
  

ПОГОДЖЕНО           ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Ради суддів України                                  Наказ Державної судової  

адміністрації України 

20.08.2019 № 77            10.10. 2019 р. №  984     

 

 

Зміни до Загального класифікатора 

спеціалізацій суддів та категорій справ, затвердженого наказом 

ДСА України від  21 грудня 2018 року № 622  

 

1. У спеціалізації "Адміністративне судочинство": 

 

1) у позиції 107010000 після слова "України" доповнити знаком і 

словами ", з них"; 

2) після позиції 107010000 доповнити новою позицією "107010100 - 

справи, що виникають з відносин публічної служби"; 

3) після позиції 107040000 доповнити новими позиціями: 

107050000   
оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної 

Ради України, з них: 

107050100   справи, що виникають з відносин публічної служби 

 

4) у позиції 108010200 слова "ліцензування певних видів 

підприємницької діяльності" замінити словами "ліцензування видів 

господарської  діяльності"; 

5) після позиції 113070200 доповнити новою позицією  "114000000 - 

Справи зі спорів з приводу реалізації державної політики у сфері освіти, 

науки, культури та спорту".  

У зв’язку з цим код 114000000 вважати кодом 115000000. 

 

2. У спеціалізації "Господарське судочинство": 

 

1) коди 202070200 – 202070800  замінити кодами 20208000 – 

202120200; 

2) після позиції 207060000 доповнити новою позицією "207070000 - 

про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) 

її посадової особи"; 

3) позиції  208000000 "Справи у спорах між юридичною особою та 

її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі 

діями (бездіяльністю) такої посадової особи" та 209000000  "Справи у спорах, 
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що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних 

прав в юридичній особі" виключити.  

У зв’язку з цим код 210000000 вважати кодом 208000000, а коди 

210010000 – 210030000 вважати кодами 208010000 – 208030000; 

4) у позиції "211000000 - Справи у спорах, що виникають із 

правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-210000000), з них": 

код 211000000 замінити кодом 209000000; 

цифри 210000000 замінити цифрами 208000000; 

5) коди 211010000 – 211140100 замінити кодами  209010000 – 

209120100;  

6) у позиції  209010000  після слова "продажу" доповнити знаком і 

словами ", з них"; 

7) у позиції  209020000  виключити знак і слова ", з них"; 

8) у позиції  209080000  після слова "діяльності" доповнити знаком і 

словами ", з них"; 

9) коди 212000000 - 213000000 замінити кодами 210000000 - 

211000000; 

10)  позиції  214000000-215030500 викласти у новій редакції: 

 

212000000   Справи про банкрутство, з них: 

212010000   грошові вимоги кредитора до боржника 

212020000   майнові спори, стороною в яких є боржник, з них: 

212020100 
  

спори з позовними вимогами до боржника та щодо 

його майна 

212020200 
  

спори про визнання недійсними правочинів, укладених 

боржником, з них: 

212020201 
  

щодо повернення (витребування) майна боржника або 

відшкодування його вартості 

212020300 
  про стягнення заробітної плати 

212020400 
  

про поновлення на роботі посадових та службових осіб 

боржника 

212030000   
затвердження плану санації або плану 

реструктуризації боргів боржника, з них: 

212030100 
  до відкриття провадження у справі про банкрутство 

212040000   визнання недійсними результатів аукціону, з них:  

212040100 
  

щодо визнання недійсними правочину, вчиненого з 

порушенням порядку підготовки та проведення 

аукціону 

212050000   діяльність арбітражного керуючого, з них: 
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212050100 
  

щодо припинення повноважень керівника  або органу 

управління боржника 

212060000   
скасування арештів майна, звільнення активів 

боржника 

212070000   
скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та 

інших органів, з них: 

212080000   інші вимоги до боржника 

 

3. У спеціалізації "Цивільне судочинство": 

 

1) після позиції 313000000 доповнити новою позицією "314000000 – 

Інші справи позовного провадження"; 

2) після позиції 331500000 доповнити новою позицією "331600000 – 

Інші справи окремого провадження". 

 

4. У спеціалізації "Кримінальне судочинство": 

 

1) після позиції 401260000 доповнити новими позиціями:  

401270000   здійснення спеціального досудового розслідування 

401280000   продовження строку досудового розслідування 

401290000   
встановлення строку ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження 

401300000   продовження строку обов'язків 

401310000   огляд житла чи іншого володіння особи 

401320000   відвід прокурора  

401330000  

конфіскація у засудженого речей та предметів, які 

заборонено використовувати в колоніях, або передача 

їх на зберігання до звільнення засудженого 

  

У зв’язку з цим коди 401270000 і 401280000 замінити відповідно 

кодами 401340000 і 401350000;  

2) у позиції 421060006 після слова "покарання" доповнити словами 

"або від подальшого його відбування"; 

  

5. У спеціалізації "Адміністративні правопорушення"  після позиції 

503000000 доповнити новою позицією "504000000 - Інші справи".  

 

Начальник управління інформатизації  

та судової статистики  ДСА України             (підпис)                 О. Слоніцький 

 


