
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

28 лютого 2020                                       Київ                                                            № 99 

 

Про затвердження плану заходів із 

забезпечення створення та 

функціонування Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної 

системи 

  

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 152 Закону України  

"Про судоустрій і статус суддів" та на виконання підпункту 5.1 пункту 5 наказу 

ДСА України від 07.11.2019 № 1096 "Про забезпечення створення і 

функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи"  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів із забезпечення створення та функціонування 

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – план заходів), 

що додається. 

2. Вищій раді правосуддя (за згодою), Верховному Суду (за згодою), Раді 

суддів України (за згодою), Вищій кваліфікаційні комісії суддів України, 

Національній школі суддів України, заступникам Голови ДСА України, 

радникам Голови ДСА України, керівникам самостійних структурних 

підрозділів ДСА України, керівникам апаратів апеляційних судів, керівникам 

апаратів місцевих адміністративних та господарських судів, начальникам 

територіальних управлінь ДСА України та керівникам Державного 

підприємства "Інформаційні судові системи" та Державного підприємства 

"Центр судових сервісів" забезпечити виконання плану заходів у визначені 

терміни. 

3. Внести зміни до першого абзацу пункту 5.4. наказу  ДСА України від 

07.11.2019 № 1096 "Про забезпечення створення і функціонування Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи" шляхом заміни 

словосполучення "01 березня 2020 року" на словосполучення "01 квітня                   

2020 року". 

4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю ДСА України        

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до Вищої ради правосуддя, 

Верховного Суду, Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, Національної школи суддів України, заступників Голови  
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ДСА України, радників Голови ДСА України, керівників самостійних 

структурних підрозділів ДСА України, керівників апаратів апеляційних судів, 

керівників апаратів місцевих адміністративних та господарських судів, 

начальників територіальних управлінь ДСА України та керівників Державного 

підприємства "Інформаційні судові системи" та Державного підприємства 

"Центр судових сервісів". 

5. Територіальним управлінням ДСА України не пізніше наступного 

робочого дня з дня отримання цього наказу довести його копію до місцевих 

судів відповідного регіону. 

6. Персональну відповідальність за загальну координацію, контроль за 

дотриманням строків, своєчасне звітування Голові ДСА України щодо 

ефективного забезпечення здійснення заходів із забезпечення створення та 

функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у 

межах строків, визначених планом заходів, покласти на заступника Голови 

ДСА України Чорнуцького С. П. 

7. Управлінню інформатизації та судової статистики ДСА України                   

(Слоніцькому О. О.) забезпечити координацію робіт з виконання 

відповідальними виконавцями передбачених планом заходів. 

8. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенку А. М.) не пізніше 

наступного робочого дня за днем видання цього наказу опублікувати його на 

офіційному сайті ДСА України в розділах "Новини", "ЄСІТС новини" (рубрика 

"Нормативні та інші документи" та "Нормативно-правова база" (рубрика 

"Інше"). 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова 

Державної судової 

адміністрації України                       (підпис)                                  З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 


