
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 
   

22 вересня 2014 року                           м. Київ №  124 
 

 
Про організаційні заходи 

щодо виконання положень  

Закону України "Про здійснення правосуддя  

та кримінального провадження у зв’язку  

з проведенням антитерористичної операції" 

 

 З метою вжиття організаційних заходів щодо виконання положень Закону 

України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з 

проведенням антитерористичної операції", зокрема, щодо складання переліку 

місцевих і апеляційних судів, які знаходяться в районі проведення 

антитерористичної операції і в яких неможливо здійснювати правосуддя, та 

забезпечення направлення відповідних подань до вищих спеціалізованих судів 

НАКАЗУЮ: 

 1. Визначити, що припинення/відновлення роботи (діяльності) місцевих 

та апеляційних судів, які знаходяться в районі проведення антитерористичної 

операції, здійснюється на підставі наказу голови суду або особи, яка виконує 

його обов’язки, за формою що додається (Додатки 1, 2). 

 При цьому в такому наказі не можуть міститись положення про 

встановлення окремих чи особливих режимів (порядків) роботи судів, які не 

передбачені законодавством України. 

 У разі якщо судом здійснюється правосуддя лише за окремими 

категоріями справ, про це зазначається в наказі. 

 2. Копії наказів про припинення/відновлення роботи (діяльності) 

місцевих та апеляційних судів протягом дня надсилаються до Державної 

судової адміністрації України електронною поштою або факсимільним 

зв’язком. 

 У разі відсутності можливості направити такі копії наказів безпосередньо 



до Державної судової адміністрації України, вони направляються (передаються) 

до територіальних управлінь Державної судової адміністрації України в 

Донецькій та Луганській областях. 

 Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в 

Донецькій та Луганській областях в разі отримання копій наказів від місцевих 

чи апеляційних судів забезпечити їх негайне пересилання до Державної судової 

адміністрації України. 

 3. Визначити, що: 

 - складення переліку судів, які знаходяться в районі проведення 

антитерористичної операції і в яких неможливо здійснювати правосуддя, 

здійснюється на підставі прийнятих у встановленому законом порядку рішень 

керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України; 

 - у разі зміни меж або завершення антитерористичної операції та 

прийняття в установленому законом порядку відповідних рішень керівником 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України, зазначені рішення 

доводяться до відома голів відповідних місцевих та апеляційних судів протягом 

одного робочого дня з дня отримання таких рішень. 

 4. Головам місцевих, апеляційних судів або особам, які виконують їх 

обов’язки, протягом двох робочих днів з моменту отримання рішення, 

зазначеного в абзаці третьому пункту 3 цього наказу, повідомляти про 

можливість відновлення належної роботи (діяльності) суду або про обставини, 

що унеможливлюють таке відновлення. 

 5. Підготовка подання до вищих спеціалізованих судів про визначення 

(зміну) територіальної підсудності справ або відновлення роботи (діяльності) 

місцевих і апеляційних судів здійснюється за встановленою формою (Додатки 

3, 4). 

 Подання направляється до відповідного вищого спеціалізованого суду 

протягом трьох календарних днів з дня надходження до Державної судової 

адміністрації України наказів місцевих та апеляційних судів, які знаходяться в 

районі проведення антитерористичної операції про припинення або 

відновлення роботи (діяльності) суду. 

 6. Встановити, що організаційне забезпечення передання справ судів, що 

знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, судам відповідно до 

встановленої Законом підсудності покладається на керівника апарату суду (або 

особу, яка виконує його обов’язки). 



 У разі неможливості здійснення передачі таких справ, голова суду або 

особа, яка виконує його обов’язки, негайно інформує про це Державну судову 

адміністрацію України шляхом надсилання електронною поштою або 

факсимільним зв’язком відповідного повідомлення. 

 У разі отримання від суду зазначеного повідомлення Державна судова 

адміністрація України звертається до керівника Антитерористичного центру 

при Службі безпеки України щодо вжиття заходів для забезпечення умов 

безпечної передачі відповідних судових справ. 

 7. Управлінню з питань організації діяльності судів: 

 - забезпечувати складення переліку місцевих та апеляційних судів, які 

знаходяться в районі проведення антитерористичної операції і в яких 

неможливо здійснювати правосуддя, в порядку, передбаченому абзацом другим 

пункту 3 цього наказу; 

 - вживати заходів щодо оперативного отримання від керівництва 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України рішень про зміну меж 

району або завершення антитерористичної операції та інформувати про це 

відповідні місцеві та апеляційні суди; 

 - забезпечувати підготовку подань про зміну територіальної підсудності 

справ та про можливість відновлення роботи (діяльності) відповідних судів. 

 8. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 

судової адміністрації України довести текст цього наказу  до відома керівника  

Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Верховного Суду 

України, вищих спеціалізованих судів, відповідних апеляційних та місцевих 

судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України в 

Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій 

областях. 

 9. Сектору міжнародного співробітництва та взаємодії із засобами масової 

інформації розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі "Судова 

влада України". 

 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Голови Півторака В.В. 

 

 

Голова                           (підпис)                                                  З. Холоднюк 
 



 

 

 

        НАЗВА СУДУ 

       НАКАЗ 

 

Додаток 1  

до пункту 1 Наказу  

від 22.09.2014 № 124 

 

«__» ________ 2014 р.  № _______  

(назва міста) 

 

Про припинення роботи (діяльності) суду  

 

У зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя (назва суду), який знаходиться у районі 

проведення антитерористичної операції та відповідно до Закону України "Про здійснення 

правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" 

НАКАЗУЮ: 

1. Припинити роботу (діяльність) (назва суду) з «__» _________ 2014 року до вирішення 

питання щодо її відновлення у встановленому законодавством порядку. 

(Зазначити, якщо судом здійснюється правосуддя лише за окремими категоріями справ.) 

2. На період припинення роботи (діяльності) (назва суду) проводити нарахування суддівської 

винагороди та заробітної плати працівникам апарату суду виходячи з розрахунку середнього 

заробітку. 

3. Керівнику апарату суду (або особі, виконує його обов’язки) вжити організаційних заходів 

щодо збереження печаток (штампів) суду, установчих документів суду, особових справ і трудових 

книжок працівників суду, а також бланків суворої звітності, утворених у процесі діяльності суду. 

4. Керівнику апарату суду забезпечити направлення цього наказу до Державної судової 

адміністрації України, а також інформування працівників (назва суду) про припинення роботи 

(діяльності) суду. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Посада Підпис        Ініціали, прізвище 



                                                                                                                      Додаток 2  

      до пункту 1 Наказу  

                                                                      від 22.09.2014 № 124 

   

НАЗВА СУДУ 

 

НАКАЗ 

 

 

 

 

 

«__» ________ 2014 р.  № _______  

(назва міста) 

Про відновлення роботи (діяльності) суду  

У зв'язку з відновленням належних умов діяльності (назва суду), який знаходиться в районі, 

де проводилася антитерористична операція та відповідно до Закону України "Про здійснення 

правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" 

НАКАЗУЮ: 

1. Відновити роботу (діяльність) (назва суду) з «__» _________ 2014 року. 

2. Суддям (назва суду), протягом двох календарних днів з дня надходження розпорядження 

Голови (назва вищого спеціалізованого суду) про відновлення роботи (діяльності) суду, відновити 

здійснення правосуддя. 

4. Керівнику апарату суду забезпечити направлення цього наказу до Державної судової 

адміністрації України, а також інформування працівників (назва суду) про відновлення роботи 

(діяльності) суду. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Посада 

 

Підпис 

 

Ініціали, прізвище 



                                                                                                                      Додаток 3  

      до пункту 5 Наказу  

                                                                       від 22.09.2014 № 124 

 

     Голові  

Вищого (назва суду) 
 

 

ПОДАННЯ 

щодо зміни територіальної підсудності 

судових справ, підсудних розташованим в районі проведення 

антитерористичної операції місцевим та апеляційним загальним судам   

  

Відповідно до частини четвертої статті 1 Закону України "Про здійснення 

правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням 

антитерористичної операції" Державна судова адміністрація України 

направляє подання про зміну територіальної підсудності (назви судів), які 

знаходяться в районі проведення антитерористичної операції і в яких 

неможливо здійснювати правосуддя. 

 

Додатки: копії наказів голів (назви судів) про припинення роботи 

(діяльності) судів та рішення (назва уповноваженого органу влади) про зміну 

меж антитерористичної операції на ___ арк. 

 

 

 

Посада                                                                                Ініціали, Прізвище 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      Додаток 4  

      до пункту 5 Наказу  

                                                                       від 22.09.2014 № 124 

 

                Голові  

Вищого (назва суду) 
 

 

ПОДАННЯ 

про можливість відновлення роботи місцевого (апеляційного) суду   

   

  

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про здійснення 

правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням 

антитерористичної операції" Державна судова адміністрація України вносить 

подання про можливість відновлення роботи (діяльності) (назви судів), які 

знаходилися в районі проведення антитерористичної операції і в яких є 

належні умови діяльності. 
 
 

Додатки: рішення (назва уповноваженого органу влади) про зміну меж 

або завершення антитерористичної операції та накази голів (назви судів) про 

можливість відновлення роботи (діяльності) суду на ___ арк. 

 

 

 

Посада                                                                                Ініціали, Прізвище 
 
 


