
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

20 серпня 2019                                Київ                                                    № 820 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 24.01.2017 № 84 
 

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

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

Соснівського районного суду міста Черкас, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Пункт 2 наказу ДСА України від 24.01.2017 № 84 "Про утворення 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

категорій "Б" і "В" державної служби в Соснівському районному суді міста 

Черкас" 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 

Соснівському районному суді міста Черкас, затвердженого наказом ДСА 

України від 24.01.2017 № 84, виклавши його в новій редакції. 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю 

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

міста Черкас та Територіального управління ДСА України у Черкаській області. 

4. Прес-службі (на правах сектору) (Какауліна О. В.) опублікувати в 

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

України цей наказ не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

 

 

 

Голова                              З. Холоднюк 
 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом ДСА України 

від 24.01.2017  № 84 

в редакції наказу            

ДСА України                     

від _________2019 № __ 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад  

категорій "Б" і "В" державної служби в Соснівському районному суді 

міста Черкас 
 

Голова комісії 

 

Деркач 

Аліна Ігорівна 

секретар судового засідання  

Соснівського районного суду міста 

Черкас 

 

Члени комісії 

 

Ведмідь  

Катерина Іванівна 

Консультант (з судової статистики) 

Соснівського районного суду міста 

Черкас; 

 

Миколенко 

Ніна Михайлівна 

консультант (з кодифікаційно-

довідкової роботи) Соснівського 

районного суду міста Черкас; 

 

Микитченко  

Наталія Олександрівна 

секретар судового засідання 

Соснівського районного суду міста 

Черкас; 

 

Олефіренко 

Валентина Василівна 

 

 

 

секретар судового засідання 

Соснівського районного суду міста 

Черкас  

 

 

__________________ 


