
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

     19 лютого  2019 р.                                Київ                                              №   169 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 13.01.2017 № 10 

 

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 Територіального управління ДСА 

України в Донецькій області від 14.02.2019 № 04-318/19,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Додаток до наказу ДСА України від 13.01.2017 № 10 "Про утворення 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій 

"Б" і "В" державної служби в Територіальному управлінні ДСА України в 

Донецькій області та вакантних посад категорії "Б" – керівників апаратів місцевих 

судів та їх заступників" (зі змінами) викласти в редакції, що додається. 

 

2. У разі відсутності голови конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби в Територіальному 

управлінні  ДСА України в Донецькій області та вакантних посад категорії "Б" – 

керівників апаратів місцевих судів та їх заступників Стешенко Ірини 

Анатоліївни, її обов’язки покладаються на Хмуру Сніжану Геннадіївну. 

 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної 

судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) забезпечити надсилання копії 

цього наказу в електронній формі до Територіального управління ДСА України в 

Донецькій області. 

 

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

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

копію цього наказу не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

 

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова                                        З. Холоднюк 
 

 



 

 

Додаток до наказу  

ДСА України 

від 19.02.2019 № 169                        

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад  категорій "Б" і 

"В" державної служби в Територіальному управлінні  

ДСА України в Донецькій області та вакантних посад категорії "Б" – керівників 

апаратів місцевих судів та їх заступників 

 

Голова комісії 

 

Стешенко 

Ірина Анатоліївна 

начальник відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та 

звітності Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в 

Донецькій області; 

 

 

Члени комісії 

  

Хмура  

Сніжана Геннадіївна 

завідувач сектору по роботі з персоналом 

Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в 

Донецькій області; 

 

Мусієнко 

Юрій Олександрович 

завідувач юридичного сектору 

Територіального управління Державної 

  судової адміністрації України в 

 Донецькій області; 

 

Рогівець 

Павло Олександрович 

головний спеціаліст сектору по роботі з 

персоналом Територіального 

управління Державної судової адміністрації 

України в Донецькій області;  

 

Ляшенко                                                               головний спеціаліст відділу планово -   

Елла Олександрівна                                          фінансової  діяльності бухгалтерського  

                                                                             обліку та звітності Територіального   

                                                                             управління Державної судової  

                                                                             адміністрації України в Донецькій області.                                                                

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 


