
ЛЬВІВСЬКИМ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

Н А К А З 

07 березня 2018 року м. Львів № 2-аг 

Про окремі питання організації 
роботи суду в період проходження 
виборчого процесу 

Відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» та Постанови Центральної 
виборчої комісії від 16 лютого 2018 року № 22 «Про перші вибори депутатів 
сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року» 

Н А К А З У Ю : 

1. Визначити відповідальним за організацію роботи суду в період проходження 
виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 
об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, 
призначених на 29 квітня 2018 року - керівника апарату суду Пашковського С.М. 
безпосередньо. 

2. Встановити режим роботи суду для суддів та працівників апарату суду щодо 
прийняття та розгляду адміністративних справ, пов'язаних з виборчим процесом, в 
період з 10 березня 2018 року і до завершення виборчого процесу, в тому числі у 
вихідні, святкові і неробочі дні - щоденно з 09 години 00 хвилин до 22 години 00 
хвилин, а 28 та 29 квітня 2018 року - цілодобово. 

3. Затвердити графік чергування суддів Львівського апеляційного 
адміністративного суду в період проходження виборчого процесу - відповідно до 
додатку № 1 до цього наказу. 

4. Керівнику апарату суду Пашковському С.М. скласти та затвердити графік 
чергування працівників апарату Львівського апеляційного адміністративного суду в 
період проходження виборчого процесу призначених виборів. 

5. Відповідно до статті 72 Кодексу законів про працю України суддям та 
працівникам апарату суду, що будуть чергувати згідно затверджених графіків, роботу 
у вихідні, святкові та неробочі дні компенсувати шляхом надання іншого дня для 
відпочинку. 

6. Заступнику керівника апарату суду Гультяєву Є.В. наказ довести до відома 
суддів, працівників апарату суду та розмістити на веб-сайті Львівського апеляційного 
адміністративного суду офіційного веб-порталу «Судова влада України». 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Голова суду С. І. Богаченко 




