
 
 

 

        Додаток до 

        наказу Державної судової  

адміністрації України 

 

від 22.02.2017 № 195 

 

Зміни, 

 що вносяться до Порядку виплати винагороди та відшкодування 

витрат, виплати добових присяжному за час виконання ним обов'язків у 

суді 

 

1. Пункт другий Порядку викласти в наступній редакції: 

"2. Присяжному за час виконання ним обов'язків у суді виплачується 

винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду 

(із застосуванням відповідного регіонального коефіцієнту) з урахуванням 

фактично відпрацьованого часу: 

у 2016 році – у порядку, визначеному положеннями Закону України 

від 07.07.2010 № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (зі змінами); 

з 2017 року – у порядку, визначеному статтею 135 Закону України від 

02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів", з урахуванням 

пункту 24 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону. 

До фактично відпрацьованого часу належить:  

1) ознайомлення присяжного з матеріалами судової справи, в якій він 

бере участь як присяжний; 

2) участь присяжного в судовому засіданні; 

3) перебування присяжного в нарадчій кімнаті; 

4) час очікування присяжним початку судового засідання, який 

визначено в процесуальному документі, у разі зміщення графіку 

засідань у суді (з часу, визначеного у процесуальному документі, до 

фактичного початку судового засідання).  

Базовою одиницею для нарахування винагороди присяжному є 

кількість відпрацьованих годин. У разі, якщо присяжним для виконання 

обов’язків витрачено менше години, цей час зараховується як одна година." 

2. Пункт 5 Порядку викласти в такій редакції: 

"5. Суд не пізніше трьох робочих днів з дня отримання звернення  

територіального управління Державної судової адміністрації України надає 
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територіальному управлінню Державної судової адміністрації України 

довідку за формою згідно з Додатком до цього Порядку, підписану 

головуючим суддею у справі за участю присяжного, про 

виконання/невиконання присяжним обов'язків у суді із зазначенням 

фактично відпрацьованого часу на підставі табелю обліку робочого часу.  

Табель обліку робочого часу присяжного та довідка за формою згідно з 

Додатком до цього Порядку складається уповноваженою особою суду, 

визначеною керівником апарату суду. 

Суд щоквартально, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, надає 

відповідному територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України узагальнену інформацію щодо розгляду справ за участю присяжних, 

у якій вказує номер справи, прізвище, ім'я, по батькові присяжного із 

зазначенням фактично відпрацьованого присяжним часу. "  

 

 

Начальник юридичного управління    

Державної судової 

адміністрації України                         /підпис/                            Є. Пристрома  

 

 


