
ГОСПОДАРСЪКИЙ СУД ЛУГАНСЪКОI

нАкАз

оБлАстI

25 сiчня 202| року м. XapKiB Nr'/

Про добiр на замiшення вакантноТ
посади державноТ служби категорiТ
<В> в апаратi Господарського суду
.rll,i,atlct,Koi об-пас,ii rra llepio: лiТ

каранl и}{Y

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону УкраТни <Про державну службу> вiд

10 грулнЯ 2015 рокУ JФ 8B9-VIII, cTaTTi 155 Закону УкраТни <Про сулоустрiй i

статуС суддiв), з урахуванняМ tsимоГ абзацУ 5 пунктУ 8 роздiлУ lI Прикiнцевих
по.пожень Законr, Укратни uпро внесення змiн ло Закону Укратни <про

!ер;кавний бюдясет УкраТни на 2020 piK> вiд 13 квiтня 2020 РОКУ NЬ 55З-IХ.
Керуючись IIорядком призначення на поса/Iи /]ержавноТ служби на перiод

дiТ карантину, установленого з метою запобiгання поширенню на територii
УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19 , спричиненоТ KopoHaBipycoM

SARS-CoV-2, затвердженим ijостановою Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд

]2 квi,r,rrя ]020 року ,\г9 290, з ме,tоIо належноТ орr,анiзацiТ роботи суду та у
зt]'язк\ lз Heoбxi:tHicтKl безперебiйrrого виконання завдань i функцiй,
покладених на апарат I'осподарського суДу Луганськоi областi на гrерiод дiТ

Kapal1,I,1.1It),,

НАКАЗУIо:

l. оголосити добiр на змiшення вакантноТ посади державноТ служби
ка.r-егорii <В> В аrrара,гi l-осrrодаРськогО суДУ JIуганськоТ областi - секретаря

с},jlоtsого засiлаttrtя у скла/дi вiдлiлу органiзацiйно-документального
забезпечення роботи суду на перiод дiт карантину, шляхом укладання
коtll,ракг} ilpo llроходя(еLtня лержаtsноТ с.lrу;кби - l посада.

2, Затвердити оголошення на добiр на перiод карантину на вакантну

посадУ державнОi службИ категорiТ <В> секретаря судового засiдання у складi

гзi.,t:tiЛ}, сlрт,аttiзаtliйrrо-локумсIIl,алLt{ого забезпечення роботи суду (лоласться).

3. Визначити уповноваженою особою для проведення в установленому
поря/lкУ сгliвбесiлИ з кандИлатамИ АJIь-БАдУ ОльгУ Олександрiвну,

заступника керiвника апарату суду.



4. ЗАБЕЗtIЕЧИТИ:
4.1. Вiдлiлу управлiння IIepcoHaJtoM (начальник вiддiлу - CMipHoBa B.N{.)
* оприл}однення через особистий кабiнет на Сдиному порталi вакансiй

державноТ служби Нацiона;Iьного агентства з питань державноТ слУжби rre

пiзнiшrе нiж протягом настуllного робочого д{FIя з /1ня вилання накаЗУ

оголоtllення про добiр та iнформацii про перемо}кця за результатами лобору;
- оt]раLiюtsаItlIя tа розl,j,Iяд irrформаrliТ, отришtаноТ вiд осiб, якi виявили

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

розгляд iнформацiТ уповноваженiй особi протягом одного робочого дня.
4.2. Вiддiлу iнформацiйно-комунiкацiйноТ дiяльностi та аналiтичноi

роботи (начальник вiддiлу - Полковнiкова Н.О.) .

- розмiшеFIня на офiшiйному сайтi суду не пiзнiше нiж протягом робочого
дня з дня видання наказу оголошення про добiр та iнформацiТ rlро перемоЖЦя
за результатами добору.

4.З. Уповноваясенiй особi з проведення в установленому поряДкУ
спiвбесiди з кандидатаN,Iи АЛЪ-БАДУ О.О.

- визначення осiб доп\,щених до спiвбесiди та iнформування про Час Та

bTictte проведення такоi' спiвбесiдлr не пiзнirше нiж за один робочий ДенЬ ДО

початку ii проведення;
- повiдоN,Iлення керiвника апарат\1 с},д}, про результати проведення

спiвбесiди письмово у строк, що не перевищ\ с три календарних днi та

внесеIlIIя обгр,чнтованого подання керiвнику апарат}, суду про прИЗначеннЯ
кандидата шляхом укладення з ним контракт},.

5. Встановити строк подання iнфорлrашiТ особами з 25 сiчня 2021 рокУ ло
27 сiчrrя 2021 рок1,.

6. KoHTpoJb за виконанням цього наказ\, заJишаю за собою.

Керiвник апарат}, c},J}, Т.О. Орлова


