
Додаток 1 

(до рішення Ради суддів України  

від 03 березня 2016 року № 20) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Ради суддів України 

від 03 березня 2016 року № 20 

 

Зміни 

до Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції,  

затвердженого рішенням Ради суддів України 

від 25 березня 2011року №14, 

зі змінами, внесеними рішенням Ради суддів України 

від 24 червня 2011 року № 27  

 

І. Пункт 1 Положення викласти у такій редакції:  

«1. Відповідно до частини першої статті 154 Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" у кожного судді суду загальної юрисдикції є 

помічник, правовий статус і умови діяльності якого визначаються Законом 

України "Про судоустрій і статус суддів", Законом України «По державну 

службу»  та цим Положенням.». 

 

ІІ. Пункт 3 викласти у такій редакції: 

«3. Помічник судді є працівником апарату суду.». 

 

ІІІ. Пункт 8 виключити. 

 

IV. У пункті 12 слова і цифри «частиною другою статті 151» 

замінити словами і цифрами «частиною другою статті 154». 

 

V. Пункт 13 викласти у такій редакції: 

«13. Помічник судді має посвідчення, що підтверджує його особу та 

повноваження. 

Посвідчення помічника судді  видається, використовується та 

повертається  відповідно  до вимог  Інструкцій, які регулюють  порядок 



оформлення, обліку, використання  та зберігання службових посвідчень 

працівників апаратів судів.». 

 

VІ. Пункт 16 викласти в такій редакції: 

«16. Оплата праці помічника судді регулюється  та встановлюється  

відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», іншими 

нормативно-правовими актами.». 

 

VІІ.  Пункт 17 викласти у такій редакції: 

«17. У випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, 

відсторонення судді від посади, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, 

відпустка по догляду за дитиною тощо), а також у період з моменту 

закінчення (припинення) повноважень судді з відправлення правосуддя до 

моменту поновлення цих повноважень або звільнення судді з займаної 

посади у встановленому законом порядку, помічник судді може тимчасово 

виконувати обов’язки помічника іншого судді, про що на підставі особистої 

заяви помічника судді та подання відповідного судді видається наказ 

керівника апарату суду. 

Крім того, у випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, 

відсторонення судді від посади,  відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, 

відпустка по догляду за дитиною тощо), а також з моменту закінчення 

(припинення) повноважень судді з відправлення правосуддя або звільнення 

судді з займаної посади у встановленому законом порядку,  помічника судді 

за його згодою наказом керівника апарату суду може бути  переведено на 

іншу посаду працівника апарату суду на строк до припинення тривалої 

відсутності судді або поновлення повноважень судді. 

У разі відсутності згоди помічника виконувати обов'язки помічника 

іншого судді або працівника апарату суду його може бути звільнено з посади 

на підставі пункту 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю 

України. 

У разі відсутності помічника судді з причин хвороби, відпустки, 

відрядження виконання його обов’язків може бути покладено керівником 

апарату суду на іншого працівника апарату суду за погодженням зі суддею.». 

 



VІІІ. Пункт 18 після слів «Законом України «Про відпустки»,» 

доповнити словами «Законом України «Про державну службу»». 

 

ІХ. Пункт 19 викласти у такій редакції: 

«19. Помічник судді може бути звільнений з посади з дотриманням 

вимог законодавства про працю та Закону України "Про державну службу" 

на підставі заяви про звільнення за власним бажанням або  за мотивованим 

поданням судді, а у випадку тривалої відсутності судді (тривале відрядження, 

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за 

дитиною тощо) – за наказом керівника апарату відповідного суду.  

У разі припинення повноважень судді відповідного суду та звільнення 

судді з займаної посади у встановленому законом порядку, помічник судді 

звільняється із займаної посади з дотриманням гарантій, передбачених 

законодавством.». 

 

 


