
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ректора Національної 
школи суддів України 
07.06.2011 р. № 222 зі змінами 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Дніпропетровське регіональне відділення  

Національної школи суддів України 

 
1. Загальні положення 

1.1. Дніпропетровське регіональне відділення Національної школи 

суддів України (далі - Регіональне відділення) є безбалансовим, 

відокремленим структурним підрозділом Національної школи суддів України 

(далі - НШСУ), без статусу юридичної особи, яке від імені НШСУ здійснює 

діяльність щодо організації та проведення підготовки суддів, у тому числі 

обраних на адміністративні посади в судах, періодичного навчання суддів з 

метою підвищення рівня їхньої кваліфікації, підготовки працівників апаратів 

місцевих судів Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької областей і 

підвищення рівня їхньої кваліфікації, крім суддів і працівників апарату 

Господарського суду Запорізької області, суддів та працівників апаратів 

Ульяновського, Гайворонського та Голованівського районних судів 

Кіровоградської області. 

1.2. Повна назва Регіонального відділення: 

1.2.1. українською мовою - Дніпропетровське регіональне відділення  

Національної школи суддів України 

1.2.2. російською мовою - Днепропетровское региональное отделение               

Национальной школы судей Украины 

1.2.3. англійською мовою - Dnipropetrovsk Regional Branch  

National school of Judges of Ukraine 

1.3. Скорочене найменування Регіонального відділення: 

1.3.1. українською мовою - Дніпропетровське РВ НШСУ 

1.3.2. російською мовою - Днепропетровское РВ НШСУ 

1.3.3. англійською мовою - Dnipropetrovsk RB NSJU 

1.4. Місце знаходження регіонального відділення: 49600, м. Дніпро, 

проспект Гагаріна, 26. 

 



1.5. В своїй діяльності Регіональне відділення керується Конституцією 

України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами 

Президента України, актами Кабінету міністрів України, іншими 

підзаконними нормативними актами, актами Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України та інших судових органів, наказами ректора НШСУ, а також 

Статутом НШСУ та цим Положенням. 

1.6. Структура та чисельність Регіонального відділення затверджується 

наказом ректора НШСУ за погодженням з Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України. 

1.7. Регіональне відділення підзвітне та підконтрольне з питань 

організації та проведення підготовки суддів та працівників апарату судів - 

проректору з підготовки кадрів для судових органів, а з питань 

організаційного забезпечення діяльності Регіонального відділення - 

проректору по забезпеченню організаційної діяльності. 

1.8. Регіональне відділення користується майном, яке знаходиться на 

балансі НШСУ. 

1.9. Регіональне відділення очолює директор, який призначається на 

посаду і звільняється з неї наказом ректора НШСУ. 

1.10. Кваліфікаційними вимогами до зайняття на посаду директора 

регіонального відділення є вища юридична освіта за освітньо - 

кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), стаж роботи за фахом на 

керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах 

не менше 7 років. 

1.11. За відсутності директора Регіонального відділення його обов'язки 

виконує головний спеціаліст Регіонального відділення згідно з наказом 

ректора. 

1.12. Директор Регіонального відділення: 

1.12.1.  Здійснює загальне керівництво Регіональним відділенням та 

забезпечує виконання його функцій на визначеній території відповідно до 

завдань та повноважень, що встановлені цим Положенням. 

1.12.2. Представляє Регіональне відділення в усіх органах, установах, 

підприємствах та організаціях в межах повноважень визначених цим 

Положенням. 

1.12.3. Представляє інтереси НШСУ у межах повноважень визначених 

довіреністю ректора НШСУ. 

1.12.4. Планує роботу та здійснює діяльність Регіонального відділення 

відповідно до Плану робити НШСУ на відповідний рік. 

1.12.5. Організовує та координує роботу щодо організації та проведення 

підготовки суддів та працівників апаратів судів. 



1.12.6. Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямком, що належить 

до компетенції Регіонального відділення, вносить пропозиції щодо усунення 

негативних та закріплення позитивних тенденцій. 

1.12.7. Вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації 

роботи Регіонального відділення. 

1.12.8. Бере участь у нарадах та інших заходах з питань віднесених до 

компетенції Регіонального відділення. 

1.12.9. Здійснює розподіл посадових обов'язків між працівниками 

Регіонального відділення та вносить пропозиції до їх посадових інструкцій, 

які затверджуються ректором НШСУ. 

1.12.10. Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників 

Регіонального відділення. 

1.12.11. Сприяє професійному росту працівників Регіонального 

відділення. 

1.12.12. Подає пропозиції проректору з підготовки кадрів для судових 

органів НШСУ про звільнення з посад та переміщення працівників 

Регіонального відділення, заохочення та накладення стягнень. 

1.12.13. Забезпечує дотримання працівниками Регіонального відділення 

правил внутрішнього трудового розпорядку. 

1.12.14. Здійснює контроль за веденням діловодства та збереженням 

документів у Регіональному відділенні. 

1.12.15. Організовує роботу з документами відповідно до чинного 

законодавства та Інструкції з діловодства НШСУ затвердженої наказом 

ректора НШСУ. 

1.12.16. Організовує роботу щодо матеріально-технічного та 

методичного забезпечення Регіонального відділення. 

1.12.17. Повідомляє ректора НШСУ про всі обставини, що загрожують 

забезпеченню збереженню матеріальних цінностей НШСУ в Регіональному 

відділені. 

1.12.18. Виконує інші повноваження, віднесені цим Положенням до 

компетенції Регіонального відділення, а також ті, що передбачені чинним 

законодавством України та наказами ректора НШСУ. 

1.13. Працівники Регіонального відділення призначаються на посаду 

наказом ректора НШСУ за пропозицією директора Регіонального відділення. 

 

2. Основні завдання Регіонального відділення 

2.1. Основним завданням Регіонального відділення є організація і 

проведення підготовки суддів, періодичного навчання суддів з метою 

підвищення рівня кваліфікації та підготовки працівників апаратів місцевих 



судів Дніпропетровської, Кіровоградської, Запорізької областей, крім суддів 

та працівників апарату господарського суду Запорізької області. 

 

3. Функції Регіонального відділення 

3.1. Здійснює організацію та проведення підготовки суддів та 

працівників апаратів судів на визначеній території. 

3.2. Бере участь у визначенні основних напрямків організації 

підготовки суддів та працівників апаратів судів. 

3.3. Бере участь у розробці планів і програм, а також іншої навчально 

- методичної документації, пов'язаної з діяльністю НШСУ. 

3.4. Бере участь у тематичних семінарах та науково-практичних 

конференціях тощо. 

3.5. Забезпечує належний рівень підготовки суддів та працівників 

апарату судів. 

3.6. Залучає до викладання у Регіональному відділенні найбільш 

досвідчених суддів, юристів-практиків, науковців, інших спеціалістів 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

3.7. Сприяє укладанню відповідно до чинного законодавства України 

правочинів в інтересах НШСУ для виконання її завдань, передбачених 

Статутом НШСУ. 

3.8. Створює належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечує додержання законодавства про працю, правил техніки безпеки, 

соціального страхування. 

3.9. Звітує перед НШСУ про виконані завдання. 

 

4. Права Регіонального відділення 

4.1. Регіональне відділення має право: 

4.1.1. Одержувати від працівників НШСУ інформацію з питань за 

своїм напрямком роботи. 

4.1.2. Ознайомлюватися з документами, матеріалами, наказами 

ректора НШСУ, необхідними для виконання покладених на нього завдань. 

4.1.3. Повідомляти ректора НШСУ про покладення на Регіональне 

відділення виконання робіт, що не належить до його компетенції чи виходить 

за її межі, а також про випадки ненадання працівниками НШСУ документів 

та інших матеріалів, необхідних Регіональному відділенню для вирішення 

порушених питань. 

4.1.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів 

працівників НШСУ до планування та проведення заходів, відповідальним за 

проведення яких є Регіональне відділення. 



4.1.5. Брати участь у засіданнях, нарадах та інших заходах з питань 

віднесених до компетенції Регіонального відділення. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Показниками оцінки роботи працівників Регіонального відділення 

є якість та своєчасність виконання ними службових завдань та обов'язків. 

5.2. За несвоєчасне та неякісне виконання Регіональним відділенням 

покладених на нього функцій встановлюється персональна відповідальність 

директора Регіонального відділення. 

5.3. Працівники Регіонального відділення несуть персональну 

відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання своїх службових 

обов'язків, а також за невжиття заходів щодо усунення порушень 

законодавства. 

5.4. Межі відповідальності працівників Регіонального відділення 

встановлені чинним законодавством. 

 

6. Взаємозв'язки з іншими структурними підрозділами Національної 

школи суддів України 

6.1. Регіональне відділення при виконанні своїх функцій взаємодіє зі 

структурними підрозділами НШСУ в порядку передбаченому Регламентом 

роботи апарату НШСУ. 

 

7. Створення та припинення діяльності Регіонального відділення 

7.1. Створення, та припинення діяльності Регіонального відділення 

здійснюються за наказом Ректора НШСУ з подальшим внесенням 

відповідних змін до структури НШСУ. 

 

8. Внесення змін та доповнень до положення 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, в 

якому затверджується це Положення. 


