
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

      16 червня 2016 р.                          м. Київ                                                    № 116 

 

Про утворення конкурсної комісії ДСА України  

на заміщення посад державної служби ДСА України,  

начальників територіальних управлінь  

та їх заступників, керівників апаратів апеляційних  

судів та їх заступників 

 

Відповідно до статті 27 Закону України "Про державну службу" від 

10.12.2015 № 889 - VIII, пункту 4 частини четвертої статті 150 Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів", Порядку проведення конкурсу на заміщення 

посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2016 № 246, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити конкурсну комісію ДСА України на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій "Б" і "В" ДСА України та категорії "Б" — 

керівників територіальних управлінь та їх заступників, керівників апаратів 

апеляційних судів та їх заступників (далі — конкурсна комісія) у складі згідно з 

додатком. 

2. Конкурсній комісії у своїй роботі керуватися Порядком проведення 

конкурсу на заміщення посад державної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246. 

3. Визначити адміністраторами під час проведення конкурсу на 

посади державних службовців ДСА України та керівників територіальних 

управлінь і їх заступників Юрченко Наталію Миколаївну, головного 

спеціаліста відділу кадрового забезпечення управління з питань персоналу, на 

посади керівників апаратів апеляційних судів та їх заступників Лук'янчук 

Наталію Миколаївну, заступника начальника відділу по роботі з кадрами 

судів управління з питань персоналу. 

4. Визнати такими, що втратили чинність накази Державної судової 

адміністрації України від 9.06.2015 № 81 "Про затвердження складу конкурсної 

комісії на заміщення вакантних посад державних службовців апарату ДСА 

України", від 22.03.2011 № 295/к "Про затвердження складу конкурсної комісії на 



 

 

заміщення вакантних посад заступників начальників територіальних управлінь 

Державної судової адміністрації України". 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Державної судової  

адміністрації України                             З. Холоднюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до наказу  

ДСА України 

від 16.06.2016 №116 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії ДСА України на зайняття вакантних посад державної 

служби категорій "Б" і " В" ДСА України та категорії "Б" — керівників 

територіальних управлінь та їх заступників, керівників апаратів 

апеляційних судів та їх заступників 

 

Булка Ольга Аркадіївна — заступник Голови ДСА України, голова комісії; 

Гізатуліна Людмила 

Василівна 

— заступник Голови ДСА України, заступник 

голови комісії. 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:   

Дробинський Олег 

Віталійович 

— начальник управління з питань персоналу; 

Лещенко Олександр 

Петрович 

— начальник відділу аудиту;  

Машарова Яна 

Михайлівна 

— заступник начальника управління з питань 

персоналу – начальник відділу по роботі з 

кадрами судів; 

Мельнікова Марія 

Олександрівна 

— начальник управління забезпечення діяльності 

керівництва ДСА України; 

Парубченко Тетяна 

Володимирівна 

— начальник управління організаційного 

забезпечення та контролю; 

Покотило Ярослав 

Богданович 

— начальник планово-фінансового управління 

ДСА України; 

Пристрома Євген 

Вікторович 

— начальник юридичного управління ДСА 

України. 

   

 


