
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

06 жовтня 2020 року м. Київ N у&'О/

Про необхідність призначення на вакантну 
посаду державної служби категорії «В» 
на період дії карантину 
та визначення уповноважених осіб

Відповідно до Закону України «Про державну службу», пункту 8 
розділу II Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 13.04.2020 
№553-ІХ, Порядку призначення на посади державної служби на період дії 
карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
22.04.2020 № 290 (із змінами), з метою забезпечення безперебійного 
виконання завдань і функцій, покладених на Господарський суд Київської 
області на період дії карантину, керуючись статтею 155 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів»,

НАКАЗУЮ:

1. Визначити необхідність призначення на вакантну посаду державної 
служби категорії «В» головного спеціаліста відділу організаційного 
забезпечення діяльності керівництва суду, розгляду звернень громадян та 
організаційно-протокольного забезпечення суддівського самоврядування 
апарату Господарського суду Київської області (одна посада) на період дії 
карантину, шляхом укладення контракту про проходження державної служби 
та оголосити про добір на період дії карантину.

2. Відділу управління персоналом апарату Господарського суду 
Київської області протягом наступного робочого дня забезпечити розміщення 
наказу про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби 
категорії «В» на період дії карантину та оголошення про добір на Єдиному 
порталі вакансій державної служби та на офіційному вебсайті Господарського 
суду Київської області.

3. Встановити строк подання інформації для участі в добрі з 
призначення на зазначену вакантну посаду до 17 год 00 хв. 13.10.2020.

4. Визначити членів конкурсної комісії суду: начальника відділу 
інформаційно-технічного забезпечення, захисту інформації та баз даних



апарату суду Алєксєєнка С.М., начальника відділу управління персоналом 
апарату суду Костецьку П.В. та начальника відділу автоматизованого 
документообігу та обробки внутрівідомчої службової кореспонденції 
(Канцелярія) апарату суду Стародуб С.П., уповноваженими особами для 
проведення співбесіди в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату 
Господарського суду 
Київської області А.І. Кармазін


