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ЗМІНИ 

до посадової інструкції помічника судді 

Хмельницького окружного адміністративного суду 

1. Пункт 1.8 посадової інструкції викласти у такій редакції: 

«Помічник судді з питань підготовки та організаційного забезпечення 

судового процесу підзвітний лише відповідному судді. Суддя є його 

безпосереднім керівником. Обов'язки помічника судді визначаються 

посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду за 

погодженням із зборами суддів відповідного суду». 

2. Абзац 2 пункту 1.12 посадової інструкції викласти у такій редакції: 

«На помічника судді поширюється дія законодавства про працю, крім 

статей 39-1, 41-43-1 та 49-2 Кодексу законів про працю України». 

3. З абзацу 2 пункту 1.13 посадової інструкції виключити слово 

«поточне» та викласти у такій редакції: 

«Крім того, у зазначених випадках на такого помічника судді може на 

певний строк у встановленому законом порядку покладатися виконання 

повноважень додаткового помічника іншого судді, у якого найбільше 

судове навантаження, про що на підставі подання відповідного судді та 

особистої заяви помічника видається наказ керівника апарату суду». 



Порівняльна таблиця 
до посадової інструкції помічника судді 

Хмельницького окружного адміністративного суду 

Зміст норми чинної посадової інструкції Зміст проекту відповідної норми посадової 
інструкції 

Посадова інструкція помічника судді 
Хмельницького окружного адміністративного суду 

1.8. Помічник судді з питань підготовки 
та організаційного забезпечення судового 
процесу підзвітний лише відповідному 
судді. Суддя є його безпосереднім 
керівником. Обов'язки помічника судді 
визначаються посадовою інструкцією, яка 
затверджується керівником апарату суду за 
погодженням із зборами відповідного суду. 

1.8. Помічник судді з питань підготовки та 
організаційного забезпечення судового 
процесу підзвітний лише відповідному судді. 
Суддя є його безпосереднім керівником. 
Обов'язки помічника судді визначаються 
посадовою інструкцією, яка затверджується 
керівником апарату суду за погодженням із 
зборами суддів відповідного суду. 

1.12. Помічник судді у своїй роботі 
керується Конституцією України, Законом 
України «Про судоустрій і статус суддів», 
статтею 92 Закону України «Про державну 
службу», відповідними процесуальними 
кодексами, іншими законами та нормативно-
правовими актами України, Правилами 
поведінки працівника суду, затвердженими 
рішенням Ради суддів України від 6 лютого 
2009 року № 33, рішеннями зборів суддів 
відповідного суду, Інструкцією з діловодства 
суду, Правилами внутрішнього трудового 
розпорядку суду, цим Положенням, а також 
посадовою інструкцією. 

На помічника судді поширюється дія 
законодавства про працю, крім статей 39', 
41-43 та 49 Кодексу законів про працю 
України. 

На помічника судді поширюється дія 
законодавства про працю, крім статей 39', 41-
43' та 492 Кодексу законів про працю України. 



1.13. У разі тривалої (понад два 
місяці) відсутності судді (соціальна 
відпустка, відрядження, відсторонення від 
посади тощо), а також з моменту 
закінчення (припинення) повноважень 
судді з відправлення правосуддя з 
визначених законом підстав або звільнення 
судді з займаної посади, у встановленому 
законом порядку, помічника (помічників) 
судді за його (їх) згодою за наказом 
керівника апарату суду може бути 
переведено на іншу посаду працівника 
апарату суду, яка не належить до посад 
державної служби. 

Крім того, у зазначених випадках на 
такого помічника судді може на певний 
строк у встановленому законом порядку 
покладатися виконання повноважень 
додаткового помічника іншого судді, у 
якого найбільше поточне судове 
навантаження, про що на підставі 
подання відповідного судді та особистої 
заяви помічника судді видається наказ 
керівника апарату суду. 

У разі відсутності згоди помічника 
судді на переведення на іншу посаду 
працівника апарату суду чи виконання 
повноважень додаткового помічника 
іншого судді, або за умови неможливості 
переведення працівника за його згодою на 
посаду помічника судді або іншу посаду в 
апараті суду він підлягає звільненню з 
посади на підставі пункту 2 частини 
першої статті 36 Кодексу законів про 
працю. 

Крім того, у зазначених випадках на 
такого помічника судді може на певний 
строк у встановленому законом порядку 
покладатися виконання повноважень 
додаткового помічника інших суддів у яких 
найбільше судове навантаження, про що 
на підставі подання відповідного судді та 
особистої заяви помічника судді видається 
наказ керівника апарату суду. 




