
 

 

 

 

 

 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
   

 08 грудня    2017 року                     м. Київ                                 №  1089 

 

Про проведення конкурсного відбору 

на посаду генерального директора 

Державного підприємства  

"Інформаційні судові системи"  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня  

2008 р. № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів 

господарювання державного сектору економіки" та пункту 7.5 Статуту 

Державного підприємства "Інформаційні судові системи"  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести до 19 січня 2018 року конкурсний відбір на посаду 

генерального директора Державного підприємства "Інформаційні судові 

системи". 

 

     2. Постійно діючій комісії з проведення конкурсного відбору керівників 

державних суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління  

ДСА України (Гізатуліна Л. В.): 
 

          1) протягом 10 днів після видання цього наказу оприлюднити на 

офіційному сайті ДСА України оголошення про проведення конкурсного 

відбору на посаду генерального директора Державного підприємства  

"Інформаційні судові системи";  
 

       2) протягом 15 календарних днів після дати оприлюднення оголошення 

приймати заяви та документи, подані особами, що виявили бажання взяти 

участь у конкурсному відборі; 
 

 3)  не пізніше ніж протягом трьох днів з дати завершення конкурсного 

відбору оприлюднити його результати на офіційному сайті ДСА України. 
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3. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Сомко Г. А.) у 

триденний строк з дня видання цього наказу забезпечити підготовку 

інформації, що стосується фінансово-економічного стану Державного 

підприємства  "Інформаційні судові системи" − відомості про баланс 

(форма № 1), звіт про фінансові результати (форма  № 2), звіт про рух грошових 

коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної 

фінансової звітності (форма № 5) і надати конкурсній комісії для долучення до 

оголошення про проведення конкурсного відбору.   

 

4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

(Парубченко Т. В.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього 

наказу довести його копію до членів постійно діючої комісії з проведення 

конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, що 

належать до сфери управління ДСА України, та прес-служби (на правах 

сектору). 

 

5.  Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) не пізніше 

наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його копію 

на офіційному сайті ДСА України.  

 

6.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Голова Державної  

судової адміністрації України             (підпис)        З. Холоднюк 
 


