
ГОСПОДАРСЬКИЙ суд лугАнсъкоi оБлАстI

нАкАз

13 сiчня 202l року м. XapKiB м"{

Про лобiр на замiщення вакантно[
посади державноТ служби категорiТ
<В> в апаратi Господарського суду
ЛуганськоТ областi на перiод дiТ

карантину

Вiдповiдно До cTaTTi |7 Закону УкраТни uПро державнУ службу> вiД

10 грулнЯ 2015 рокУ JVg 889-VIII, cTaTTi 155 Закону Украiни <Про сулоустрiй i

.ruryb суддiв>, з урахуванням вимог абзацу 5 rrункту 8 розлiлу II Прикiнцевих

положень Закону Украiни uПро внесення змiн до Закону Украiни пПро

Щержавний бюджет Украiни на2О2о piк> вiд 13 квiтня 2020 року Jю 553-IX.

Керуючись Порядком призначення на посади державнОТ службИ на перiоД

дiт карантину, установленого з метою запобiгання поширенню на територll

УкраТни гостроi;респiраторноТ хвороби COVID-19 , спричиненоТ KopoHaBipycoM

SдRS-СоV-2, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд

22 квiтн,я 2020 року Jф 290, з метою належнот органiзацiТ роботи суду та у

зв.язку , ,.оЬ*iднiстю безперебiйного виконання завдань i функuiй,,

покладених на апарат Господарського суду Луганськот областi на перiод дiт

карантину,
НАКАЗУЮ:

l. оголосити добiр на змiщення вакантноТ посаДи ДеРЖаВНОТ СЛУЖбИ

категорii <<в>> в апаратi Господарського суду Луганськот областi - секретаря

.улоuо.о засiдання у складi вiддiлу органiзацiйно-документ€UIьного

забезпечення роботи суду на перiол дiт карантину, шляхом укладання

контракту про проходження державнот служби - l посада.

2. Затвердити оголошення на добiр на перiод карантину на вакантну

посаду державноТ служби категорiт <В> секретаря судового засiдання у склалi

вiддiлу органiзачiйно-документыIьного забезпечення роботи суду (додасться).

3. ВизначиТи уповнОваженоЮ особоЮ для tIроВедення в установленому

порядкУ спiвбесiдИ з кандидатами длъ-БддУ Ольгу Олександрiвну,

заступника керiвника апарату суду.



4. ЗАБЕЗПЕЧИТИ:
4.1. Вiддiлу управлiння персоналом (начальник вiддiлу - CMipHoBa В.М.)

- оприлюднення через особистий кабiнет на Сдиному порталi вакансiй

державнОI службИ Нацiонального агентства з питань державноТ служби не

пiзнiше нiж протягоN,{ наступного робочого дня з дня видання наказу

оголошеНня продОбiр та iнформаЧiТ прО перемоЖця за результатамИ ДОбору;

- опрацювання та розгляд iнформацiт, отриманот вiд осiб, якi виявили

бажання взяти участь у доборi протягом трьох робочих днiв та передачу на

розгляД iнформачiТ уповноваженiй особi протягом одного робочого дня,

4.2. Вцдiлу iнформацiйно-комунiкацiйноТ дiяльностi та аналiтичноТ

роботи (начальник вiддiлу * Полковнiкова Н.О.)
- розмiщення на офiuiйному сайтi суду не

дня з дня видання наказу оголошення про лобiр
за результатами добору.

4.з, Уповноваженiй особi з прове/lеFIня в установJIеному порядку

спiвбесiди з кандидатами АЛЬ-БАДУ О.О.
-ВИЗНаЧенняосiбДоПУIIIеI]Их/lоспiвбесi;tитаiнформуваНIlяПроЧасТа

мiсце проведення такоТ спiвбесiдtи не гriзнirпе гliж За ojlt{Ll РОбОЧИЙr /ietjb ЛО

tlочаткy iT rlроведен}tя ;

- гtовiдомлення керiвника апарату суду про результати проведення

спiвбесiди письмово у строк, Iцо не перевищус три календарних днi та

внесення обгрунтованого подання керiвнику апарату суду про призначення

кандидата шляхом укладення з ним контракту,
5. Встановити строк подання iнформачiТособами з 13 сiчня 202l року ло

15 сiчня 2021 року.
6, Контроль за виконанням Itього }Iаказу заJlиLt]аю за собою,

Керiвник апарату суду Т.О. Орлова

пiзнiше нiж протягом робочого
та iнформацiТ про переможця


