
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

11 травня 2018                                 Київ                                                    № 226 

 

Про утворення конкурсної комісії з проведення  

конкурсу на зайняття вакантних посад  

категорій "Б" і "В" державної служби 

в Апеляційному суді Запорізької області 

 

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

Закону України "Про судоустрій і статус суддів", 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 Апеляційного суду 

Запорізької області від 04.05.2018 № 1634/08-02/18-вих, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття 

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

Запорізької області (далі — конкурсна комісія) у складі згідно з додатком. 

2.  Управлінню організаційного забезпечення та контролю 

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до Апеляційного суду 

Запорізької області. 

3.  Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати 

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

сайту ДСА України. 

 

 

 

Голова                                   (підпис)  З. Холоднюк 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

даток до наказу  

ДСА України 

від 11.05.2018 № 226 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад  

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

області: 
 

Голова комісії 

 

Костюренко 

Любов Миколаївна  

начальник відділу управління 

персоналом апарату Апеляційного суду 

Запорізької області 

 

Члени комісії 

 

Прінь  

Алла Павлівна 

 

начальник відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та 

звітності Апеляційного суду Запорізької 

області; 

 

Москаленко  

Світлана Володимирівна 

головний спеціаліст відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського 

обліку та звітності Апеляційного суду 

Запорізької області; 

 

Петрова  

Олена Борисівна 

 

 

 

начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду 

цивільних справ апарату Апеляційного 

суду Запорізької області; 

 

Мосіна  

Ольга Володимирівна 

 

 

 

головний спеціаліст відділу 

забезпечення діяльності судової палати 

з розгляду цивільних справ апарату 

Апеляційного суду Запорізької області; 

 

Добова  

Наталія Станіславівна 

начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду 

кримінальних справ апарату 

Апеляційного суду Запорізької області; 

 

Мельник  

Олена Антонівна 

начальник відділу обліку звернень 

громадян та діловодства (канцелярія) 

апарату Апеляційного суду Запорізької 

області 

______________________ 


