
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

27 вересня  2017 р.                            м. Київ                                                    №  917 

 

Про утворення одноразово конкурсної комісії  

з проведення конкурсу на зайняття вакантної  

посади секретаря судового засідання категорії "В"  

державної служби у Фрунзівському районному суді  

Одеської області 

 

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

Закону України "Про судоустрій і статус суддів", пункту 18 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                     

Фрунзівського районного суду Одеської області від 22.09.2017                           

№ 03-02/29/2017, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Утворити одноразово конкурсну комісію з проведення конкурсу на 

зайняття вакантної посади секретаря судового засідання категорії "В" 

державної служби у Фрунзівському районному суді Одеської області у складі 

згідно з додатком. 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Лавер І. Г.) не пізніше наступного робочого дня 

за днем видання цього наказу довести його до Фрунзівського районного суду 

Одеської області та Територіального управління ДСА України в Одеській 

області. 

3. Головному спеціалісту прес-центру судової влади (на правах 

відділу) Пастуховій В. М. розмістити цей наказ у розділі "Нормативно-правова 

база" рубрики "Інше" офіційного сайту ДСА України не 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 



 

 

Додаток до наказу  

ДСА України 

від 27.09.2017  № 917 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

секретаря судового засідання  категорії "В"державної служби у 

Фрунзівському районному суді  

Одеської області 

 

Голова комісії 

 

Грабова 

Інна Григорівна 

секретар судового засідання 

Фрунзівнського районного суду 

Одеської області  

Члени комісії 

 

Грабовий 

Сергій Ігорович 

 

головний спеціаліст Фрунзівського 

районного суду Одеської області; 

Заболотна 

Людмила Вікторівна 

секретар судового засідання 

Фрунзівського районного суду Одеської 

області; 

 

Крижановська 

Тетяна Володимирівна 

провідний спеціаліст сектору по роботі 

з персоналом Територіального 

управління Державної судової 

адміністрації України в Одеській 

області; 

 

Сорочан 

Артур Олександрович 

 

секретар Фрунзівського районного суду 

Одеської області 

 

_________________ 

 


