
 

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

26 жовтня 2021                           Київ №   362 
 

 

Про приведення у відповідність із діючим 

законодавством нормативно-правових 

актів ДСА України 

 

У зв’язку з набранням чинності Положенням про порядок функціонування 

окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 

№ 1845/0/15-21,  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визначити Державне підприємство "Центр судових сервісів" 

адміністратором підсистем "Електронний суд", "Електронний кабінет" та 

підсистеми відеоконференцзв’язку (далі – Підсистеми). 

2. Адміністратору Підсистем забезпечити: 

2.1. Технічне супроводження та адміністрування Підсистем.  

2.2. Поточне консультування користувачів Підсистем службою підтримки 

через електронну пошту та за телефоном багатоканальної "гарячої лінії".  

2.3. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення роботи Підсистем, 

отриманих від судів та інших користувачів. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної судової 

адміністрації України: 

від 15.11.2012 № 155 "Про затвердження Інструкції про порядок роботи з 

технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, 

проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання 

(кримінального провадження)"; 

від 11.08.2016 № 164 "Про План заходів щодо вдосконалення процедури 

фіксування судового засідання технічними засобами"; 

від 07.11.2016 № 227 "Про затвердження Тимчасового регламенту 

надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, 

кримінального провадження"; 

від 23.04.2020 № 196 "Про внесення змін до Порядку роботи з технічними 

засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в 
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адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін 

поза межами приміщення суду";  

від 01.06.2020 № 247 "Про запровадження в дослідну експлуатацію 

підсистем "Електронний суд" та "Електронний кабінет"; 

від 17.06.2020 № 268 "Про внесення змін до наказу ДСА України від 

01.06.2020 № 247"; 

від 15.07.2020 № 314 "Про внесення змін до наказу ДСА України                             

від 23.04.2020 № 196"; 

від 02.10.2020 № 442 "Про внесення змін до наказу ДСА України 

від 11.08.2016 № 164"; 

від 31.03.2021 № 98 "Про введення підсистеми захищеного 

відеоконференцзв’язку в дослідну експлуатацію". 

4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Лавер І. Г.) 

довести копію цього наказу до Верховного Суду, апеляційних судів, місцевих 

адміністративних та господарських судів, територіальних управлінь                        

ДСА України та Державного підприємства "Центр судових сервісів".  

5. Начальникам територіальних управлінь ДСА України не пізніше 

наступного робочого дня за днем отримання цього наказу довести його копію до 

місцевих загальних судів відповідного регіону. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. П. 

 

 

Т. в. о. Голови  

Державної судової  

адміністрації України                     /підпис/                                О. Сальніков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


