
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

04 грудня 2019                                 Київ                                                          № 1155 

 

Про оголошення конкурсу на зайняття  

вакантних посад керівників апаратів  

Першого апеляційного адміністративного суду, 

П'ятого апеляційного адміністративного суду  

та Кропивницького апеляційного суду 

 

Відповідно до статті 23 Закону України "Про державну службу", пункту 5 

частини четвертої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016                           

№ 246, 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 

(у редакції рішення Вищої ради правосуддя від 26.11.2019 № 3162/0/15-19), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби 

категорії "Б": 

керівника апарату Першого апеляційного адміністративного суду; 

керівника апарату П'ятого апеляційного адміністративного суду; 

керівника апарату Кропивницького апеляційного суду. 

 

2. Затвердити: 

Умови проведення конкурсу на посаду керівника апарату Першого 

апеляційного адміністративного суду, що додаються; 

Умови проведення конкурсу на посаду керівника апарату П'ятого 

апеляційного адміністративного суду, що додаються; 

Умови проведення конкурсу на посаду керівника апарату 

Кропивницького апеляційного суду, що додаються. 

3. Управлінню з питань персоналу (Дробинському О. В.) забезпечити 

розміщення цього наказу через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій 

державної служби Національного агентства України з питань державної служби 

не пізніше наступного робочого дня за днем його підписання.  

4. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенку А. М.) забезпечити 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та його Умов на 
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офіційному сайті ДСА України в розділах "Конкурсні комісії та заміщення 

вакантних посад державної служби" і "Нормативно-правова база" рубрики 

"Інше" після розміщення цього наказу на Єдиному порталі вакансій державної 

служби Національного агентства України з питань державної служби. 

5. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                   

(Парубченко Т. В.) забезпечити надсилання копій цього наказу в електронній 

формі до Першого апеляційного адміністративного суду, П'ятого апеляційного 

адміністративного суду, Кропивницького апеляційного суду, заступникам 

Голови ДСА України, радникам Голови ДСА України та членам 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. 

6. Встановити термін для подачі кандидатами інформації конкурсній 

комісії з 04 по 13 грудня 2019 року включно.  

7. Голові 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 забезпечити проведення конкурсу на 

зазначені в пункті 1 цього наказу посади державної служби згідно з Умовами, 

що затверджуються цим наказом. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова  

Державної судової  

адміністрації України                       (підпис)                                     З. Холоднюк 


