
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

14 червня  2022 р.                                  Київ                                                            №  178 

 

Про затвердження галузевої Програми 

інформатизації місцевих та апеляційних судів 

і проекту побудови Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи 

на 2022-2024 роки 

  

З метою забезпечення виконання вимог Законів України "Про 

судоустрій і статус суддів", "Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів" та "Про Національну програму інформатизації"  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити галузеву Програму інформатизації місцевих та 

апеляційних судів і проект побудови Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи на 2022-2024 роки у складі: 

1) Концепція Програми інформатизації місцевих та апеляційних судів і 

проекту побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

на 2022-2024 роки (ЄСІТС), додаток № 1; 

2) завдання до галузевої Програми інформатизації місцевих та 

апеляційних судів і проекту побудови Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи на 2022 рік, додаток № 2; 

3) завдання до галузевої Програми інформатизації місцевих та 

апеляційних судів і проекту побудови Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи на 2022-2024 роки, додаток № 3; 

4) паспорт галузевої Програми інформатизації місцевих та апеляційних 

судів і проекту побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи на 2022-2024 роки (ЄСІТС), додаток № 4. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДСА України: 

1) від 07.11.2019 № 1096 "Про забезпечення створення і 

функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи" 

(із змінами і доповненнями); 
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2) від 18.09.2020 № 418 "Про затвердження плану заходів із 

забезпечення створення та функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи". 

3. Відділу документального забезпечення та контролю ДСА України 

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

антикорупційного суду, Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, заступника Голови ДСА України,                   

т. в. о. заступника Голови ДСА України, радників Голови ДСА України, 

керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України, керівників 

державних підприємств "Інформаційні судові системи" та "Центр судових 

сервісів", Служби судової охорони, територіальних управлінь ДСА України, 

апеляційних судів, місцевих господарських та адміністративних судів. 

4. Територіальним управлінням ДСА України не пізніше наступного 

робочого дня за днем отримання цього наказу довести його копію до 

місцевих судів відповідного регіону. 

5. Управлінню забезпечення діяльності керівництва ДСА України 

(Мельнікова М.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього 

наказу опублікувати його на офіційному веб-сайті ДСА України в розділі 

"ЄСІТС". 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова 

Державної судової 

адміністрації України                  /підпис/                           О. Сальніков  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


