
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

02 червня  2017 р.                               м. Київ                                                             № 718 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 22.12.2016 № 283 

 

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

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

Апеляційного суду Донецької області від 30.05.2017 № 3.4-03/4/2017 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни в додаток до наказу ДСА України від 22.12.2016                

№ 283 "Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

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

Донецької області" шляхом викладення його в редакції, що додається. 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Лавер І. Г.) 

не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу довести його 

до Апеляційного суду Донецької 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 покладаю 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 № 283 

(зі змінами, внесеними наказом 

ДСА України від 02.06. 2017 № 718) 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

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

області: 

 

Голова комісії 
 

 

Сіліна  

Елла Володимирівна 

 заступник начальника відділу 

забезпечення діяльності судової палати у 

кримінальних справах та справах про 

адміністративні правопорушення                     

(м. Бахмут) Апеляційного суду 

Донецької області 
 

Члени комісії 
 

Горова  

Світлана Вікторівна 

 головний спеціаліст відділу з управління 

персоналом Апеляційного суду 

Донецької області; 
 

Григорꞌєва  

Ольга Юріївна 

 начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати у цивільних 

справах (м. Бахмут) Апеляційного суду 

Донецької області; 
 

Злуніцина  

Яна Олександрівна 

 начальник відділу з управління 

персоналом Апеляційного суду 

Донецької області; 
 

Конак  

Софія Олександрівна 

 заступник начальника відділу планово-

фінансової діяльності, обліку та звітності 

Апеляційного суду Донецької області; 
 

Космачевська 

Олена Валеріївна 

 начальник відділу документального 

забезпечення та контролю (канцелярія) 

Апеляційного суду Донецької області; 
 

Ромашко 

Наталя Миколаївна 

 заступник начальника відділу 

господарства та матеріально-технічного 

забезпечення Апеляційного суду 

Донецької області 

___________________________________ 


