
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

25 січня 2019                                      Київ                                                № 86 

 

Про внесення змін до Інструкції про порядок обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних  

носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Державній  

судовій адміністрації України та територіальних управліннях Державної  

судової адміністрації України, затвердженої наказом від 28.11.2018 № 587, 

та наказу від 18.11.2015 № 199 

 

Відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України                                  

"Про судоустрій і статус суддів", постанов Кабінету Міністрів України  

від 19 жовтня 2016 року № 736 та від 18 грудня 2013 року № 939 (для 

службового користування), враховуючи положення наказу Державної судової 

адміністрації України від 18 листопада 2015 року № 199 "Про Порядок 

взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь 

Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під 

час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців" стосовно 

порядку забезпечення охорони службової інформації та відомостей, які 

становлять державну таємницю, під час проведення ділових зустрічей з 

іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями в Державній 

судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної 

судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судах,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

          1. Унести зміни до Інструкції про порядок обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв 

інформації, що містять службову інформацію, у Державній судовій 

адміністрації України та територіальних управліннях Державної судової 

адміністрації України, затвердженої наказом від 28 листопада 2018 року      

№ 587 (далі – Інструкція), а саме: 

 

1) викласти пункт 124 розділу XII у наступній редакції: 

"124. Охорона службової інформації під час міжнародного 

співробітництва в ДСА України, ТУ ДСА України здійснюється відповідно 

до Порядку взаємодії Державної судової адміністрації України, 

територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, 

апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та 

окремих іноземців, затвердженому окремим наказом ДСА України.";  
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2) виключити пункти 125 – 142 розділу XII Інструкції; 

 

3) виключити додаток 15 до Інструкції "Журнал обліку зустрічей з 

іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями". 

  

          2. У пункті 3.10 Порядку взаємодії Державної судової адміністрації 

України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, 

апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та 

окремих іноземців, затвердженого наказом Державної судової адміністрації 

України від 18.11.2015 № 199, слова, цифри та знаки: "у встановленому 

порядку в журналі за формою згідно з додатком, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 (журнал – 

форма № 17)"  замінити словами, цифрами та знаками: "у встановленому 

порядку в журналі за формою згідно з додатком № 14, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736". 

 

 3. Унести такі зміни до Порядку взаємодії Державної судової 

адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому 

іноземних делегацій, груп та окремих іноземців: 

 

 1) в абзаці першому пункту 3.3 після слів та знаків: "визначає 

відповідальну за прийом іноземців посадову особу, яка" доповнити словами 

та знаками: "за участю структурного підрозділу технічного захисту 

інформації (особи, відповідальної за виконання такої роботи)", в абзаці 

другому пункту 3.3 після слів та знаків: "визначає відповідальну за прийом 

іноземців посадову особу, яка" доповнити словами та знаками: "за участю 

структурного підрозділу технічного захисту інформації (особи, 

відповідальної за виконання такої роботи), а в разі наявності режимно-

секретного органу – за участю такого органу"; 

 

 2) пункти 2.4 та 3.5 доповнити абзацом третім такого змісту: "Акт про 

результати проведення експертної оцінки повинен містити: дані щодо підстав 

проведення експертної оцінки; назву, реєстраційні дані, гриф обмеження 

доступу до документа, номер носія інформації, яка є предметом експертної 

оцінки; назву та вид носія інформації, його реєстраційні дані, сторінки, 

пункти, абзаци та інші дані щодо інформації, яка містить відомості, що 

становлять службову інформацію; сферу життєдіяльності держави, якій може 

бути завдано шкоди внаслідок оприлюднення такої інформації, та 

обґрунтування такого висновку; пункти переліку відомостей, що становлять 

службову інформацію, яким відповідають наявні в матеріальних носіях 

інформації відомості; найменування органу системи правосуддя, що виконує 

владні управлінські функції відповідно до законодавства і є розпорядником 

зазначеної службової інформації."; 
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 3) доповнити Порядок пунктами 2.14 та 3.13 такого змісту: "Програма 

проведення роботи з іноземцями, акт про результати проведення експертної 

оцінки та звіт про виконання програми роботи з іноземцями зберігаються у 

підрозділі зовнішніх відносин в окремій справі, що передбачається 

номенклатурою справ". 

 

 4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

Державної судової адміністрації України (Лавер І. Г.) довести копію цього 

наказу до заступників Голови Державної судової адміністрації України, 

радників Голови Державної судової адміністрації України, працівників 

Державної судової адміністрації України та начальників територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України. 

 

          5.   Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати в 

розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту 

Державної судової адміністрації України цей наказ не пізніше наступного 

робочого дня за днем його видання. 

 

6.     Цей наказ набуває чинності з 01.01.2019. 
 

7.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. П. 

 

 

 

В. о. Голови Державної  

судової адміністрації України                (підпис)                       Л. Гізатуліна 

 


