
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

 м.Київ                              № 161 

 

Про надання соціальних відпусток, 

переривання перебігу відпусток для догляду 

за дитиною та про звільнення суддів  

 

З метою врегулювання питання щодо надання суддям загальних місцевих 

судів Донецької та Луганської областей, прикріпленим до суду того ж рівня в 

іншій місцевості, соціальних відпусток, переривання перебігу відпусток, на 

виконання Указу Президента України від 1 серпня 2016 року № 321/2016 "Про 

звільнення суддів", постанов Верховної Ради України від 5 липня 2016 року 

№1433-VIII, № 1434-VIII "Про звільнення суддів", з метою своєчасного 

проведення розрахунків із суддями, забезпечення раціонального використання 

бюджетних коштів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в 

Донецькій (Циганкова Т. О.) та Луганській (Савенко І. О.) областях вжити 

заходів щодо врегулювання питання про надання суддям загальних місцевих 

судів, прикріпленим до суду того ж рівня в іншій місцевості, відпустки у 

зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, переривання перебігу відпустки для догляду за 

дитиною шляхом видання відповідних наказів про надання зазначених 

відпусток або переривання перебігу відпусток. 

 

2. Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в 

Донецькій області (Циганкова Т. О.) забезпечити виконання постанов 

Верховної Ради України від 5 липня 2016 року № 1433-VIII, № 1434-VIII 

шляхом видання відповідного наказу про відрахування звільнених суддів зі 

штату судів, та, за наявності передбачених законом підстав, провести 

фінансовий розрахунок із зазначеними суддями. 

У трудових книжках відповідних суддів на підставі зазначених постанов та 

відповідного наказу здійснити запис про звільнення суддів зі скріпленням 

запису печаткою територіального управління Державної судової адміністрації 

України в Донецькій області. 
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3. Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в 

Луганській області (Савенко  І. О.) забезпечити виконання Указу Президента 

України від 1 серпня 2016 року № 321/2016  шляхом видання відповідного 

наказу про відрахування звільненого судді зі штату суду, та, за наявності 

передбачених законом підстав, провести фінансовий розрахунок із зазначеним 

суддею. 

У трудовій книжці відповідного судді на підставі зазначеного указу та 

відповідного наказу здійснити запис про звільнення судді зі скріпленням запису 

печаткою територіального управління Державної судової адміністрації України 

в Луганській області. 

 

4. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової 

адміністрації України (Парубченко Т. В.) не пізніше наступного робочого дня з 

дня видання цього наказу довести його до територіальних управлінь Державної 

судової адміністрації України в Донецькій та Луганській областях. 

 

5. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) не 

пізніше наступного робочого дня з дня видання цього наказу розмістити його 

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

правова база". 

  

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

  

Голова  

Державної судової 

адміністрації України                                                                З. Холоднюк 


