
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

11 січня 2021                                        Київ                                                                        № 4    

 

Про добір на вакантну посаду державної служби  

категорії "В" ДСА України на період дії карантину  

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 затверджені 

Порядок призначення на посади державної служби на період дії карантину,  

установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

Типовий контракт про проходження державної служби на період дії карантину,  

установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.   

Добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби відповідно 

до цього Порядку здійснюється у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю 

виконання завдань і функцій державних органів на період дії карантину.  

Головний спеціаліст відділу контролю та організаційної роботи управління 

організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації 

України перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку. У зв’язку  із необхідністю здійснення невідкладних 

організаційних заходів, з метою забезпечення безперебійного функціонування 

роботи управління організаційного забезпечення та контролю, виконання завдань і 

функцій, визначених Положенням про управління організаційного забезпечення та 

контролю, затвердженим наказом ДСА України від 07.11.2016 № 228, виникла 

виняткова ситуація, що дає підстави та зумовлює необхідність у заповненні цієї 

вакантної посади в найкоротший строк, зокрема на період дії карантину.  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити добір на зайняття вакантної посади державної служби в 

Державній судовій адміністрації України категорії "В" – головного спеціаліста 

відділу контролю та організаційної роботи управління організаційного 

забезпечення та контролю, тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку основного працівника. 

2. Затвердити:  

Оголошення про добір на період дії карантину, що додається. 

3. Визначити уповноваженою особою з питань добору для призначення на 

посаду державної служби, зазначеної в пункті 1 цього наказу, Чорнуцького Сергія 

Петровича, заступника Голови Державної судової адміністрації України. 
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4. Уповноваженій особі з питань добору для призначення на посаду 

державної служби Чорнуцькому С. П. провести добір з призначення на посаду 

державної служби, зазначеної в пункті 1 цього наказу, та внести обґрунтоване 

подання т. в. о. Голови ДСА України про призначення на вакантну посаду 

кандидата шляхом укладення з ним відповідного контракту.  

5. Управлінню з питань персоналу (Дробинський О. В.) забезпечити 

оприлюднення 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.  

6. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенко А. М.) забезпечити 

оприлюднення цього наказу та оголошення про добір на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії "В" на 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. 

7. Встановити строк подання інформації особами з 12 по 14 січня 2021 року 

включно.  

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Підстави: службова записка начальника управління організаційного забезпечення 

та контролю Парубченко Т. В., погодження в установленому порядку. 

 

 

 

Т. в. о. Голови  

Державної судової  

адміністрації України         (підпис)     Л. Гізатуліна 


