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Про відрядження суддів

Шановна Валентино Миколаївно!

ДСА України за результатами розгляду листа Ради суддів України 
від 16.01.2017 № 9рс-10/17-вих щодо відрядження суддів до судів для 
тимчасового здійснення повноважень з метою зменшення судового 
навантаження та дотримання строків розгляду справ повідомляє.

На виконання частини п’ятої статті 55 Закону України "Про судоустрій і 
статус суддів" ДСА України листом від 16.01.2017 № 10-281/17 погодила 
наданий Вищою кваліфікаційною комісією суддів України проект Порядку 
відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (копію листа 
додаємо).

Вища рада правосуддя, рішенням від 24.01.2017 № 54/0/15-17, затвердила 
поданий Вищою кваліфікаційною комісією суддів України Порядок 
відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Одночасно інформуємо, що ДСА України в межах повноважень буде 
вжито всіх заходів у частині повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України про факти неможливості здійснення правосуддя у відповідному суді, 
виявлення надмірного та/або нижче середнього рівня судового навантаження у 
відповідному суді, припинення роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, 
військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими 
надзвичайними обставинами тощо.

Зокрема, станом на 14.02.2017 ДСА України, згідно з листом Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України від 31.01.2017 № 21-1047/17, встановила 
підстави для відрядження суддів до наступних місцевих судів:

Бориславського міського суду Львівської області;
Буринського районного суду Сумської області;
Волноваського районного суду Донецької області;
Жашківського районного суду Черкаської області;
Жидачівського районного суду Львівської області;
Карлівського районного суду Полтавської області; ___________________
Кролевецького районного суду Сумської області; І̂ АДА СУДДІВ УКРАЇНИ
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Лохвицького районного суду Полтавської області; 
Михайлівського районного суду Запорізької області; 
Нововодолазького районного суду Харківської області; 
Радивилівського районного суду Рівненської області; 
Яремчанського міського суду Івано-Франківської області.

З повагою 

Г олова
Державної судової 
адміністрації України

і/

Опанасюк (044) 277-76-36



РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601. м. Кий, пул. Липська, 18/5, те*.: (044) 277 76 31, факс: (044) 277 76 30

«4(з» СлгЬШЬ- 2017рокуМ9рс- ■'СО /17-
Голові Д оривш оїсудової 
адміністрації України 
3. Холодиюку

Шановний ЗеновіюВасильовичу!

У зв’язку з надходженням до Ради суддів України чисельних звернень 

судів щодо сприяння у вирішенні питання відрядження, як тимчасового 

переведенгія суддів до іншого суду для здійснення правосуддя, звертаюся до 

Вас з наступним.

Відповідно до частини 5 статті 55 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і 

спеціалізації затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Погодженим з Державною судовою 

адміністрацією України.

З огляду на викладене, прошу Вас, надати Раді суддів України 

інформацію щодо стану розроблення та погодження згаданого Порядку.

З повагою

Голова 
Ради суддів України

вик.: БамчуЄ.Г. 
(044) 277-76-30


