
 

 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 
   

20 липня 2021                           Київ №   251 
 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 14.07.2021 № 242 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів" 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до: 

1)  Умов проведення конкурсу на посаду заступника керівника апарату 

Миколаївського апеляційного суду, затверджених наказом ДСА України                            

від 14.07.2021 № 242 "Про оголошення конкурсу на зайняття посад заступників 

керівників апаратів Миколаївського апеляційного суду, Першого апеляційного 

адміністративного суду та Південно-західного апеляційного господарського суду", 

а саме:  

в абзаці п’ятому пункту 3 розділу 4 слова, цифри та знаки "з 15 червня                    

2021 року до 15.30 год. 23 червня 2021 року" замінити словами, цифрами та знаками 

"з 15 липня 2021 року до 15.30 год. 23 липня 2021 року"; 

в абзаці першому  розділу 6 слова та цифри "27 червня 2021 року" замінити 

словами та цифрами "27 липня 2021 року"; 

2) Умов проведення конкурсу на посаду заступника керівника апарату 

Першого апеляційного адміністративного суду, затверджених наказом ДСА 

України від 14.07.2021 № 242 "Про оголошення конкурсу на зайняття посад 

заступників керівників апаратів Миколаївського апеляційного суду, Першого 

апеляційного адміністративного суду та Південно-західного апеляційного 

господарського суду", а саме: 

в абзаці п’ятому пункту 3 розділу 4 слова, цифри та знаки "з 15 червня                   

2021 року до 15.30 год. 23 червня 2021 року" замінити словами, цифрами та знаками                   

"з 15 липня 2021 року до 15.30 год. 23 липня 2021 року"; 

в абзаці першому  розділу 6 слова та цифри "27 червня 2021 року" замінити 

словами та цифрами "27 липня 2021 року"; 

3) Умов проведення конкурсу на посаду заступника керівника апарату 

Південно-західного апеляційного господарського суду, затверджених наказом 

ДСА України від 14.07.2021 № 242 "Про оголошення конкурсу на зайняття посад 

заступників керівників апаратів Миколаївського апеляційного суду, Першого 

апеляційного адміністративного суду та Південно-західного апеляційного 

господарського суду", а саме: 
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в абзаці п’ятому пункту 3 розділу 4 слова, цифри та знаки "з 15 червня                  

2021 року до 15.30 год. 23 червня 2021 року" замінити словами, цифрами та знаками                    

"з 15 липня 2021 року до 15.30 год. 23 липня 2021 року"; 

в абзаці першому  розділу 6 слова та цифри "27 червня 2021 року" замінити 

словами та цифрами "27 липня 2021 року". 

 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                   

(Парубченко Т. В.) забезпечити надсилання копій цього наказу в електронній формі 

членам конкурсної комісії ДСА України на зайняття вакантних посад державної 

служби категорій "Б" і "В" ДСА України та категорії "Б" — керівників 

територіальних управлінь та їх заступників, керівників апаратів апеляційних судів 

та їх заступників до Миколаївського апеляційного суду, Першого апеляційного 

адміністративного суду та Південно-західного апеляційного господарського суду. 

 

3. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенку А. М.) забезпечити 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та його Умов на офіційному 

сайті ДСА України в розділах "Конкурсні комісії та заміщення вакантних посад 

державної служби" і "Нормативно-правова база" рубрики "Інше". 

 

 

 

Т. в. о. Голови  

Державної судової  

адміністрації України                    (підпис)                О. Сальніков 


