
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

09 червня 2016 року                            м. Київ                                                             № 111 

 
 

Про внесення змін до наказу 

Державної судової адміністрації 

України від 24.12.2014 № 170 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 150 та частини сьомої статті 152 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів"  
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України                           

від 24.12.2014 № 170 "Про затвердження штатної чисельності працівників 

апаратів місцевих та апеляційних судів" (зі змінами, внесеними наказом 

Державної судової адміністрації України від 12.03.2016 № 47) такі зміни: 

 

1) у пункті 1 наказу цифри "32622" замінити цифрами "32548"; 

 

2) у додатку 1 "Штатна чисельність працівників апаратів Апеляційного 

суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та 

Севастополя" до наказу: 

 

у пункті 9 "Апеляційний суд Івано-Франківської області" цифри "129" 

замінити цифрами "115"; 

 

у пункті 19 "Апеляційний суд Тернопільської області" цифри "126" 

замінити цифрами "122"; 

 

у пункті 25 "Апеляційний суд Чернігівської області" цифри "135" 

замінити цифрами "131"; 

 

у позиції "Разом" цифри "4499" замінити цифрами "4477"; 

 

3) у додатку 2 "Штатна чисельність працівників апаратів апеляційних 

адміністративних судів" до наказу: 

 

у пункті 2 "Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд" цифри 

"202" замінити цифрами "176"; 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://histans.com/EHU/M/Maly_gerb_Ukrainy.jpg&imgrefurl=http://histans.com/?termin=Maly_gerb_Ukrainy&usg=__TnNcWy5aTOWxzEDNGQFCv6vWC28=&h=470&w=343&sz=29&hl=ru&start=2&zoom=1&tbnid=Vq5URT7loVucVM:&tbnh=129&tbnw=94&ei=1Lk8UOrwA83Z4QT8l4HwBQ&prev=/images?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&hl=ru&newwindow=1&sa=X&tbm=isch&itbs=1


2 
 

у пункті 5 "Київський апеляційний адміністративний суд" цифри "231" 

замінити цифрами "219"; 

 

у позиції "Разом" цифри "1519" замінити цифрами "1481"; 

 

4) у додатку 3 "Штатна чисельність працівників апаратів апеляційних 

господарських судів" до наказу: 

 

у пункті 1 "Дніпропетровський апеляційний господарський суд" цифри 

"132" замінити цифрами "126"; 

 

у позиції "Разом" цифри "1148" замінити цифрами "1142"; 

 

5) у додатку 4 "Штатна чисельність працівників апаратів місцевих 

господарських судів" до наказу: 

 

у пункті 4 "Господарський суд Дніпропетровської області" цифри "180" 

замінити цифрами "176"; 

 

у пункті 9 "Господарський суд Івано-Франківської області" цифри "92" 

замінити цифрами "90"; 

 

у пункті 15 "Господарський суд Одеської області" цифри "147" замінити 

цифрами "141"; 

 

у позиції "Разом" цифри "2907" замінити цифрами "2895"; 

 

6) у додатку 5 "Штатна чисельність працівників апаратів місцевих 

адміністративних судів" до наказу: 

 

у пункті 5 "Донецький окружний адміністративний суд" цифри "232" 

замінити цифрами "230"; 

 

у позиції "Разом" цифри "2574" замінити цифрами "2572"; 

 

7) у додатку 6 "Штатна чисельність працівників апаратів місцевих 

загальних судів" до наказу: 

 

у пункті 2 "Місцеві загальні суди у Вінницькій області" цифри "807" 

замінити цифрами "809"; 

 

у пункті 5 "Місцеві загальні суди у Донецькій області" цифри "2081" 

замінити цифрами "2071"; 
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у пункті 8 "Місцеві загальні суди у Запорізькій області" цифри "948" 

замінити цифрами "958"; 

 

у пункті 19 " Місцеві загальні суди у Тернопільській області" цифри 

"421" замінити цифрами "425"; 

 

у позиції "Разом" цифри "19975" замінити цифрами "19981". 

 

2. Планово-фінансовому управлінню (Покотило Я. Б.) передбачити 

виділення асигнувань для зазначених судів з урахуванням змін у штатній 

чисельності працівників апаратів судів. 

 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести цей наказ до відома 

Міністерства фінансів України, Вищого спеціалізованого суду України                        

з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду 

України, Вищого адміністративного суду України, Апеляційного суду                

Івано-Франківської області, Апеляційного суду Тернопільської області, 

Апеляційного суду Чернігівської області, Дніпропетровського апеляційного 

адміністративного суду, Київського апеляційного адміністративного суду, 

Дніпропетровського апеляційного господарського суду, територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України в Вінницькій, 

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській               

та Тернопільській областях, структурних підрозділів Державної судової 

адміністрації України. 

 

4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України в Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій,  

Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській та Тернопільській областях             

довести його до відома голів відповідних судів, затвердити штатну чисельність 

посад суддів та працівників апаратів місцевих судів з урахуванням наказів 

Державної судової адміністрації України від 19.04.2016 № 77, від 19.04.2016             

№ 78, від 19.04.2016 № 79. 

 

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

розмістити його текст на офіційному веб-порталі "Судова влада України"                  

у розділі "Нормативно-правова база". 

 

6. Цей наказ набирає чинності з дня видання. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

В. о. Голови Державної судової  

адміністрації України О. Булка 


