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.Що Ради суддiв Украiни надiйшло звернення !ержавноi суловоi
адмiнiстрацii УкраiЪи щодо розмiщення Артемiвського мiськрайонного суду
,Щонецькоi областi та загрози зупинення його роботи.

Артемiвський мiськрайонний суд ,Щонецькоi областi тривалий час

розмiщуеться на умовах оренди в примiщеннi загальною площею б 382 кв. м по
вул. Мируо 5, у м. Бахмутi .Щонецькоi областi.

Зазначена адмiнiстративна будiвля перебувае у сферi управлiння Фонду
державного майна Украiни на балансi ,Щержавноi установи "УкраiЪський
науково-дослiдний iнститут соляноi промисловостi" (далi - УКРНДIСIJЬ).

Об'емно-планувальнi та конструктивнi характеристики з€вначеноТ булiвлi
максимЕtльно пристосованi пiд потреби мiсцевого загального суду вiдповiдно до
,Щержавних будiвельних норм УкраiЪи В.2.2-26:2010 "Будинки i споруди. Суди".

Забезпечити Артемiвський мiськрайонний суд ,Щонецькоi областi
належним примiщенням державноi форми власностi можливо шляхом передачi
до сфери управлiння ЩСА Украiни адмiнiстративноi будiвлi по вул. Миру, 5, у
м. Бахмутi .ЩонецькоТ областi. Балансоутримувач вк€ваного нерухомого майна
УКРНДIСIЛЬ не заперечуе щодо зЕ}значеноi передачi.

.Щержавна судова адмiнiстрацiя УкраiЪи зверталась до Фонду державного
майна Украiни з проханням погодити передачу зi сфери управлiння Фонду
державного майна УкраiЪи з ба"пансу УКРНДIСIЛЬ до сфери управлiння
ДСА УкраiЪи та двiчi отримала категоричну вiдмову в з€вначенiй передачi.

Водночас Фонд державного майна Украiни за:}начае, що на виконання

розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12.08.2020 Jф 1010

"Про передачу об'ектiв державноi власностi до сфери Фонду державного майна"
единий майновий комплекс "УкраiЪський науково-дослiдний iнститут соляноi
промисловостi" актом вiд 22.0I.202I переданий до сфери управлiння Фонду
державного майна УкраiЪи зi сфери MiHicTepcTBa розвитку, економiки, торгiвлi
та сiпьського господарства Украiни з метою под€tльшоi приватизацii.

Запланована приватизацiя единого майнового комплексу УКРНЩIСIЛЬ по
вул. Миру, 5, у м. Бахмутi !онецькоi областi призведе до необхiдностi пошуку
нового примiщення для розмiщення Артемiвського мiськрайонного суду

ДонецькоТ областi, i як наслiдок - зупинення здiйснення судочинства, додаткових
витрат бюджетних коштiв, виникнення непередбачених органiзацiйних,
матерiально-технiчних питань щодо забезпечення дiяльностi суду.



Вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 126 "Про судоустрiй i статус суддiв"
СУддiвське самоврядування е однiею з гарантiй забезпечення незалежностi
суддiв. ,Щiяльнiсть органiв суддiвського самоврядування мае сприяти створенню
НаПеЖНИХ ОРГанiзацiЙних та iнших умов для забезпечення нормальноi дiяльностi
судiв i суддiв, утверджувати незаJIежнiсть сулуо забезпечувати захист суллiв вiл
ВТРУЧаННя в iхню дiяльнiсть, а також пiдвищувати piBeHb роботи з кадрами у
системi судiв.

Згiдно частини восьмоi cTaTTi 133 Закону Украiни "Про судоустрiй i статус
суддiв" Рада суддiВ Украiни, яК одна з органiзацiйниХ фор' суддiвського
СаМОВРЯДУВання, здiЙснюс контроль за органiзацiею дiяльностi судiв, заслуховуе
З ЦИХ ПИТаНЪ ГОловУ,ЩержавноТ судовоi адмiнiстрацiТ Украiни, його заступникiв,
КеРiвникiв структурних пiдроздiлiв i територiальних управлiнь Щержавноi
судовоi адмiнiстрацii УкраiЪи.

Згiдно з частиною першою ст. 113 Конституцii "Кабiнет MiHicTpiB Украiни
е ВИЩИМ органом у системi органiв виконавчоi влади". Це означае, що Кабiнет
MiHicTpiB як уряд очолюе систему органiв виконавчоi влади. BiH здiйснюе
ВИКОНаВЧУ ВЛаДУ як безпосередньо, так i через MiHicTepcTBa, iншi центральнi
ОРГаНи Виконавчоi влади, Раду MiHicTpiB Автономноi Республiки Крим i мiсцевi
ДеРЖаДМiнiстрацii, спрямовуе, координуе та контролюе дiяльнiсть зЕвначених
ОРГаНiВ, тобто здiЙснюе керiвництво виконавчою i розпорядчою дiяльнiстю в
державi.

,Щiяльнiсть Кабiнеry MiHicTpiB спрямовуеться на забезпеченнrI iHTepeciB
УКРаiНСЬКОго народу шляхом виконання Конституцii та законiв Украiни, aKTiB
ПРезидента Украiни, Програми дiяльностi Кабiнету MiHicTpiB, схваленоi
ВеРХОВНою Радою Украiни, вирiшення питань державного управлiння у сферах,
вiднесених до його компетенцii.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю Т.в.о. Голови .Щержавноi судовоi
аДмiнiстрацii УкраiЪи Сальнiкова О.О. про забезпечення Артемiвсъкого
МiськраЙонного суду .Щонецькоi областi примiщенням, вiдповiдно до cTaTTi 133
"про судоустрiй i статус суддiв", Положення про Раду суддiв Украiъи,
затвердженого Х позачерговим з'i'здом суддiв УкраiЪи 16 вересня 2010 року (iз
подЕrльшими змiнами), Рада суддiв Украiни

вирiшила:

1. ЗВеРНУтися до Кабiнету MiHicTpiB Украiни з проханням розглянути
питаннrI щодо можливостi погодження на передачу зi сфери управлiння Фонду
державного майна Украiни з балансу укрндIсIJЬ до сфери управлiння .ЩСД
Украiни на баланс Територiа.пьного управлiння,Щержавноi судовоi адмiнiстрацii
украiъи в .щонецькiй областi примiщення единого майнового комплексу
"украiнський науково-дослiдний iнститут соляноi промисловостil'
ПО ВУЛ. МИРУ, 5о У М. Бахмутi ,Щонецькоi областi, загапьною площею
6 382 КВ. М., Для розмiщення Артемiвського мiськрайонного суду ,Щонецькоi
областi.

2, Звернутися до Фонду державного майна УкраiЪи з метою
виключення единого майнового комплексу "УкраiЪський науково-дослiдний



iнститут соляноi промисловостi" по вул. М"ру, 5, у м. Бахмутi ,Щонецькоi
областi iз перелiку об'ектiв, що пiдлягають приватизацii, та надання погодження
на передачу зi сфери управлiння Фонду державного майна Украiни з балансу
УКРНДIСIЛЬ до сфери управлiння ЩСА УкраiЪи на баланс Територiального

управлiння Щержавноi судовоi адмiнiстрацii УкраIни в Донецькiй областi
примiщення загальною площею б З82 кв. м по вул. Миру, 5, у м. Бахмутi
,Щонецькоi областi для розмiщення Артемiвського мiськрайонного суду
,Щонецькоi областi.
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