
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

25 квітня 2019                                      Київ                                                        № 419 

 

Про внесення змін до наказів  

ДСА України щодо кількості  

суддів апеляційних судів 

 
Відповідно до частини шостої статті 19 та частини п’ятої статті 153 Закону 

України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи рішення Вищої ради 

правосуддя від 18.04.2019 № 1200/0/15-19, 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Внести зміни до наказів Державної судової адміністрації України:  

1) у пункті 1 наказу від 31.07.2018 № 373 "Про визначення кількості 

суддів апеляційних судів, утворених в апеляційних округах" слова та цифри         

"2018 рік" замінити словами та цифрами "2018 – 2019 роки"; 

2) у пункті 1 наказу від 31.07.2018 № 374 "Про визначення кількості 

суддів в апеляційних господарських судах, утворених в апеляційних округах" 

слова та цифри "2018 рік" замінити словами та цифрами "2018 – 2019 роки"; 

3) у пункті 1 наказу від 31.07.2018 № 375 "Про визначення кількості 

суддів апеляційних адміністративних судів, утворених в апеляційних округах" 

слова та цифри "2018 рік" замінити словами та цифрами "2018 – 2019 роки". 

2. Управлінню з питань персоналу (Дробинський О. В.), планово-

фінансовому управлінню (Покотило Я. Б.), управлінню інформатизації та судової 

статистики (Слоніцький О. Є.) не пізніше 15 травня 2019 року надати  пропозиції з 

урахуванням зауважень апеляційних судів щодо кількості суддів апеляційних 

судів, утворених в апеляційних округах для подальшого узгодження у 

встановленому порядку. 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                            

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

правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, апеляційних судів, 

апеляційних господарських та апеляційних адміністративних судів, утворених в 

апеляційних округах, заступників та радника Голови Державної судової 

адміністрації України, керівників структурних підрозділів Державної судової 

адміністрації України. 

4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати в 

розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту ДСА України 

цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

 

В. о. Голови                                  (підпис)                                      Л. Гізатуліна 


