
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

14 липня 2017 р.                                 м. Київ                                                          № 805 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 22.12.2016 № 286 

 

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

України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи лист Апеляційного суду Івано-

Франківської області від 10.07.2017 № 03-04/52/2017, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни до наказу ДСА України від 22.12.2016 № 286 "Про 

утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

категорій "Б" і "В" державної служби в Апеляційному суді Івано-Франківської 

області", а саме: 

1) пункт 2 наказу викласти в такій редакції: 

"2. Визначити адміністратором під час проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби в Апеляційному суді Івано-

Франківської області Олексин Ганну Казимирівну − провідного спеціаліста відділу 

з питань персоналу Апеляційного суду Івано-Франківської області; 

2) складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад категорій "Б" і "В" державної служби в Апеляційному суді Івано-Франківської 

області утворити у складі згідно з додатком, що додається. 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                     

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

довести його до Апеляційного суду Івано-Франківської області. 

3. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В. М.) 

розмістити  цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" 

офіційного сайту ДСА України пізніше наступного робочого дня за днем його 

видання. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Булку О. А. 

 

 

Голова                                  /підпис/                                                 З. Холоднюк  
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Додаток до наказу  

ДСА України 

від 22.12.2016 № 286 

із змінами, затвердженими 

наказом ДСА України  

від 14.07.2017 2017 № 805 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад  

категорій "Б" і "В" державної служби в Апеляційному суді  

Івано-Франківської області: 
 

Голова комісії 

 

Середжук  

Андрій Петрович 

заступник керівника апарату Апеляційного 

суду Івано-Франківської області 

 

Члени комісії 
 

Карп′як  

Богдан В′ячеславович  

 

начальник відділу інформаційно-

аналітичного забезпечення та судової 

статистики Апеляційного суду Івано-

Франківської області; 
 

Дронь  

Лідія Ярославівна 

начальник відділу організаційного 

забезпечення розгляду цивільних справ 

Апеляційного суду Івано-Франківської 

області; 

Вікоброда 

Оксана Василівна 

начальник відділу обліку та звітності 

Апеляційного суду Івано-Франківської 

області; 

Олексюк  

Мар′яна Михайлівна 

 
 

начальник відділу кодифікаційно-

довідкової роботи та обліку звернень 

громадян Апеляційного суду Івано-

Франківської області;  
 

Засідько  

Світлана Дмитрівна 

заступник начальника відділу загального 

діловодства – канцелярії Апеляційного 

суду Івано-Франківської області; 
 

Самуляк  

Ольга Миколаївна 

головний спеціаліст відділу з питань 

персоналу Апеляційного суду Івано-

Франківської області; 
 

Портечин 

Василь Богданович 

 

старший консультант відділу 

організаційного забезпечення розгляду 

кримінальних справ Апеляційного суду 

Івано-Франківської області 

_______________________________________ 


