
 

 

 
 

                                                                                                        

    

     

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
 

      НАКАЗ 
 

  12 червня 2014 року                        м. Київ                                 №  87 

 
Про відбір кандидатів на навчання  

до вищих навчальних закладів у 2014 році 

 

Відповідно до договору про співпрацю у підготовці фахівців з вищою 

юридичною освітою від 18.05.2011 № 18-1-05/11, укладеного між Державною 

судовою адміністрацією України та Національним юридичним університетом 

імені Ярослава Мудрого,  договору про співпрацю в галузі юридичної освіти та 

науки від 29.07.2011 № 29-1-07/11, укладеного між Державною судовою 

адміністрацією України та Національним університетом ״Одеська юридична 

академія״ з метою проведення об’єктивного відбору кандидатів на навчання до 

вищих навчальних закладів, керуючись частиною п’ятою статті 147 Закону 

України ״Про судоустрій і статус суддів״, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити комісію для проведення відбору кандидатів на навчання в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та 

Національному університеті ״Одеська юридична академія״ (далі – Комісія) у 

складі:  

Півторак В.В. – перший заступник Голови Державної судової 

адміністрації України, голова комісії; 

Положишник В.В. – заступник Голови Державної судової адміністрації 

України, заступник голови комісії; 

Кочетов В.І. – в. о. начальника управління правового забезпечення 

Державної судової адміністрації України, член комісії;  

Денисова Н.О. – заступник начальника управління організаційного 

забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України, член комісії; 
 

Машарова Я.М. – в. о. начальника управління з питань організації 

діяльності судів Державної судової адміністрації України, секретар комісії. 
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2. Для участі у відборі на навчання в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого та Національному університеті ״Одеська 

юридична академія״ кандидати подають до відповідних територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України такі документи: 

- письмову заяву кандидата про видачу направлення в довільній формі (із 

зазначенням умови обов’язкового відпрацювання після закінчення навчання в 

судових органах не менше трьох років);  

- копію паспорта;  

- копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з 

кількістю балів не нижче, що визначені правилами прийому до Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого та правилами прийому до 

Національного університету ״Одеська юридична академія״;   

- копію документа про повну загальну середню освіту; 

- копії грамот, нагород, похвальних листів, інших заохочувальних відзнак, 

що підтверджують  участь у  відповідних профільних конкурсах. 

Для участі у відборі на навчання до Інституту підготовки професійних 

суддів при Національному університеті "Одеська юридична академія" 

кандидати подають до відповідних територіальних управлінь Державної 

судової адміністрації України такі документи: 

- копію паспорта; 

- копію трудової книжки; 

- копію документів про вищу освіту; 

- письмову заяву на отримання направлення на денну форму навчання на 

ім'я Голови Державної судової адміністрації України, написану власноручно. 

3. Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України 

забезпечити подання на розгляд Комісії у строк до 01.07.2014 документів 

кандидатів для участі у відборі на навчання в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого, у Національному університеті ״Одеська 

юридична академія״ та в Інституті підготовки професійних суддів при 

Національному університеті ״Одеська юридична академія״. 

4. Комісії забезпечити у строк до 14.07.2014 розгляд поданих документів та 

прийняти рішення про рекомендацію кандидатів на навчання в Національному 

юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, у Національному 

університеті ״Одеська юридична академія״ та в Інституті підготовки 

професійних суддів при Національному університеті ״Одеська юридична 

академія״. 

5. Управлінню з питань організації діяльності судів Державної судової 

адміністрації України забезпечити видачу договорів-направлень на навчання в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та 

Національному університеті ״Одеська юридична академія״ кандидатам, 

стосовно яких прийнято рішення про рекомендацію на навчання в 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, 

Національному  університеті  ״Одеська  юридична  академія״  та  направлень на 
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навчання до Інституту підготовки професійних суддів при Національному 

університеті ״Одеська юридична академія". 

6. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової 

адміністрації України довести цей наказ до відома територіальних управлінь 

Державної судової адміністрації України. 

7. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової 

інформації Державної судової адміністрації України забезпечити розміщення 

наказу на офіційному веб-порталі судової влади України. 

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової 

адміністрації України від 22.05.2013 № 70 "Про організацію відбору кандидатів 

на навчання до вищих навчальних закладів" (зі змінами). 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Голови Півторака В.В. 

 

 

 

Голова                                                               З. Холоднюк 
 


