
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

07 березня 2018 року                      Київ                                                             № 106 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 22.02.2017 № 205 

 

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 Центрального 

районного суду м. Миколаєва від 19.02.2018 № 1/11/2018,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Пункт 2 наказу ДСА України від 22.02.2017 № 205                  

"Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби в Центральному 

районному суді м. Миколаєва" виключити. 

У зв’язку з цим пункти 3 – 5 вважати відповідно пунктами 2 – 4. 

2. Внести зміни до складу конкурсної комісії з проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби 

в Центральному районному суді м. Миколаєва, затвердженого наказом        

ДСА України від 22.02.2017 № 205, а саме:  

1) виключити зі складу конкурсної комісії секретаря судових 

засідань Центрального районного суду м. Миколаєва Головацького 

Олександра Сергійовича та головного спеціаліста Центрального районного 

суду м. Миколаєва Кошеву Оксану Сергіївну; 

2) включити до складу конкурсної комісії секретаря судових 

засідань Центрального районного суду м. Миколаєва Вєтрову Олену 

Михайлівну та головного спеціаліста Центрального районного суду              

м. Миколаєва Коморник Оксану Сергіївну. 
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3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                            

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до Центрального районного 

суду м. Миколаєва та Територіального управління ДСА України в 

Миколаївській області. 

4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) оприлюднити 

в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту            

ДСА України цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його 

видання. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Державної судової адміністрації України Гізатуліну Л. В. 

 

 

Голова  

Державної судової  

адміністрації України                         /підпис/                               З. Холоднюк 


