
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
Н А К А З 

10.09.2020 Ужгород 

Про затвердження графіку чергування 

З метою організації роботи суду під час виборчого процесу чергових виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів призначених на 
неділю 25 жовтня 2020 року згідно постанови Верховної Ради України «Про 
призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» від 15 липня 2020 року № 
795-ІХ в частині забезпечення прийому і розгляду документів з підготовки та 
проведення виборів, позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки 
та спосіб, установлені чинним законодавством, а також з метою створення 
належних умов для можливого судового розгляду виборчих справ та у 
відповідності до статті 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

Н А К А З У Ю : 

1. Затвердити графік чергування суддів та працівників апарату 
Закарпатського окружного адміністративного суду на період проведення __ 
жовтня 2020 року чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів з 10 вересня 2020 року і до завершення виборчого 
процесу - відповідно до додатку № 1. 

2. Встановити у Закарпатському окружному адміністративному суді 
особливий режим роботи для суддів і працівників апарату суду в позаробочии 
час, святкові і неробочі дні, а також напередодні дня виборів та в день виборів, з 
метою організаційного забезпечення підготовки та розгляду адміністративних 
справ відповідної категорії з додержанням строків, передбачених Кодексом 
адміністративного судочинства України. ? 

- В період з 10 вересня по 09 жовтня 2020 р. у робочі дні з 17.30 (п ятниця 
з 16 15) до 00.00 год., у вихідні та святкові дні з 9.00 до 00.00год. в телефонному 
режимі, шляхом повідомлення черговим охорони відповідальну особу канцелярії 
суду (яка невідкладно прибуває до приміщення суду для прийняття позовної 
заяви щодо чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів - 25 жовтня 2020р. та наступного повідомлення відповідного судді 
з числа визначених за результатами авторозподілу ( та секретаря судових 
засідань і помічника судді), дані особи невідкладно прибувають до приміщення 
суду для здійснення розгляду справи. В разі, якщо позовні заяви даної категорії 
до суду не надійшли суддя та працівники апарату суду вважаються такими, що 
не чергували. 



- В період з 10 жовтня по 08 листопада 2020 року у робочі дні з 17.30 
(п'ятниця 16.15) до 00.00 год., у вихідні та святкові дні з 9.00 до ОО.иигод 
шляхом, прийняття відповідальною особою канцелярії суду позовної заяви щодо 
виборів 25 жовтня 2020 року та наступного повідомлення відповідного судді з 
числа визначених за результатами авторозподілу ( та секретаря судових засідань 
і помічника судді), дані особи невідкладно прибувають до приміщення суду для 
здійснення розгляду справи. В разі, якщо позовні заяви даної категорії до суду не 
надійшли суддя та працівники апарату суду (секретар судових засідань та 
помічник судді) вважаються такими, що не чергували. 

3 В разі надходження позовних заяв, пов'язаних з місцевими виборами 20.0 
року, на офіційну електронну адресу суду або через систему «Електронний суд» 
такі реєструються за загальними правилами реєстрації вхідної кореспонденції 
тобто у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо 
документ надійшов у неробочий час. 

4 Відповідно до статті 72 Кодексу законів про працю України суддям та 
працівникам апарату суду, що фактично будуть чергувати 
графіку, роботу у вихідні та святкові дні компенсувати шляхом надання іншого 
дня для відпочинку. 

5 Наказ довести до відома суддів та працівників апарату суду. 
б". Контроль за виконанням даного наказу покласти на керівника апарату суду 
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Голова суду 


