
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

24 вересня 2019 року                            Київ №  939 

 

 

Про внесення змін до Переліку обліково-

інформаційних відомостей про господарську 

справу в місцевих та апеляційних судах, 

затвердженого наказом ДСА України від 

13.02.2019 № 152 

 

У зв'язку із прийняттям Кодексу України з процедур банкрутства, 

відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 та частини п'ятої статті 153 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою приведення у 

відповідність із нормами законодавства обліково-інформаційних відомостей 

про судову справу, вдосконалення звітності про стан здійснення правосуддя 

місцевими й апеляційними господарськими судами 

 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Внести зміни до Переліку обліково-інформаційних відомостей про 

господарську справу в місцевих та апеляційних судах (далі – Перелік), 

затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 13.02.2019 

№ 152, виклавши розділ 3 "Відомості про розгляд господарським судом справ 

про банкрутство (неплатоспроможність) боржника в суді першої інстанції" 

(далі – Розділ № 3 Переліку) у редакції, що додається. 

 

2. Державному підприємству "Інформаційні судові системи": 

реалізувати зміни в автоматизованій системі документообігу суду не 

пізніше одного місяця з дня набрання чинності наказом; 

розробити методичні рекомендації та провести навчання відповідальних 

працівників апаратів місцевих та апеляційних господарських судів з питань 

організації роботи в автоматизованій системі з обліково-інформаційними 

відомостями про господарську справу в місцевих та апеляційних судах. 

 

3.  Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу 

до Верховного Суду, апеляційних господарських судів, місцевих господарських 

судів та Державного підприємства "Інформаційні судові системи". 

 



 
 

4. Прес-службі (на правах сектору) Державної судової адміністрації 

України оприлюднити його на офіційному сайті Державної судової 

адміністрації України (Пастухова В. М.) в розділі "Нормативно-правова база" 

рубрики "Інше". 

 

5. Наказ набирає чинності з дня його видання.  

 

6. Норми Переліку в частині нової редакції Розділу № 3 Переліку 

набирають чинності для судів та застосовуються у автоматизованій системі 

документообігу суду до всіх справ про банкрутство незалежно від дати 

відкриття провадження у справі, крім випадків, передбачених пунктом 4 

Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Кодексу України з процедур 

банкрутства, до яких застосовується попередня редакція Переліку, затверджена 

наказом Державної судової адміністрації України від 13.02.2019 № 152. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Чорнуцького  С. П.  

 

 

 

Голова Державної  

судової адміністрації України З. Холоднюк  

 


