
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

03 листопада 2016 р.                         м. Київ                                                            № 225 

 

Про затвердження Заходів щодо ефективного та раціонального  

використання бюджетних коштів, передбачених для утримання  

місцевих та апеляційних судів, Державної судової адміністрації  

України та її територіальних управлінь, Вищої кваліфікаційної  

комісії суддів України, Національної школи суддів України 

 

З метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів 

та на виконання підпункту 3 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних 

коштів" 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Заходи щодо ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів, передбачених для утримання місцевих та апеляційних 

судів, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів 

України, що додаються. 
 

2. Визнати такими, що втратили чинність накази Державної судової 

адміністрації України: 

1) від 23 травня 2014 року № 81 "Про затвердження Заходів щодо 

економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених 

для утримання місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, Державної 

судової адміністрації України та її територіальних управлінь, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України"; 

2) від 09 грудня 2014 року № 165 "Про внесення змін до Заходів щодо 

економного та раціонального використання державних коштів, затверджених 

наказом ДСА України від 23 травня 2014 року № 81"; 

 3) від 28 травня 2015 року № 69 "Про внесення змін до Заходів щодо 

економного та раціонального використання державних коштів, передбачених 

для утримання місцевих і апеляційних судів загальної юрисдикції, Державної 

судової адміністрації України та її територіальних управлінь, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, 

затверджених наказом ДСА України від 23 травня 2014 року № 81"; 

 4) від 16 липня 2015 року № 105 "Про внесення змін до Заходів щодо 

економного та раціонального використання державних коштів"; 



 

 5) від 10 грудня 2015 року № 217 "Про внесення змін до Заходів щодо 

економного та раціонального використання державних коштів, передбачених 

для утримання місцевих і апеляційних судів загальної юрисдикції, Державної 

судової адміністрації України та її територіальних управлінь, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, 

затверджених наказом ДСА України від 23 травня 2014 року № 81".  
 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю        

(Парубченко Т. В.) довести цей наказ до апеляційних судів, керівників 

самостійних структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, 

начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи 

суддів України не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього 

наказу. 

4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України довести цей наказ до місцевих судів не пізніше 

наступного робочого дня за днем отримання цього наказу. 

5. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) 

розмістити цей наказ на офіційному сайті Державної судової адміністрації 

України в розділі "Нормативно-правова база". 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова    

Державної судової 

адміністрації України                      /підпис/                       З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ  

Державної судової 

адміністрації України        

03.11.2016  №  225  

 

ЗАХОДИ 

щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, 

передбачених для утримання місцевих та апеляційних судів загальної 

юрисдикції, Державної судової адміністрації України  

та її територіальних управлінь, Вищої кваліфікаційної комісії  

суддів України, Національної школи суддів України 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

1. Забезпечення за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету 

України: 

суддів мантіями та нагрудними знаками; 

судових розпорядників одностроєм та знаками розрізнення 

2. Недопущення використання більше двох легкових автомобілів. Недопущення 

транспортного обслуговування посадових осіб за викликом, крім випадків 

екстреної доставки судових справ в апеляційні та вищі суди 

3. Установлення та здійснення відповідно до чинного законодавства нарахувань 

підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, 

винагород, премій працівникам виключно в межах фонду оплати праці 

4. Розроблення та затвердження щороку плану заходів з енергозбереження із 

забезпеченням зменшення об’ємів споживання комунальних послуг та 

енергоносіїв 

5. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом зменшення 

витрат на оплату проїзду, наймання житла та інші витрати, пов’язані з 

відрядженням, оптимізації кількості відряджених працівників та строку 

відряджень, крім випадків, коли відшкодування витрат на відрядження 

здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за 

рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ 

6. Проведення нарад, семінарів та інших заходів, як правило, у режимі 

відеоконференцзв’язку, або за рахунок коштів спеціального фонду 

кошторису бюджетних установ 

7.  Включення до програми аудитів питання про оцінку стану дотримання вимог 

чинного законодавства щодо економії державних коштів та недопущення 

втрат бюджету з метою забезпечення внутрішнього контролю за взяттям 

бюджетних зобов’язань та витрачанням бюджетних коштів розпорядниками 

нижчого рівня 

8. Заборона оплати чартерних рейсів 

9. Заборона мати більше п’ятьох заступників Голови Державної судової 

адміністрації України, проректорів Національної школи суддів України  

 

 

Начальник планово- 

фінансового управління                         /підпис/                                 Я. Покотило 


