
 

 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 
 

20  серпня  2019 року                                Київ     №   814 

 

Про затвердження Інструкції  

з діловодства в місцевих  

та апеляційних судах України 

 

 

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 152 та частини п'ятої статті 

153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про              

Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої Ради 

правосуддя України від 17.01.2019 № 141/0/15-19, з метою вдосконалення 

порядку ведення діловодства в місцевих та апеляційних судах України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити Інструкцію з діловодства в місцевих та апеляційних судах 

України, що додається. 

 

 2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної судової 

адміністрації України: 

від 20.02.2013 № 28 "Про затвердження Інструкції  з діловодства в 

господарських судах України"; 

від 17.06.2013 № 84 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства в 

господарських судах України"; 

від 29.11. 2013 № 161 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства в 

господарських судах України"; 

від 17.12.2013 № 173 "Про затвердження Інструкції  з діловодства в 

місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст 

Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та 

Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ"; 

від 17.12.2013 № 174 "Про затвердження Інструкції  з діловодства в 

адміністративних судах України";  

від 28.12.2015 № 240 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства в 

місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст 

Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та 
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Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ"; 

від 20.01.2016 № 11 "Про внесення змін до Інструкції з діловодства в 

місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст 

Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та 

Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ".  

 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                 

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до територіальних управлінь 

Державної судової адміністрації України, апеляційних судів. 

 

4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України не пізніше наступного робочого дня за днем отримання 

цього наказу довести його копію до місцевих загальних, місцевих 

господарських та окружних адміністративних судів.  

 

5. Керівникам апаратів місцевих та апеляційних судів забезпечити 

ведення діловодства відповідно до вимог Інструкції. 

 

6. Прес-центру (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати наказ 

на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-

правова база" рубрики "Інше".  

 

7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його видання. 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. П. 

 

 

Голова Державної судової  

адміністрації України                                    З. Холоднюк 


