
flo уваги осiб з обмеженими моrfiливоGтями

!ля сприяння iнвалiдам в реалiзацiТ lx права щодо рiвного доступу до правосуддя в
Новогролiвському судi ДонецькоТ областi визначено вiдповiдtlльних осiб для забезпечення
надання безпосередньоТ допомоги особам з обмеженими можJIивостями пiд час
вiдвiдування примiщення суду.

Щля вiльного доступу до залiв судових засiдань ix облапrтовано на piBHi першого
поверху. Також на першому поверсi € окреме примiщення NIя ознайомлення з
матерiшlами судовоi справи.

В напрямку забезпечення MEuIo мобiльних груп населення ix доступу до безоплатноi
правовоi допомоги на дошцi оголошень суду та Веб-сторiнui сайry Новогролiвського
мiського сулу розмiщена iнформацiя стосовно адрес електронноТ пошти для iнформування
центрiв з надання безкоштовноi вторинноi правовоТ допомоги та контактний телефон, а
тzжож Наказ голови суду (Про визначення вiдповiдаJIьних осiб> для сприяння
вищез€вначеним особам в реалliзацii ii права достутту до правосуддя.



новогродIвськиЙ мIськиЙ суд донЕLъкоi оБлАстI

нАкАз
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<Про визначення вiдповiдальних осiб>

Для забезпечення рiвною доступу осiб з iнвалiднiстю або м€Lпо

мобiльних груп населення до правосуддя, керуючись ст. 24 Закону УкраiЪи
<Про судоустрiй i статус суддiв>>,

НАКАЗУЮ:

У разi звернення до суду осiб з обмеженими можливостями, визначити
вiдповiдальними особами для сприяння таким особам у реалiзацii ix права
щодо рiвного доступу до правосуддя, судового розпорядника - BaciHy Любов
Олександрiвну (конт. тел.: 06237-З-40-78) та старшого секретаря - Руд"
Тетяну IBaHiBHy(KoHT. тел. : 062З7 -З -40-5 1 ).

Вiдповiдальним працiвникам, в межах cBoik повноважень, забезпечити
надання безпосередньоi допомоги iнвалiдам, а саме:

- Сприяти у забезпеченнi ik доступу до безоплатноi правовоi допомоги,
органiзувати взаемодiю з цих питань з вiдповiдними регiональними
центрами MiHicTepcTBa Юстицii УкраiЪи з надання такоi допомоги;

- У разi необхiдностi - надавати роз'яснення, отримувати документи,
надавати вiдповiднi копii процесуальних дощументiв та iнше.

Засryпнику керiвника апарату суду, Жерлечькiй HiHi Анатолiiвнi,
розмiстити цей нак€в на сайтi суду та дошцi оголошенъ суду.
Ознайомитиз ним Bcix працiвникiв суду.

Контроль за виконанням даного нак€ву покласти на керiвника апарату
суду, Хоменкову Яну Володимирiвну.

Голова суду О.Ф. Пархоменко


