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Про утворення робочої групи 
з підготовки проекту положення 
про ведення суддівського досьє

Відповідно до пункту 3 статті 85 Закону України "Про судоустрій і статус 
суддів" (у редакції Закону України від 12.02.2015 № 192-VIII), пункту 14 
розділу II "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України від 12.02.2015 
№ 192-УІІІ "Про забезпечення права на справедливий суд" з метою 
забезпечення взаємодії Ради суддів України, Державної судової адміністрації 
України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань підготовки 
проекту положення про ведення суддівського досьє

1. Утворити робочу групу з підготовки проекту положення про ведення 
суддівського досьє у складі згідно з додатком, далі -  робоча група.

2. Голові робочої групи забезпечити підготовку проекту положення про 
ведення суддівського досьє та подати його на затвердження Радою суддів 
України.

3. Управлінню кадрового забезпечення Державної судової адміністрації 
України (О. Дробинський) довести зміст цього наказу до відома членів робочої 
групи.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної 
судової адміністрації України 3. Холоднюка, Голову Вищої кваліфікаційної 
комісії України С. Козьякова.

НАКАЗУЄМО:

Голова Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України



Додаток
до наказу Державної судової 
адміністрації України та Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів 
України від /<?.&£>. Ззу/0

Склад
робочої групи з підготовки проекту положення 

про ведення суддівського досьє

голова робочої групи,
секретар Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України,
суддя Верховного Суду України у відставці 

член Ради суддів України
суддя Вищого адміністративного суду України (за 
згодою)

суддя Львівського окружного адміністративного 
суду, доктор наук, професор (за згодою)

проректор по забезпеченню організаційної 
діяльності Національної школи суддів України, 
суддя Верховного суду України у відставці

директор Департаменту з питань призначень, 
обрання та звільнення суддів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України

начальник управління інформатизації судів та 
судової статистики Державної судової адміністрації 
України

начальник управління з питань організації 
підготовки суддів Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України

8. МашароваЯна секретар робочої групи, заступник начальника 
Михайлівна управління -  начальник відділу по роботі з кадрами

судів управління кадрового забезпечення Державної 
судової адміністрації України

9. Галівець Ірина заступник начальника управління -  начальник 
Вікторівна відділу правової експертизи юридичного

1. Щотка 
Станіслав 
Олексійович

2. Чумаченко 
Тетяна 
Анатоліївна

3. Кравчук 
Володимир 
Миколайович

4. Мазурок 
Володимир 
Антонович

5. Палій Роман 
Миколайович

6. Слоніцький 
Олександр 
Євгенович

7. Савчук Роман 
Миколайович



управління Державної судової адміністрації 
України

10. Гашицький 
Олександр 
Васильович

начальник відділу спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді Національної школи 
суддів України
суддя Вищого адміністративного суду України у 
відставці

11. Некрасов 
Євгеній 
Юрійович

12. Ринда Олег 
Вячеславович

начальник відділу програмних засобів та баз даних 
управління інформаційних технологій Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України

аналітик комп'ютерних систем ДП "Інформаційні 
судові системи" (за згодою)


