
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИИ СУД 
М. ЗАПОРІЖЖЯ

Н А К А З
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м. Запоріжжя

«Про необхідність добору та призначення 
на вакантну посаду державної служби категорії «В» 
секретаря судового засідання на період дії карантину»

Відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу», статті 155 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з урахуванням вимог абзацу 
п’ятого пункту 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 
2020 року №553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік», керуючись Порядком призначення на посади державної 
служби на період карантину, установленого з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, затвердженим постановою Кабінетів Міністрів України 
від 22 квітня 2020 року №290 (далі-Порядок), враховуючи, що відповідно до норм 
діючого законодавства участь секретаря судового засідання у судовому процесі є 
обов’язковою та невід’ємною, а кількість працюючих суддів Комунарського 
районного суду м. Запоріжжя фактично більша ніж кількість секретарів судового 
засідання, наявність кадрового дефіциту може призвести до неможливості 
проведення судових процесів. З метою недопустимості зупинення здійснення 
правосуддя окремими суддями, для забезпечення безперервного функціонування 
суду, реалізації громадянами своїх прав у доступі до правосуддя, враховуючи 
рішення зборів суддів Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2020 
№11/1, згідно якого такі випадки слід вважати винятковими, пов’язаними з 
необхідністю виконання завдань і функцій суду на період дії карантину, та 
здійснювати добір і призначення осіб на вакантні посади секретарів судового 
засідання відповідно до Порядку, шляхом укладення контракту, -

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити добір з призначення на вакантну посаду державної служби 
категорії «В» у Комунарському районному суді м. Запоріжжя -  секретаря судового 
засідання, шляхом укладення контракту про проходження державної служби на 
період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою



запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричинено: коронавіруеом 8АК8-СоУ-2.

2. Затвердити оголошення про добір на зайняття вакантної посади державної 
служби категорії «В», - секретаря судового засідання (Додаток 1).

3. Установити строк подання інформації для участі в доборі з призначення на 
зазначену вакантну посаду -  24 червня 2020 року.

4. Заступнику керівника апарату Комунарського районного суду м. Запоріжжя 
Канаф’євій Я.Т. забезпечити:

- розміщення на Єдиному порталі вакансій державної служби цього наказу та 
оголошення про добір з інформацією, визначеною пунктом 16 Порядку -  не пізніше 
ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання цього наказу;

- розгляд інформації від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі, 
передачу такої інформації уповноваженій особі, інформування про час та місце 
проведення співбесіди;

- оприлюднення на Єдиному порталі вакансій державної служби інформації про 
прийняте рішення за результатами добору.

У
5. Визначити головного спеціаліста Комунарського районного суду м. Запоріжжя 

Мухіну Ю.В. уповноваженою особою для проведення в установленому порядку 
співбесід з кандидатами.

6. Головному спеціалісту Комунарського районного суду м. Запоріжжя Мухіній 
Ю.В.:

-оприлюднити цей наказ та оголошення про добір на офіційній веб-сторінці 
Комунарського районного суду м. Запоріжжя веб - порталу «Судова влада»;

-опрацювати та розглянути інформацію, отриману від заступника керівника 
апарату (Канаф’євої Я.Т.), визначити осіб для проведення співбесід;

- провести співбесіди з кандидатами та внести обґрунтоване подання про 
призначення кандидата на вакантну посаду державної служби шляхом укладення з 
ним контракту.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату 
Комунарського районного 
суду м. Запоріжжя Л.Г.Заїченко


