
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

06 листопада 2017 р.                     м. Київ                                                             № 1022 

 

Про внесення зміни до наказу  

ДСА України від 26.12.2016 № 321 

 

Відповідно до пункту 4 частини четвертої, частини п’ятої статті 153 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про проведення 

конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах 

та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради 

правосуддя від 05.09.2017 № 2646/0/15-17, враховуючи лист Донецького 

апеляційного господарського суду від 01.11.2011 № 03-40/915/17, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Виключити з наказу ДСА України від 26.12.2016 № 321 "Про 

утворення  конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад категорій "Б" і "В" державної служби в Донецькому апеляційному 

господарському суді" пункт 2. 

 У зв’язку з цим пункти 3 – 5 вважати відповідно пунктами 2 – 4. 

2. Внести зміни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби в 

Донецькому апеляційному господарському суді, затвердженого наказом ДСА 

України від 26.12.2016 № 321 "Про утворення конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби у 

Донецькому апеляційному господарському суді ", а саме: 

назву позиції "Сергєєва Олена Григорівна – начальник відділу 

узагальнення судової практики Донецького апеляційного господарського суду" 

замінити назвою позиції "Марііч Олена Григорівна – начальник відділу 

узагальнення судової практики та систематизації законодавства Донецького 

апеляційного господарського суду"; 

у позиції "Пшенянніков Юрій Геннадійович" слова "начальник відділу 

захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення" замінити 
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словами "начальник відділу статистичного та інформаційно-технічного 

забезпечення". 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                    

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

наказу довести його копію до Донецького апеляційного господарського суду. 

4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) розмістити в 

розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту  

ДСА України копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня за днем 

його видання. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Булку О. А. 

 

 

 

Голова Державної судової  

адміністрації України                            (підпис)                                 З. Холоднюк  


