
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 Е-таіІ: іпЬох@уп.агЬІ1г.дсл/.иа

НАКАЗ

22 вересня 2020 року м. Вінниця № 149-К

Про необхідність призначення 
на вакантні посади державної служби категорії «Б» 
в Господарському суді Вінницької 
області на період дії карантину

Відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу», пункту 8 
розділу II «Прикінцеві положення Закону України від 13.04.2020 
№ 553-ІХ» «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет 
України на 2020 рік», пункту 13 Порядку призначення на посаду державної 
служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.04.2020 № 290, з метою забезпечення безперебійного 
функціонування, виконання завдань і функцій відділу аналітики та судової 
статистики Господарського суду Вінницької області та сектору з кадрового 
забезпечення та з питань управління персоналом Господарського суду 
Вінницької області

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити добір на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - 
начальника відділу аналітики та судової статистики Господарського суду 
Вінницької області на період дії карантину (додаток 1).

2. Оголосити добір на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - 
завідуючого сектором з кадрового забезпечення та з питань управління 
персоналом на період знаходження основного працівника у відпустці по догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку на період дії карантину (додаток 
2).

3. Визначити уповноваженою особою для проведення співбесіди з 
кандидатами по добору на вакантні посади державної служби категорії «Б», які 
зазначені у пунктах 1-2 цього наказу: Логінова Андрія Олександровича - 
заступника керівника апарату Господарського суду Вінницької області (далі - 
уповноважена особа).
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4. Сектору з кадрового забезпечення та з питань управління персоналом 
Господарського суду Вінницької області (Гнатовській Л.С. та Жиляк С.І.):

4.1. Забезпечити розміщення цього наказу та оголошення про добір на 
вакантні посади на період дії карантину через особистий кабінет на Єдиному 
порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань 
державної служби не пізніше наступного робочого дня за днем його підписання 
та на офіційному вебсайті Господарського суду Вінницької області;

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

4.3. Забезпечити оприлюднення на Єдиному Порталі вакансій державної 
служби інформації про прийняте рішення за результатами добору.

5. Заступнику керівника апарату суду Логінову А.О. внести обґрунтоване 
подання керівнику апарату суду Слободонюк К.Р. про призначення кандидатів 
на вакантні посади державної служби, які зазначені у пунктах 1-2 цього наказу 
шляхом укладення контракту.

6. Контроль за виконанням цього наказу_залишаю за собою.

Керівник апарату суду К. Слободонюк
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