
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

21 червня 2019 року                            Київ                                                          № 603 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 18.01.2017 № 40 

 

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 Галицького 

районного суду міста Львова від 29.05.2019 № 02-03/55/2019,   
 

НАКАЗУЮ: 

1. Пункт 2 наказу ДСА України від 18.01.2017 № 40 "Про утворення 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

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

Львова" (зі змінами) виключити. 

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

2. Внести зміни до складу конкурсної комісії, затвердженого наказом 

ДСА України від 18.01.2017 № 40 "Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорії "Б" і "В" державної 

служби в Галицькому районному суді міста Львова" (зі змінами), виклавши 

його в новій редакції. 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Лавер І. Г.) 

довести цей наказ до Галицького районного суду міста Львова та 

Територіального управління ДСА України в Львівській області. 

4. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастуховій В. М.) 

розмістити на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова 

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

 

Голова                                          /підпис/                                            З. Холоднюк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом ДСА України 

від 18.01.2017 № 40 

(зі змінами, внесеними 

наказом ДСА України 

21.06.2019  № 603 ) 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад  

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

Львова 
 

Голова комісії 

 

Федак 

Олена Костянтинівна 

старший секретар Галицького 

районного суду міста Львова 

 

Члени комісії 

 

Думич 

Роман Михайлович 

секретар судового засідання Галицького 

районного суду міста Львова; 

 

Задорожний 

Омелян Андрійович 

 

консультант Галицького районного 

суду міста Львова; 

 

Корецький 

Тарас Іванович 

головний спеціаліст з ІТ Галицького 

районного суду міста Львова; 

 

Мисько 

Святослав Миколайович 

консультант Галицького районного 

суду міста Львова 

 

_______________ 


