
 
 

 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

  

02 липня 2018 року                     Київ                                      № 339 

 
 

Про затвердження Графіку підключення судів України до 

модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем 

автоматизованої системи документообігу суду 

 

 

 

На підставі статей 152, 153 Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів", відповідно до пункту 1.4 розділу XX "Прикінцеві положення" 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду (у редакції 

рішення Ради суддів України від 02 березня 2018 року № 17), пункту 5 рішення 

Ради суддів України від 12 квітня 2018 року № 16 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Затвердити Графік підключення судів України до модуля 

автоматизованого розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи 

документообігу суду (далі – Графік), що додається (додаток 1). 

2. Державному підприємству "Інформаційні судові системи"  

(далі – ДП "ІСС"), як адміністраторові Автоматизованої системи 

документообігу суду:  

2.1. забезпечити в місцевих, апеляційних судах та Верховному Суді 

підключення в пілотну (тестову) експлуатацію модуля автоматизованого 

розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи документообігу 

суду, згідно із затвердженим Графіком; 

2.2. забезпечити проведення навчання відповідальних працівників 

апаратів судів, задіяних до пілотного (тестового) використання в суді модуля 

автоматизованого розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи 

документообігу суду; 

2.3. невідкладно інформувати Прес-службу (на правах сектору)  

ДСА України про підключення кожного окремого суду; 
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2.4. щомісячно в перший робочий день місяця, наступного за звітним, 

інформувати ДСА України про стан виконання цього наказу; 

2.5. забезпечити невідкладне опрацювання та усунення зауважень, 

отриманих від місцевих, апеляційних судів та Верхового Суду в процесі 

пілотного (тестового) функціонування модуля автоматизованого розподілу 

справ та інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду.  

3. Територіальним управлінням Державної судової адміністрації 

України, керівникам апаратів місцевих та апеляційних судів забезпечити 

невідкладне повідомлення ДП "ІСС", як адміністраторові Автоматизованої 

системи документообігу суду, про зауваження, виявлені в процесі пілотного 

(тестового) функціонування модуля автоматизованого розподілу справ та інших 

підсистем автоматизованої системи документообігу суду. 

4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України не пізніше наступного робочого дня за днем 

видання цього наказу: 

4.1. направити копію цього наказу до ТОВ "ЛІГА:ЗАКОН"; 

4.2. довести текст цього наказу до Верховного Суду, апеляційних судів, 

територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та 

Державного підприємства "Інформаційні судові системи". 

5. Територіальним управлінням Державної судової адміністрації 

України не пізніше наступного робочого дня за днем отримання цього наказу 

довести його до місцевих судів. 

6. Керівникам апаратів місцевих та апеляційних судів не пізніше 

наступного робочого дня за днем отримання цього наказу: 

6.1. визначити відповідальних осіб апарату суду за координацію робіт з 

підключення модуля автоматизованого розподілу справ та інших підсистем 

автоматизованої системи документообігу суду; 

6.2. забезпечити пілотне (тестове) функціонування в суді модуля 

автоматизованого розподілу справ та інших підсистем автоматизованої системи 

документообігу суду. 

7. Прес-службі (на правах сектору): 

7.1. на підставі отриманої від ДП "ІСС" інформації, оприлюднювати 

дату підключення кожного конкретного суду до модуля автоматизованого 

розподілу та інших підсистем автоматизованої системи документообігу суду на 

офіційному сайті Державної судової адміністрації України в розділі "Новини"; 

7.2. оприлюднити текст цього наказу на офіційному сайті Державної 

судової адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база". 

8. Цей наказ набирає чинності з дня його видання. 
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9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Чорнуцького С. П.  

 

 

 

Голова Державної судової 

адміністрації України                       (підпис) З. Холоднюк  


