
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

21 грудня 2018 року Київ № 622 

 

Про затвердження Загального 

класифікатора спеціалізацій  

суддів та категорій справ 

 

Відповідно до статті 152 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 (зі змінами), враховуючи 

пропозиції членів Робочої групи з доопрацювання Загального класифікатора 

спеціалізацій суддів та категорій справ, утвореної наказом ДСА України від 

14.09.2018 № 468, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій 

справ (далі – Класифікатор), що додається (додаток 1).  

2. Затвердити Додаток до Класифікатору – Коефіцієнти складності справ за 

категоріями, коефіцієнти складності окремих процесуальних питань, коефіцієнти 

форми участі судді та коефіцієнти адміністративних посад (далі – Коефіцієнти), 

що додаються (додаток 2). 

Коефіцієнти складності справ за категоріями, коефіцієнти складності 

окремих процесуальних питань є початковими показниками, розрахованими 

відповідно до дослідження, проведеного за сприяння проекту USAID 

"Справедливе правосуддя" та рекомендовані до застосування рішенням Ради 

суддів України від 22.06.2016 № 46.  

У подальшому значення відповідних коефіцієнтів підлягатиме 

періодичному перегляду на підставі даних автоматизованого обліку термінів 

розгляду судових справ за відповідними категоріями. 

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

адміністрації України від 19.06.2018 № 317. 

4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                 

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до Верховного Суду, 

апеляційних судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України. 
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5. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України в термін не пізніше одного робочого дня з дня отримання цього наказу 

довести його копію до всіх місцевих судів відповідного регіону. 

6. Прес-центру (на правах сектору) (Пастухова В. М.) не пізніше 

наступного робочого дня з дня видання цього наказу опублікувати наказ на 

офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова 

база" рубрики "Інше".  

7. Установити, що Класифікатор та Коефіцієнти набирають чинності в 

наступному порядку: 

1) Класифікатор – з 1 січня 2019 року; 

2) Коефіцієнти – для судів, підключених до модуля автоматизованого 

розподілу справ та інших підсистем, використання яких є обов’язковими для 

його роботи, – з наступного дня після такого підключення. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. П. 

 

 

 

Голова Державної судової  

адміністрації України   (підпис)                     З. Холоднюк 

 


