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ОГОЛОШЕННЯ 

Про початок процедури відрядження суддів місцевих судів,  
що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, територіальну  
підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду 

 
Відповідно до пункту 56 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» у період дії надзвичайного чи воєнного стану та протягом 30 днів після 
дня його скасування (припинення) і за умови відсутності повноважного складу Вищої ради 
правосуддя, визначеного статтею 131 Конституції України, Голова Верховного Суду приймає 
рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та про дострокове 
закінчення відрядження судді. 

З метою реалізації відповідного повноваження передбачається розгляд питання стосовно 
відрядження суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, 
територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду (окремі 
суди Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей).  

Орієнтовний перелік судів, до яких передбачається відрядження суддів, затверджено 
рішенням Голови Верховного Суду від 11 квітня 2022 року № 3  (додається). 

Ураховуючи наведене, до 18 квітня 2022 року включно будуть прийматися заяви про 
відрядження суддів місцевих судів, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, 
територіальну підсудність яких було змінено розпорядженнями Голови Верховного Суду.  

У своїй заяві (зразок додається) судді слід зазначити назви трьох судів згідно з бажаною 
пріоритетністю та згаданим Орієнтовним переліком судів, до яких він має бажання бути 
відрядженим, і надати обґрунтування доцільності такого відрядження до відповідних судів (за 
наявності).    

Заяву потрібно написати власноруч (або в електронному вигляді, наклавши електронний 
цифровий підпис) та надіслати на електронну адресу: application2022@supreme.court.gov.ua  

Заяви про відрядження буде розглянуто з урахуванням побажання суддів, а також з огляду на 
потреби судів. Про ухвалене рішення буде поінформовано суддю, голову суду, з якого відряджено 
суддю, і голову суду, до якого відряджено суддю. 

Просимо поширити наведену в цьому оголошенні інформацію серед суддів, які не мають 
доступу до електронних засобів комунікації чи до інтернету.  

Телефон для довідок щодо подання заяви – (044) 481 06 17. 
 

Голова Верховного Суду                                                                                             Всеволод КНЯЗЄВ 
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