
 

 
 

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

 

06 червня 2019                                     Київ                № 551 

 

 Про внесення змін до наказу 

Державної судової адміністрації України 

від 04 липня 2016 року № 131   

Відповідно до пункту 10 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу 

України, частини шостої статті 6 та частини другої статті 8 Закону України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", пункту 6 

Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59, 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, пункту 4 розділу 

першого Методичних рекомендацій із облікової політики суб’єкта державного 

сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 

№ 11, частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів", з метою уніфікації процесів ведення бухгалтерського обліку 

розпорядниками коштів нижчого рівня Державної судової адміністрації 

України для складання консолідованої фінансової і бюджетної звітності, 

враховуючи необхідність формування єдиних підходів до облікової політики в 

межах головного розпорядника коштів, 

НАКАЗУЮ: 

1. У тексті наказу Державної судової адміністрації України від 04.07.2016 

№ 131 "Про затвердження Положення про облікову політику" після слів 

"Національна школа суддів України" у всіх відмінках доповнити словами 

"Служба судової охорони" у відповідних відмінках. 

2. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) не пізніше 

наступного робочого дня за днем видання цього наказу опублікувати його на 

офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі 

"Нормативно-правова база" рубрики "Інше". 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю          

(Парубченко Т. В.) довести  до заступників Голови, радників Голови, керівників 

самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, 
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голів апеляційних загальних та спеціалізованих судів, керівників Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, 

Служби судової охорони та територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня 

за днем його видання. 

4. Наказ набирає чинності з дня його видання. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Державної  

судової адміністрації України                 (підпис)                          З. Холоднюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


