
 

 

 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

 31 травня 2018 р.                                 Київ                                                   № 269 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 23.03.2017 № 367  

 

Відповідно до статей 152, 153 Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів" та Положення про автоматизовану систему документообігу суду, 

затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 

(із змінами і доповненнями) та з метою забезпечення обміну електронними 

документами між судами та учасниками судового процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до наказу Державної судової адміністрації України                         

від 23 березня 2017 року № 367 "Про проведення дослідної експлуатації 

підсистеми "Електронний суд" в пілотних судах" (зі змінами і доповненнями) 

(далі – наказ № 367): 

 

1.1. Пункт 1 наказу визнати таким, що втратив чинність; 

 

1.2. Пункт 2 наказу викласти в новій редакції: 

 

"2. Встановити, що пілотними судами, залученими до впровадження 

підсистеми "Електронний суд", є Київський апеляційний адміністративний суд; 

Апеляційний суд Одеської області; Київський районний суд міста Одеси; 

Одеський апеляційний господарський суд; господарський суд Одеської області; 

Вінницький апеляційний адміністративний суд; Вінницький окружний 

адміністративний суд; Донецький апеляційний адміністративний суд; 

Голосіївський, Дарницький, Деснянській, Дніпровський, Оболонський, 

Печерський, Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський 

районні суди міста Києва". 

 

2. Пілотним судам при тестовій експлуатації підсистеми "Електронний 

суд" керуватися вимогами Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 

листопада 2010 року № 30 (із змінами і доповненнями), в частині 

функціонування підсистеми електронного суду. 
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3. Державному підприємству "Інформаційні судові системи"                           

(Дубінку Д.О.): 

 

3.1. Забезпечити з 4 червня 2018 року введення в тестову експлуатацію 

підсистеми "Електронний суд" та здійснити її налаштування у пілотних судах; 

 

3.2. Провести навчання відповідальних працівників апаратів пілотних 

судів з питань організації роботи в підсистемі "Електронний суд".    

 

4.  Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього 

наказу: 

4.1. Надіслати текст цього наказу до ТОВ "ЛІГА:ЗАКОН"; 

4.2. Надіслати текст цього наказу до пілотних судів, територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України в Одеській області, місті 

Києві та Державного підприємства "Інформаційні судові системи". 

 

5. Прес-службі (на правах сектору) Державної судової адміністрації 

України (Пастухова В. М.) не пізніше наступного робочого дня з дня видання 

цього наказу оприлюднити його на офіційному сайті Державної судової 

адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше". 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Чорнуцького  С. П. 

 

 

Голова                                   (підпис)                                             З. Холоднюк  

 

 

 

 

    
 


