
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

 

29 січня 2019                                   Київ                                                             № 88 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 15.03.2018 № 111 

 

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 Верховного Суду 

від 17.01.2019 № 115/0/2-19, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу 

на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби у 

Верховному Суді, затвердженого наказом ДСА України від 15 березня  

2018 року № 111 "Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад категорій "Б" і"В" у Верховному Суді, виклавши його 

в новій редакції. 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                     

(Лавер І. Г.) довести копію цього наказу до Верховного Суду 

3.  Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) опублікувати 

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

сайту ДСА України. 

 

Голова                                        (підпис)                                              З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом ДСА України  

від 15 березня 2018 № 111  

в редакції наказу ДСА України  

від 29.01.2019 № 88 

 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

категорій "Б" і "В" державної служби Верховного Суду  

 

Голова комісії 

 

БАБАНЛИ  

Расім Шагінович 

− керівник департаменту аналітичної та 

правової роботи  

 

 

Члени комісії  

 

КАПУСТИНСЬКИЙ  

Віктор Анатолійович 

 

− заступник керівника апарату суду - 

керівник секретаріату Касаційного 

цивільного суду; 

ПЛЯС  

Наталія Петрівна 

 

− заступник керівника апарату суду - 

керівник секретаріату Касаційного 

господарського суду; 

БОГДАНЮК  

Наталія Леонтіївна 

 

− заступник керівника апарату суду - 

керівник секретаріату Касаційного 

адміністративного суду; 

ХІМꞌЯК  

Юрій Богданович 

 

− заступник керівника апарату 

Верховного Суду – керівник 

секретаріату Касаційного 

кримінального суду; 

НЕДІЛЬКО  

Олена Михайлівна 

− начальник управління кадрової 

роботи; 

КРУКЕВИЧ  

Ольга Вікторівна 

 

− начальник відділу кадрового 

забезпечення  (І) управління кадрової 

роботи; 

ОЛЕШКО  

Мирослава Анатоліївна 

 

− начальник відділу кадрового 

забезпечення  (ІІІ) управління 

кадрової роботи;  

ПОЛЯРУШ  

Світлана Юріївна 

 

− начальник відділу кадрового 

забезпечення (ІV) управління 

кадрової роботи; 

БЕРНАЦЬКА  

Марина Миколаївна 

 

− головний спеціаліст відділу 

кадрового забезпечення (ІІ)  

управління кадрової роботи.  

_____________________________ 


