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18.03.2022 № 15-2609/22 Верховний Суд 

 

Вищий антикорупційний суд 

 

Місцеві та апеляційні суди 
 

Територіальні управління  

Державної судової адміністрації 

України  
 

Щодо запровадження нових правил 

автоматизованого розподілу справ 

 

Рішеннями Вищої ради правосуддя від 25 січня 2022 року № 83/0/15-22 

та від 22 лютого 2022 року № 166/0/15-22 до Положення про порядок 

функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи (далі – Положення) внесено зміни в частині 

визначення нових правил автоматизованого розподілу судових справ (розділ 

IV "Особливості автоматизованого розподілу судових справ"). Відповідні 

зміни набрали чинності з 15 березня 2022 року. 

Запровадження нових правил авторозподілу судових справ потребувало 

приведення алгоритму такого розподілу  у відповідності до внесених Вищої 

радою правосуддя змін, а також здійснення відповідного доопрацювання 

комп’ютерних програми “Д-3” та “ДСС”.  

Однак, у зв’язку з запровадженням воєнного стану та веденням 

бойових дій на території України, роботи з розробки та тестування оновлень 

програмного забезпечення  з об'єктивних причин вдалося завершити вже 

після 15 березня поточного року. Про це ДСА України завчасно повідомила 

суди на офіційному веб-порталі судової влада України та рекомендувала 

судам до виходу необхідних оновлень здійснювати автоматизований 

розподіл судових справ за раніше встановленими правилами, затвердженими 

Положенням про автоматизовану систему документообігу суду (рішення 

Ради суддів України від 26.11.2010 № 30).  

На сьогодні доопрацювання комп’ютерних програми “Д-3” та “ДСС”, 

пов'язані із новими правилами авторозподілу, завершені. 

Водночас, запровадження відповідних правил авторозподілу згідно з 

вимогами Положення передбачає попереднє прийняття загальними зборами 
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суддів рішень, пов’язаних із визначенням особливостей такого авторозподілу 

в кожному суді, в тому числі в частині рівня навантаження (коефіцієнта) для 

суддів, які обіймають адміністративні посади; обставин, які 

унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати 

наслідком порушення процесуальних строків; інших особливостей. 

З урахуванням зазначеного, для можливості завчасного визначення 

зборами суддів особливостей авторозподілу, пропонуємо судам розпочати 

здійснювати авторозподіл судових справ за новими правилами 

починаючи з 1 квітня 2022 року.  

Разом з цим повідомляємо, що оновлення комп'ютерної програми “Д-3” 

державним підприємством “Інформаційні судові системи” буде доведено до 

всіх судів не пізніше 20 березня 2022 року. Це оновлення можна інсталювати 

завчасно в будь-який день до рекомендованої дати початку здійснення 

авторозподілу за новими правилами. При цьому, сам порядок авторозподілу 

за новими правилами активується в автоматичному порядку з 1 квітня 2022 

року. 

Оновлення комп'ютерної програми “ДСС” буде доведено до всіх судів 

не пізніше 27 березня 2022 року. Це оновлення не передбачає автоматичної 

активації, тому його необхідно інсталювати в останній день перед 1 квітня 

2022 року (після завершення робочого часу). До цього часу необхідно 

завершити здійснення авторозподілу всіх справ, що передбачаються для 

розподілу в цей день за старими правилами.  

 

 

Заступник Голови Державної 

судової адміністрації України 
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