
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА 

АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ 

 

Н А К А З  

  

27 липня 2020 року             м. Київ                                      № 341/323/20  

 
 

Про внесення змін до Порядку надсилання 

електронних копій судових рішень щодо осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких 

застосовано заходи кримінально-правового характеру 

у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення 

 

 

Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку ведення Єдиного державного 

реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя                   

від 19.04.2018 № 1200/0/15-18 (зі змінами), та пункту 9 частини першої статті 

11, статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" з метою виконання 

повноважень щодо ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення,  

НАКАЗУЄМО: 

1. Внести до Порядку надсилання електронних копій судових рішень 

щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 

та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового 

характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, затвердженого 

наказом Державної судової адміністрації України та Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 10 квітня 2018 року № 167/54/18 (далі – 

Порядок) такі зміни: 

1) пункт 1 Порядку викласти в такій редакції: 

"1. Цей Порядок визначає процедуру надсилання електронних копій 

судових рішень, які набрали законної сили, з відомостями, які не можуть бути 

відкриті для загального доступу, у справах про: адміністративні корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення (глава 13-А та стаття 188
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кодексу України; притягнення осіб до цивільно-правової відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень.". 
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2) у тексті Порядку слова "електронного цифрового підпису" в усіх 

відмінках замінити відповідно словами "кваліфікованого електронного 

підпису". 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) не пізніше наступного 

робочого дня за днем видання цього наказу: 

1) направити копію цього наказу до ТОВ "ЛІГА:ЗАКОН"; 

2) довести цей наказ до Державного підприємства "Інформаційні судові 

системи". 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання. 

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

України (Лисенко А. М.) не пізніше наступного робочого дня з дня підписання 

цього наказу розмістити його на офіційному сайті Державної судової 

адміністрації України. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. П. та заступника 

Голови Національного агентства з питань запобігання корупції  

Стародубцева О. С.  

 

 

 Голова Державної судової 

 адміністрації України  

 

 

 (підпис)           З. Холоднюк 

Голова Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції 

 

(підпис)           О. Новіков 
 


