
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

22  травня  2019 р.                              Київ                                                 №    487116 

 

Про затвердження персонального складу комісії 

для проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад співробітників центрального органу 

управління ССО, керівників і заступників 

керівників територіальних підрозділів ССО 

 

Відповідно до пункту 16 Порядку проведення конкурсу для призначення 

на посади співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням 

Вищої ради правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити персональний склад Комісії для проведення конкурсу 

на зайняття вакантних посад співробітників центрального органу управління 

ССО, керівників і заступників керівників територіальних підрозділів ССО (далі 

— Комісія) у складі згідно з додатком. 

2. Комісії у своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсу 

для призначення на посади співробітників Служби судової охорони, 

затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18. 

Визначити адміністратором Комісії Юрченко Наталію Миколаївну, 

головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення ДСА України управління 

з питань персоналу. 

На час відсутності Юрченко Наталії Миколаївни обов’язки 

адміністратора покласти на Набоченко Світлану Іванівну, головного спеціаліста 

відділу кадрового забезпечення ДСА України управління з питань персоналу. 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю 

(Парубченко Т. В.) довести наказ до членів Комісії. 

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

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

сайту ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                      З. Холоднюк 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Наказ Державної судової 

адміністрації України 

22.05.2019  №  487 

 

Персональний склад  

 

Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників 

центрального органу управління ССО, керівників і заступників керівників 

територіальних підрозділів ССО  

 

Шелест Світлана 

Богданівна 

— член Вищої ради правосуддя (за згодою);  

Чорнуцький Сергій 

Петрович 

— заступник Голови Державної судової 

адміністрації України; 

 

Дробинський Олег 

Віталійович 

— начальник управління з питань персоналу 

Державної судової адміністрації України; 

 

Опанасюк Тетяна 

Іванівна 

— заступник начальника юридичного управління – 

начальник відділу правової експертизи 

Державної судової адміністрації України; 

 

Бойко Володимир 

Миколайович 

— радник Голови Державної судової адміністрації 

України; 

Науменко Юрій 

Борисович 

— головний спеціаліст з питань комплексної 

системи захисту інформації Державної судової 

адміністрації України; 

 

Коцупал Олександр 

Олексійович 

— начальник відділу організації оплати праці 

планово-фінансового управління Державної 

судової адміністрації України. 
 


