб-сторінку 

Херсонського міського суду 

Керівник апарату 

Херсонського 

міського суду 

ДП "ІСС"  

(Живаєв В. І.) 

Не пізніше наступного 

робочого дня  

з дати призначення 

керівника апарату суду 

16.  Організувати придбання 

електронного цифрового підпису 

для суддів та відповідальних 

працівників апарату Херсонського 

міського суду 

ТУ ДСА України Невідкладно після 

призначення суддів, 

відповідальних 

працівників 
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17.  Створити базу даних 

автоматизованої системи 

діловодства Херсонського  

міського суду 

Керівник апарату 

Херсонського 

міського суду 

ДП "ІСС"  

(Живаєв В. І.) 

Не пізніше  наступного 

робочого дня з дати 

призначення керівника 

апарату суду 

18.  Створити робоче місце та 

наповнити базу інформаційно-

аналітичної системи "Кадри-

WEB" 

Керівник апарату 

Херсонського 

міського суду,  

ДСА України 

(Дробинський О. В.) 

У двотижневий строк з 

початку роботи 

Херсонського міського 

суду 

     19. Здійснити інші заходи, спрямовані 

на забезпечення організації 

належної роботи Херсонського 

міського суду 

ДСА України 

ТУ ДСА України  

в Херсонській 

області, 

Керівник апарату 

Херсонського 

міського суду 

У 12-місячний строк  

з початку роботи 

Херсонського міського 

суду 

 

 

 

Начальник управління  

кадрового забезпечення  

Державної судової  

адміністрації України                                                    О. Дробинський 
 

 

 


