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НАКАЗ

№ у # - Д О

Про розподіл адміністративних 
повноважень між головою 
та заступником голови 
господарського суду 
Житомирської області

Відповідно до ст.ст. 24, 25 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів»:

НАКАЗУЮ:

Визначити адміністративні повноваження голови та заступника голови 
господарського суду Житомирської області, а саме:

1. Голова господарського суду Житомирської області Давидюк В.К.:

1.1. Представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та 
юридичними особами;

1.2. Здійснює судочинство в порядку встановленому процесуальним 
законом;

1.3. Визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;

1.4. Вчиняє визначені чинним законодавством дії щодо формування 
структури суду, штатного розпису та кошторису витрат на утримання 
господарського суду;

1.5. Контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує 
призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату 
суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду,



його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення 
відповідно до законодавства;

1.6. Видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення 
судді, звільнення судді з посади, а також у зв'язку з припиненням повноважень 
судді відповідний наказ;

1.7. Повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та 
Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової 
влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

1.8. Забезпечує скликання зборів суддів;

1.9. Забезпечує виконання рішень зборів суддів;

1.10. Проводить з суддями та працівниками апарату суду робочі, 
оперативні та інші наради, що стосуються організаційних питань діяльності 
суду;

1.11. Організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно- 
аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

1.12. Сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів;

1.13. Контролює організаційну діяльність заступника голови суду по 
виконанню покладених на неї обов'язків;

1.14. Веде особистий прийом громадян та посадових осіб державних 
установ і організацій у випадках, передбачених законодавством, крім звернень, 
які стосуються розгляду конкретних справ;

1.15. Підтримує зв'язки із засобами масової інформації, телебаченням, 
радіо, інтернет-виданнями з метою висвітлення діяльності суду по 
відправленню правосуддя та створення позитивного іміджу суду;

1.16. Здійснює координацію та контроль за діяльністю відділу по роботі з 
персоналом, відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та 
господарського забезпечення, відділу організації судового процесу та служби 
судових розпорядників, загального та інформаційно-статистичного відділів;

1.17. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством;

1.18. Голова суду з питань, що належать до його адміністративних 
повноважень, видає накази і розпорядження;



1.19. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження 
здійснює заступник голови суду, а в разі відсутності заступника голови суду -  
суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді

2. Заступник голови господарського суду Терлецька-Байдюк Н.Я.:

2.1. Здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним 
законом, а також інші повноваження визначені законом;

2.2. Проводить аналіз причин зміни та скасування судових рішень;

2.3. Систематично аналізує справи, провадження яких зупинено, з метою 
недопущення їх зупинення з підстав непередбачених чинним законодавством 
та несвоєчасним їх поновленням при наявності підстав;

2.4. Здійснює аналіз справ, переданих Вищим господарським судом 
України на новий розгляд;

2.5. Контролює виконання заходів по дотриманню працівниками суду 
трудової дисципліни;

2.6. Для виконання адміністративних повноважень проводить оперативні 
наради з працівниками господарського суду;

2.7. Систематично аналізує винесення суддями окремих ухвал та 
направлення повідомлень (ст.90 ГПК України), ефективність та стан їх 
виконання;

2.8. Здійснює контроль за діяльністю відділу діловодства (канцелярія, 
архів), дотриманням працівниками суду вимог Інструкції з діловодства в 
господарських судах України, веденням електронної пошти, своєчасне 
підписання ЄЦП та надсилання процесуальних документів до Єдиного 
державного реєстру судових рішень, дотримання вимог законів України «Про 
доступ до судових рішень», «Про звернення громадян», «Про інформацію» та 
«Про доступ до публічної інформації», ведення і оновлення \УЕВ-сторінки 
суду;

2.9. Здійснює контроль за функціонуванням автоматизованої системи 
документообігу суду відповідно до вимог Положення про автоматизовану 
систему документообігу суду та рішення зборів суддів, інформує голову суду 
про виявлені недоліки, вживає заходи щодо їх усунення;

2.10. Приймає участь у підготовці проектів планів роботи суду на 
відповідний період, в тому числі по підвищенню професійного рівня 
працівників суду, забезпечує своєчасну передачу їх на затвердження голові 
суду і здійснює контроль за виконанням запланованих завдань;



І
І2.11. Контролює виконання заходів по техніці безпеки, охороні праці, 

протипожежної безпеки та цивільної оборони;

2.12. Відповідно до затвердженого графіку веде особистий прийом 
громадян, представників сторін, посадових осіб державних та інших установ і 
організацій, крім звернень з приводу розгляду конкретних справ;

2.13. За дорученням голови суду виконує інші повноваження;

2.14. У разі відсутності голови суду здійснює його повноваження;

3. Визнати наказ суду №15-ОД від 28 травня 2015 року „Про розподіл 
адміністративних повноважень між головою та заступником голови 
господарського суду Житомирської області” таким, що втратив чинність.

4. З наказом ознайомити суддів, керівника апарату суду, його заступника, 
начальників відділів.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова суду В.К. Давидюк


