
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

12 травня 2017 р.                              м. Київ                                                                     № 634 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 29.12.2016 № 362 

 

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

України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи лист Вінницького 

окружного адміністративного суду від 27.04.2017 № 02.3-38/953/17,   
 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Внести зміни до наказу ДСА України від 29.12.2016 № 362 "Про 

утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

категорії "Б" і "В" державної служби у Вінницькому окружному 

адміністративному суді", 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 у Вінницькому окружному 

адміністративному суді Морозовського Артема Сергійовича, головного 

спеціаліста відділу служби управління персоналом Вінницького окружного 

адміністративного суду."; 

2) Додаток до наказу викласти в такій редакції (додається). 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю     

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

наказу довести його до Вінницького окружного адміністративного суду та 

Територіального управління ДСА України в Вінницькій області. 

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

розмістити на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база" 

цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

В. о. Голови                                /підпис/                                                      О. Булка 
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Додаток до наказу  

ДСА України 

від 29.12.2016 № 362 

(зі змінами, внесеними 

наказом ДСА України 

від 12.05.2017  № 634 ) 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад  

категорій "Б" і "В" державної служби у Вінницькому окружному 

адміністративному суді 

 

Голова комісії 

 

Петрунчак 

Яна Олегівна 

 

заступник керівника апарату Вінницького 

окружного адміністративного суду 

 

Члени комісії 

 

Гарболінська  

Олена Петрівна 

 

 

Гонта 

Інна Олександрівна 

 

 

Кошевий 

Богдан Анатолійович 

начальник відділу документального 

забезпечення (канцелярія) Вінницького 

окружного адміністративного суду; 

 

начальник відділу служби управління 

персоналом Вінницького окружного 

адміністративного суду; 

 

головний спеціаліст відділу аналітично-

правової роботи Вінницького окружного 

адміністративного суду; 

 

Мушинська 

Людмила Миколаївна  

 

начальник відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та 

господарського забезпечення Вінницького 

окружного адміністративного суду; 

 

Побережський  

Ілля Васильович 

 

 

Поліщук 

Тетяна Миколаївна 

 

 

головний спеціаліст відділу служби 

управління персоналом Вінницького 

окружного адміністративного суду; 

 

начальник відділу організації судового 

процесу та служби судових розпорядників 

Вінницького окружного адміністративного 

суду 

 

 

_______________ 


