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РІШЕННЯ
м.Яремче

№225-13/2017

Про звернення до Президента
України та Вищої ради правосуддя

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1.Схвалити звернення Яремчанської міської ради до Президента
України та Вищої ради правосуддя (додається).
2.Звернення опублікувати в газеті «Яремчанський вісник» та
розмістити на інтернет-сторінці міської ради.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак

Президентові України
Петрові Порошенку
Вища рада правосуддя
ЗВЕРНЕННЯ
Ми, депутати Яремчанської міської ради Івано-Франківської області
звертаємося до Вас щодо відсутності суддів у Яремчанському міському суді
Івано-Франківської області.
Більше восьми місяців жителі Яремчанського регіону ( місто Яремче,
селище Ворохта та сіл: Микуличин, Поляниця, Татарів) немають можливості
вирішити жодного спору, який мав би розглядатися у Яремчанському
міському суді Івано-Франківської області. Причиною цього є відсутність
суддів у Яремчанському міському суд Івано-Франківської області.
Повноваження останнього судді Яремчанського міського суду
закінчилось ще 22.09.2016 року.
Відповідно до ст. 128 Конституції України призначення на посаду судді
здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в
порядку, встановленому законом. Статтею 131 Конституції України
передбачено що в Україні діє Вища рада правосуддя.
Частиною 1 та 2 ст.55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
передбачено , що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у
відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у
відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом,
військовими діями , заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими
надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя,
ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
суддя може бути, за його згодою відряджений до іншого суду того самого
рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя .
24.01.2017 року Вища рада правосуддя прийняла рішення № 54/0/15-17
«Про затвердження Порядку відрядження судді до іншого суду того самого
рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)» Відповідно до
вищевказаного Порядку розгляд питання щодо внесення подання про
відрядження судді здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України у складі палати з питань добору і публічної служби суддів на
підставі наданого Державною
судовою
адміністрацією
України
повідомлення.
13 березня 2017 року на засіданні палати з питань добору і публічної
служби суддів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалося
питання щодо внесення подання про відрядження суддів до іншого суду того
самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у суді Комісія
вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на
відрядження строком на шість місяців для здійснення правосуддя до
Яремчанського міського суду Івано-Франківської області – 1 судді.
Згідно з підпунктом 7 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення»
Конституції України з дня набрання чинності Законом України «Про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» упродовж двох
років переведення судді з одного суду до іншого здійснює Президент
України на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя.
Пунктом 11 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону
України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено, що упродовж строку,
визначеного підпунктом 7 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення»
Конституції України, Президент України здійснює переведення суддів за
поданням Вищої ради правосуддя, яке вноситься на підставі та в межах
рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Проте до сьогоднішнього дня немає остаточного рішення щодо
ухвалення відрядження судді до Яремчанського міського суду.
У з в’язку з ситуацією яка склалась у Яремчанському міському суді
Івано-Франквської області просимо прийняти відповідне рішення щодо
відрядження відповідного судді до Яремчанського міського суду ІваноФранківської області.
Прийнято на тринадцятій сесії
Яремчанської міської ради сьомого
скликання 23.05.2017 року

