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Щепутатам БучанськоТ районноi
ради Киiвськоi областi

Iрпiнська MicbKa рада

вулuL|я Шевченка, 2А, Iрпiнь,

Кulвська обл., 0В200

Гостомельська селищна рада
вулuця С вяmо-Покровська, 2 2 0,
Госmом.ель, KuiBcbKa обл., 0В2В9

Коцюбинська селищна рада
вулuL|я loKiBcbKa, буd. 2,
смm Коцюбttнське, -ll. IрпiHb,
KulBcbKa обл.

Враховуючи подання .Щержавноi судовоТ адмiнiстрацiТ УкраТни

вiД

здiЙснення судочинства
на територii Бучанського району, Бучанська районна рада Китвськот областi
формуе список присяжних для Iрпiнського мiського суду КиТвськоТ областi,
для забезпечення виявлення оптима_пьних кандидатур на присяжних

23 березн я 2021 року, з метою забезпечення н€L,Iежного

Iрпiнського мiського суду КиiвськоТ областi, Бучанська раЙонна РаДа

звертасться до депутатiв районноi, Micbkoi, селищних рад, трудових колективiв
та громадських органiзацiй, в межах територiальноТ юрисдикцiТ вiдповiдного
суду, щодо надання пропозицiй вiдносно кандидатiв у присяжнi.

Вiдповiдно до статей 65, 68 Закону Украiни пПро судоустрiй i статус суДдiв):
1. Присяжним може бути громадянин Украiни, який досяг тридцятирiчного
BiKY i постiйно проживае на територiТ, Нв яку поширюсться юрисдикцiя
вiдповiдного окружного суду, якщо iнше не визначено законом.
2.Не включаються до спискiв присяжних громадяни:
2.1. Визнанi судом обмежено дiсздатними або недiездатними.
2.2. Якi мають хронiчнi психiчнi чи iншi захворювання, що перешкоджають
виконанню обов'язкiв присяжного.
2.З. Якi мають не зняту чи непогашену судимiсть.

2.4. Народнi депутати Украiни, члени Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, суддi,
прокурори, працiвники правоохоронних органiв (органiв правопорядку),
працiвники апаратiв судiв, iншi державнi службовцi,
"iй."*о"ослужбовцi,
посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування, адвокати, нотарiуси, члени
ВищоТ квалiфiкацiйноi KoMiciT суллiв УкраТни, Вишrоi ради правосуддя.
2.5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адмiнiстративНе
стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення.
2.6. Громадяни, якi досягли шiстдесяти п'яти poKiB.
2.7. Особи, якi не володiють державною мовою.
3. Присяжним за час виконання ними обов'язкiв у судi виплачУ€ТЬся
винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу суддi мiсцевОГО СУДУ З
урахуванням фактично вiдпрацьованого часу в порядку, визначеному
Щержавною судовою адмiнiстрацiсю УкраТни. Присяжним вiдшкодоВУЮТЬСя
витрати на проТзд i наймання житла, а також виплачуються Добовi. ЗазначеНi
виплати здiйснюються за рахунок коштiв бюджетноТ програми на здiйснення
правосуддя територiаJIьними управлiннями ЩержавноТ судовоi адмiнiстрацiТ
УкраТни за рахунок коштiв Щержавного бюджету УкраТни.
4. За присяжними на час виконання ними обов'язкiв у сулi за мiсЦеМ
основноi роботи зберiгаються Bci гарантiТ та пiльги, визначенi законом. ЧаС
виконання присяжним обов'язкiв у сулi зарахову€ться до Bcix виДiв ТрудоВоГо
стажу. Звiльнення присяжного з роботи або переведення на iншУ РОбОТУ беЗ
його згоди пiд час виконання ним обов'язкiв у сулi не допускаеться.
5. На присяжних поширюються гарантiТ незалежностi i недоторканностi
суддiв, установленi законом, на час виконання ними обов'язкiв iз здiйснення
правосуддя. За обrрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки ЩоДО
нього можуть уживатися i пiсля закiнчення виконання цих обов'яЗКiВ.
Кандидат у присяжнi повинен надати TaKi документи:
1.

Власноручно написану заяву про включення

до списку

присяжних

Iрпiнського мiського суду КиiвськоТ областi.
2. КсерокопiТ паспорта громадянина Украiни (1-4 cTopiHKa та cTopiHKa з
iнформацiею про останне мiсце проживання), або ксерокопiю паспорта
громадяНина УкРаТни У виглядi ID-KapTKи та довiдку про реестрацiю мiсця
проживання або мiсця перебування.
3. !,окумент, що пiдтверджус вiдсутнiсть судимостей.
4. !,окумент, що пiдтверджус вiдсутнiсть хронiчних психiчних чи iнших
захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язкiв присяжного.
5. Автобiографiю.

Голова ради

Андрiй НАГРЕБЕЛЬНИЙ

ОГОЛОШЕННЯ

про формування списку присяжних для Iрпiнського мiського суду КиТвськоТ
областi
Вiдповiдно до вимог ст.64 Закону УкраТни uПро судоустрiЙ i статус суДДiВ), На
пiдставi подання вtд 2З березня Z02| року J\903-1Зl951l2Т Територiального
управлiння !,ержавнот судовот адмiнiстрачiт Украiни в Китвськiй областi, з
метою забезпечення н€шежного здiйснення судочинства на територiт на яку

поширюеться юрисдикцiя Iрпiнського мiського суду КиТвсьКОi ОбЛаСТi
(Коцюбинська територizlJlьна громада, Гостомельська територiальна ГроМаДа,
Iрпiнська територiаJIьна громада), Бучанська районна рада формус список
lrрисяжних для Iрпiнського мiського суду КиТвськоТ областi.

Присяжним може бути громадянин УкраТни, який досяг тридцятирiчногО
BiKy i постiйно проживае на територii, н& яку поширюеться юриСДИКЦiЯ
вiдповiдного окружного суду, якщо iнше не визначено законом.
Не включаються до спискiв присяжних громадяни:
1. Визнанi сулом обмежено дiсздатними або недiсздатними.
2. Якi мають хронiчнi психiчнi чи iншi захворювання, що перешкоджаЮТЬ
виконанню обов'язкiв присяжного.
3. Якi мають не зняту чи не погашену судимiсть.
4. Наролнi депутати УкраТни, члени Кабiнету MiHicTpiB Украiни, сУДДi,
прокурори, працiвники правоохоронних органiв (органiв правопорядку),
вiйськовослужбовцi, працiвники апаратiв судiв, iншi державнi слУЖбОВЦi,
посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування, адвокати, нотарiуси, члеНИ
Вищоi квалiфiкацiйноТ KoMiciT суддiв Украiни, ВищоТ ради правосуддя.
5. особи, на яких протягом останнього року накладалося адмiнiстративне
стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення.
6. Громадяни, якi досягли шiстдесяти п'яти poKiB.
7. Особи, якi не володiють державною мовою.

ycix

бажаючих бути присяжними, просимо звертатися до 2з квiтня
2о2| року до виконавчого апарату Бучанськоiрайонноi ради Киiвськоi областi
за адресою: вулиця Янтарна, будинок |2, MicTo Киiв та подати наступнi
документи:

Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних
Iрпiнського мiського суду Киiвськоi областi (згiдно доданого зразка).
2. КсерокопiТ паспорта громадянина УкраТни (1 - 4 cTopiHкa та cTopiHKa з
iнформацiсю про останнс мiсце проживання) або ксерокопiю паспорта
громадянина Украiни у виглядi ID-KapTKи та довiдку про ресстрацiЮ МiСЦЯ
проживання або мiсця перебування.
3. Щокумент, що пiдтверджус вiдсутнiсть судимостей;
4.щокумент, що пiдтверлжус вiдсутнiсть хронiчних психiчних чи iнших
1.

захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язкiв присяжного.
5. Згода на обробку персоншIьних даних(включена до заяви).
6. Автобiографiю
Довiдки за телефоном:

ЗРАЗОК ЗМВИ
Головi Бучанськоi районноТ
ради КиТвськоТ областi
Андрiю НАГРЕБЕЛЬНОМУ

Працюю:

Проживаю за адресою:

Тел:

зАявА
Прошу включити мене до сlrиску присяжних Iрпiнського мiського суду
КиiвськоТ областi, вiдповiдно до ст.64 Закону УкраТни uПро судоустрiй i статус
суллiв>.

Iнформую, що обставини, якi унеможливлюють мою участь у здiйсненнi
правосуддя вiдсутнi.
Надаю згоду на використання та обробку моiх персональних даних
вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персона_пьних даних)).

Щата
Що заяви додаю:

Пiдпис

