
НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ 

Н А К А З 

оСд З О / 5 к а ї ш київ № 

Про внесення змін до Регламенту 
НШСУ щодо порядку 
виплати стипендії 

Відповідно до частини четвертої статті 74, статті 77 Закону України 
"Про судоустрій і статус суддів" та на виконання пункту 3 наказу НШСУ від 
20.03.2018 № 3-сп "Про зарахування кандидатів на посаду судді слухачами 
Національної школи суддів України", керуючись підпунктом 
6 пункту 4.2. Статуту Національної школи суддів, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до Регламенту Національної школи суддів України 
(нова редакція), затвердженого наказом від 24.06.2016 № 34 "Про 
затвердження Регламенту Національної школи суддів України (нова 
редакція)" зі змінами (далі - Регламент НШСУ): 

1.1. Пункт 2.6 параграфа 2 Глави 2 Розділу IV Регламенту НШСУ 
викласти в наступній редакції: 

"2.6. На період проходження спеціальної підготовки за кандидатом на 
посаду судді зберігається основне місце роботи та виплачується стипендія в 
розмірі посадового окладу помічника судді місцевого суду. 

2.6.1. Стипендія виплачується за кожний календарний місяць навчання. 
Виплата стипендії здійснюється один раз на місяць, в останній робочий день 
місяця. 

2.6.2. У разі зарахування кандидатів на посаду судді до НШСУ з дати, 
що не збігається з початком календарного місяця, стипендія виплачується в 
сумі, пропорційній кількості календарних днів, які залишаються до 
закінчення такого місяця. 



2.6.3. У разі, коли строк закінчення навчання кандидата на посаду 
судді, що отримує стипендію, настає до закінчення місяця, кандидату на 
посаду судді виплачується стипендія у сумі пропорційній кількості 
календарних днів спеціальної підготовки останнього місяця. 

2.6.4. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 
закладу охорони здоров'я, кандидат на посаду судді отримує стипендію у 
призначеному йому розмірі." 

2. Юридичному відділу (Пелих О. А.) зробити необхідні відмітки в 
обліковому реєстрі нормативних актів НШСУ. 

3. Відділу інформаційних технологій (Філіпов В. В.) внести відповідні 
зміни до тексту Регламенту НШСУ, що розміщений на веб-сайті НШСУ. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Ректор М. В. Оніщук 


