
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

  «25» січня 2016 р.                                      м. Київ                                                         № 15 

 

 

Про заходи з  ліквідації деяких  

місцевих загальних судів 
 

Відповідно до Указу Президента України від 19 січня 2016 року № 15 
"Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів", керуючись частиною 
п'ятою статті 150 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та з метою 
належного проведення заходів організаційного характеру, пов'язаних із 
ліквідацією місцевих загальних судів Херсонської області, 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити ліквідаційні комісії у Дніпровському районному суді міста 
Херсона, Комсомольському районному суді міста Херсона, Суворовському 
районному суді міста Херсона та призначити: 

1) Головою ліквідаційної комісії Дніпровського районного суду міста 
Херсона - Гусейнова Анатолія Кімаловича, заступника начальника 
територіального управління Державної судової адміністрації України в 
Херсонській області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
2021917814); 

2) Головою ліквідаційної комісії Комсомольського районного суду міста 
Херсона - Кравченко Аллу Олексіївну, начальника відділу 
планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 
територіального управління Державної судової адміністрації України в 
Херсонській області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
2381615601); 

3) Головою ліквідаційної комісії Суворовського районного суду міста 
Херсона - Бевзюк Оксану Георгіївну, завідувача сектору організаційного 
забезпечення діяльності судів, судової статистики та інформаційних 
технологій територіального управління Державної судової адміністрації 
України в Херсонській області (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2519314180). 

2. Затвердити План заходів щодо ліквідації окремих місцевих судів 
відповідно до Указу Президента України від 19 січня 2016 року № 15              
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"Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" (далі - План заходів), 
що додається. 

3. Головам ліквідаційних комісій: 
1) затвердити персональний склад ліквідаційних комісій; 
2) забезпечити здійснення всіх необхідних заходів визначених 

законодавством щодо ліквідації судів; 
3) додержуватися строків виконання, визначених Планом заходів; 
4) щотижнево інформувати управління кадрового забезпечення 

Державної судової адміністрації України про проведену роботу; 
5) провести ліквідацію протягом двох місяців з дня початку діяльності 

Херсонського міського суду. 

4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 
судорої адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести цей наказ у день 
видання до територіального управління Державної судової адміністрації 
України в Херсонській області та структурних підрозділів Державної судової 
адміністрації України. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
Голова Державної  
судової адміністрації України                                                З. Холоднюк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Державної судової адміністрації 

України  

від «25» січня 2016 року № 15 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
 

щодо ліквідації окремих місцевих загальних судів відповідно до Указу Президента 

України від 19 січня 2016 року № 15 "Про ліквідацію та утворення місцевих 

загальних судів " 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальні 

1. Заходи організаційного, кадрового забезпечення 

1. Вжити заходів щодо внесення до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців (далі - ЄДРПОУ) 
запису про рішення щодо ліквідації  
Дніпровського, Комсомольського, 
Суворовського районних судів 
міста Херсона 

Після початку 
роботи 
Херсонського 
міського суду 

Голови ліквідаційних 
комісій 

2. Затвердити персональний склад 
ліквідаційних комісії 

Після початку 
роботи 
Херсонського 
міського суду 

Голови ліквідаційних 
комісій 

3. Вирішити питання 
працевлаштування працівників 
апаратів місцевих загальних судів, 
що ліквідуються, у Херсонському 
міському суді, інших судах. 
Попередити працівників про 
можливе вивільнення (ст. 49

2
 КЗпП 

України) 

Після 
затвердження 
штатного розпису 
Херсонського 
міського суду 

Голови ліквідаційних 
комісій  
Територіальне 
управління ДСА 
України в Херсонській 
області 

4. Забезпечити впорядкування 
трудових книжок та особових справ 
суддів, працівників апаратів судів, 
що ліквідуються, та передачу їх до 
Херсонського міського суду, 
видачу працівникам, що 
звільняються. Подати інформацію 
до служби зайнятості  

До закінчення 

періоду ліквідації 

Голови ліквідаційних 

комісій   

Територіальне 

управління ДСА 

України в Херсонській 

області 

 

5. Здійснити інші заходи 
організаційного, кадрового 
забезпечення, необхідні для 
проведення ліквідації місцевих 
загальних судів. 

До закінчення 

періоду ліквідації 

Голови ліквідаційних 

комісій   

Територіальне 

управління ДСА 

України в Херсонській 

області 
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3. Заходи матеріально-технічного та фінансового забезпечення 

6. Здійснити інвентаризацію основних 
засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, і 
документів та розрахунків на дату 
ліквідації 

Після початку 
роботи 
Херсонського 
міського суду 

Голова ліквідаційної 
комісії 

Територіальне 
управління ДСА 
України в 
Херсонській області 

7. Вжити заходів щодо виявлення 

дебіторів та кредиторів 

Протягом 2-х 
місяців 

з дня внесення до 
ЄДРПОУ запису 
про рішення щодо 
ліквідації судів 

Територіальне 
управління ДСА 
України в 
Херсонській області 
Голови ліквідаційних 
комісій 

 

8. Здійснити невідкладні заходи щодо 
стягнення дебіторської 
заборгованості 

Після виявлення 
дебіторів і 
кредиторів 

Територіальне 
управління ДСА 
України в 
Херсонській області 
Голови ліквідаційних 
комісій 

 

9.  Здійснити перерозподіл 
кошторисних призначень для 
фінансування заходів, пов'язаних з 
ліквідацією судів 

Після початку 
роботи 
Херсонського 
міського суду 

Державна судова 
адміністрація 
України 

Територіальне 
управління ДСА 
України в 
Херсонській області 

10.  Здійснити розрахунки з 
кредиторами в  межах кошторисних 
призначень 

Після виявлення 
дебіторів і 
кредиторів 

Територіальне 
управління ДСА 
України в 
Херсонській області 

Голови 
ліквідаційних 
комісій 

11. Скласти акти приймання-передачі 
щодо основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно- 
матеріальних цінностей, , 
документів та розрахунків 

Після початку 
роботи 
Херсонського 
міського суду 

Голови ліквідаційних 
комісій 

12. Передати основні засоби, 
нематеріальні активи, товарно- 
матеріальні цінності, документи і 
розрахунки судів, що ліквідуються, 
до Херсонського міського суду 

Після початку 
роботи 
Херсонського 
міського суду 

Голови ліквідаційних 
комісій 

Територіальне 
управління ДСА 
України в 
Херсонській області 

13. Особі, відповідальній за 
збереження гербової печатки, 

Протягом тижня 
після початку 

Голови ліквідаційних 
комісій 
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передати, а голові ліквідаційної 
комісії прийняти печатку, штампи 
та відповідну документацію, про 
що оформити відповідні акти 

роботи 
Херсонського 
міського суду 

14. Гербові печатки і штампи знищити. 
Акти про знищених печаток та 
штампів надіслати до Державної 
судової адміністрації України 

У день закінчення 
роботи 
ліквідаційної 
комісії 

Голови ліквідаційних 
комісій 

15. Провести заходи щодо державної 
реєстрації припинення юридичних

: 

осіб судів, які ліквідуються, а також 
зняття їх з обліку в органах 
Державної фіскальної служби 
України та Державної 
казначейської служби України 

Після початку 
роботи 
Херсонського 
міського суду 

Голови ліквідаційних 
комісій 

16. Здійснити інші заходи фінансового 
та матеріально-технічного 
забезпечення, необхідні для 
проведення ліквідації місцевих 
загальних судів 

До закінчення 
періоду ліквідації 

Голови ліквідаційних 
комісій   

Територіальне 
управління ДСА 
України в 
Херсонській області 

 
3. Заходи документального забезпечення 

17. Утворити експертну комісію для 
упорядкування фонду 
документообігу та архівного фонду 

Протягом тижня 
після початку 
роботи 
Херсонського 
міського суду 

Голови ліквідаційних 
комісій 

18. Забезпечити збереження судових 
справ, архівного фонду 
документообігу ліквідованих судів  
до моменту їх передачі. 

Протягом 
ліквідаційного 
періоду 

Голови ліквідаційних 
комісій 

19. Передати справи до Херсонського 
міського суду 

Протягом 1 місяця 

після початку 

роботи 

Херсонського 

міського суду 

Голови ліквідаційних   
комісій  
Експертна комісія  

20. Після закінчення ліквідаційного 
періоду прозвітувати перед 
Державною судовою 
адміністрацією України про 
проведення ліквідації окремих 
місцевих загальних судів 

Протягом п’яти 
днів із дня 
закінчення 
ліквідації 

Голови ліквідаційних 
комісій  

21. Здійснити інші заходи 
документального забезпечення, 
необхідні для проведення ліквідації 
місцевих загальних судів  

До закінчення 
періоду ліквідації  

Голови ліквідаційних 
комісій   

Територіальне 
управління ДСА 
України в 
Херсонській області  

 

Начальник управління  
кадрового забезпечення Державної  
судової адміністрації України                                                            О.Дробинський 
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