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На Ваш інформаційний запит від 10.08.2017р. на отримання публічної 
інформації (зареєстрований канцелярією суду 10.08.2017р. за №975/17) повідомляємо 
таке.

Відповідно до штатного розпису господарського суду Львівської області, 
окремого відділу, який працює з інформаційними запитами громадян немає.

Пунктом 2.5 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у 
господарському суді Львівської області, затв. наказом керівника апарату 
господарського суду Львівської області № 32 від 04.11.2016р. передбачено, що 
особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є 
керівники структурних підрозділів апарату суду.

Такими структурними підрозділами є: відділ по роботі зі службовою 
кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки; відділ 
організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування; відділ 
господарського та матеріально-технічного забезпечення; відділ автоматизованого 
документообігу та обробки інформації; відділ управління персоналом та проходження 
державної служби; відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та 
звітності; відділ вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності. 
Керівники згаданих структурних підрозділів (начальники відділів) надають 
інформацію, яка стосується сфери діяльності відповідного підрозділу.

Вільних вакантних посад керівників структурних підрозділів станом на 
15.08.2017р. у господарському суді Львівської області немає.

Розміри посадових окладів державних службовців у 2017 році визначені 
постановою КМ України від 18.01.2017 року №15 «Питання оплати праці працівників 
державних органів» та постановою КМ України від 24.05.2017 року №358 «Деякі 
питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи 
правосуддя» становлять :

№ з/п Керівник структурного 
підрозділу

Посадовий оклад з 
01.01.2017р., 

грн.

Посадовий оклад 
з 30.05.2017р., грн.

Надбавка за ранг 
державного 
службовця, грн.

Надбавка 
за вислугу 
років,

%
1. Відділу автоматизованого 

документообігу та обробки 
інформації

4500,00 6500,00 600,00 50



2. Відділ організаційного 
забезпечення роботи суду та 
суддівського самоврядування

4500,00 6500,00 500,00 48

3. Відділ управління персоналом 
та проходження державної 
служби

4500,00 6500,00 600,00 45

4. Відділ вивчення та 
узагальнення судової практики 
та статистичної звітності

4500,00 6500,00 600,00 50

5. Відділ планово-фінансової 
роботи, бухгалтерського 
обліку та звітності

4500,00 6500,00 600,00 50

6 . Відділ по роботі зі службовою 
кореспонденцією, програмного 
забезпечення та інформаційної 
безпеки

4500,00 6500,00 500,00 50

7. Відділ господарський та
матеріально-технічного
забезпечення

4500,00 6500,00 600,00 27

За період з січня 2017 року по даний час працівникам господарського суду 
Львівської області виплачувалися тільки обов»язкові складові заробітної плати: 
посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг державного 
службовця.

Особи, які опрацьовують запити на отримання публічної інформації, також 
відповідають на звернення громадян. Організаційну та методичну роботу з питань 
взаємодії із засобами масової інформації проводить відділ організаційного 
забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування.

Загалом за 2016 рік структурними підрозділами суду опрацьовано 136 запитів 
про надання публічної інформації:

Начальник відділу по роботі 
зі службовою кореспонденцією, 
програмного забезпечення 
та інформаційної безпеки
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