
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

04 грудня 2019 року Київ №  1157 

 

Про визнання наказів ДСА України  

такими, що втратили чинність 

 

Відповідно до частини першої статті 27 Закону України "Про державну 

службу", частини п'ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів" та пункту 15 Положення про проведення конкурсів для призначення на 

посади державних службовців у судах, органах та установах системи 

правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 5 вересня 

2017 року № 2646/0/15-17 (у редакції рішення 26 листопада 2019 року 

№ 3162/0/15-19), 

 

НАКАЗУЮ:       
 

1. Вважати такими, що втратили чинність, накази ДСА України 

відповідно до переліків, що додаються.  

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю                 

(Парубченко Т. В.) довести копію цього наказу до заступників Голови 

Державної судової адміністрації України, радників Голови Державної судової 

адміністрації України, керівників самостійних структурних підрозділів 

Державної судової адміністрації України, господарських судів і окружних 

адміністративних судів, які зазначені в переліках наказів ДСА України, що 

втратили чинність, що додаються. 

3. Прес-службі (на правах сектору) (Лисенко А. М.) опублікувати в 

розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного сайту Державної 

судової адміністрації України цей наказ не пізніше наступного робочого дня за 

днем його видання. 

 

 

Голова                                       /підпис/      З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Додаток 1 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  04.12.2019  № 1157 
 

 

Перелік наказів ДСА України, що втратили чинність  
 

 

Накази щодо утворення конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби в господарських судах 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1. 29.12.2016   № 360 26.04.2017   № 599 

20.09.2017   № 910 

15.11.2017   № 1038 

01.03.2019   № 224 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Вінницької області 

2. 22.05.2017   № 683 27.04.2018   № 192 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Волинської області 

3. 13.01.2017   № 12 27.10.2017   № 998 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Дніпропетровської області 

4. 12.05.2017   № 630 28.03.2019   № 306 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Донецької області 

5. 20.12.2016   № 276 19.07.2019   № 726 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Житомирської області 

6. 22.02.2017   № 196 22.10.2019   № 1048 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Закарпатської області 

7. 27.12.2016   № 326  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Запорізької області 
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8. 27.12.2016   № 333 07.12.2017  № 1084 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Івано-Франківської  області 

9. 21.12.2016   № 282 27.03.2018  № 135  

12.07.2019  № 696 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Київської області 

10. 08.12.2016   № 250 23.08.2019  № 831 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді міста Києва 

11. 24.01.2017   № 83 13.04.2017   № 482 

25.01.2018   № 24 

19.06.2018   № 312 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Кіровоградської області 

 

12. 27.12.2016   № 331 31.03.2017   № 441 

12.10.2017   № 971 

14.02.2018   № 56 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Луганської області 

13. 26.04.2017   № 604  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Львівської області 

14. 26.12.2016   № 322 13.07.2018   № 348 

18.01.2019   № 51 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Миколаївської області 

15. 27.12.2016   № 335 13.05.2017   № 643 

10.10.2017   № 962 

18.04.2019   № 390 

01.11.2019   № 1077 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Одеської області 

16. 14.02.2018   № 66  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Полтавської області 

17. 02.12.2016   № 244 20.09.2017   № 911 

27.10.2017   № 997  

22.12.2018   № 632 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Рівненської області 
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18. 30.12.2016   № 375  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Сумської області 

19. 22.05.2017   № 684 18.01.2018   № 18 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Тернопільської області 

20. 15.12.2016   № 266 22.12.2018   № 634 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Харківської області 

21. 29.12.2016   № 357 29.09.2017   № 928 

08.11.2019   № 1101 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Херсонської області 

22. 30.12.2016   № 377 30.08.2018   № 423 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Хмельницької області 

23. 27.12.2016   № 329 22.05.2017  № 686 

08.10.2019  № 980 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Черкаської області 

24. 27.12.2016   № 334 24.02.2017  № 218 

15.12.2017  № 1105 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Чернівецької області 

25. 27.12.2016   № 332  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Господарському 

суді Чернігівської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 2 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  04.12.2019  № 1157 

 

Перелік наказів ДСА України, що втратили чинність  
 

Накази щодо утворення конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби в окружних адміністративних 

судах 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1. 29.12.2016  № 362 12.05.2017   № 634 

15.11.2017   № 1039 

27.03.2018   № 137 

25.07.2018   № 362 

18.09.2019   № 916 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вінницькому 

окружному адміністративному суді 

2. 22.12.2016  № 296 13.09.2018   № 463 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у  Волинському 

окружному адміністративному суді 

3. 29.12.2016  № 355 14.04.2017   № 501 

18.05.2017   № 667 

09.08.2017   № 850 

17.10.2018   № 508 

25.02.2019   № 194 

12.03.2019   № 255 

02.09.2019   № 857 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Дніпропетровському окружному 

адміністративному суді 

4. 31.03.2017  № 439 24.04.2018   № 181 

30.05.2019   № 524 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Донецькому 

окружному адміністративному суді 

5. 29.12.2016  № 356 30.05.2019   № 526 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Житомирському 

окружному адміністративному суді 

6. 22.12.2016  № 294 18.01.2019   № 44 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Закарпатському 

окружному адміністративному суді 

7. 27.12.2016  № 327 05.04.2019  № 348 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Запорізькому 

окружному адміністративному суді 
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8. 22.12.2016  № 293 08.11.2017   № 1027 

27.06.2018   № 336 

01.11.2019   № 1078 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Івано-

Франківському окружному 

адміністративному суді 

9. 23.12.2016  № 308 25.07.2017    № 820 

30.05.2019    № 527 

17.09.2019    № 909 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Київському 

окружному адміністративному суді 

10. 30.01.2017  № 113  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кіровоградському 

окружному адміністративному суді 

11. 27.12.2016  № 330 09.08.2017   № 849 

18.01.2018   № 13 

30.01.2019   № 98 

19.07.2019   № 728 

05.09.2019   № 874 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Луганському 

окружному адміністративному суді 

12. 22.12.2016  № 295 01.11.2017   № 1013 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Львівському 

окружному адміністративному суді  

13. 22.12.2016  № 299 23.10.2017   № 984 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Миколаївському 

окружному адміністративному суді 

14. 27.12.2016  № 338 14.04.2017   № 505 

10.10.2017   № 963 

10.05.2018   № 220 

05.07.2019   № 678 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Одеському 

окружному адміністративному суді 

15. 22.12.2016  № 297 14.04.2017   № 510 

15.08.2017   № 855 

03.10.2017   № 938 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Окружному 

адміністративному суді міста Києва 

16. 22.12.2016  № 298  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Полтавському 

окружному адміністративному суді 

17. 27.12.2016  № 339 21.11.2017   № 1056 

13.09.2018   № 462 

20.09.2019   № 924 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рівненському 

окружному адміністративному суді 
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18. 30.12.2016  № 378 04.10.2017   № 948 

10.04.2018   № 159 

21.02.2019   № 183 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сумському 

окружному адміністративному суді 

19. 29.12.2016  № 361 27.03.2018   № 136 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тернопільському 

окружному адміністративному суді 

20. 26.12.2016  № 320 11.05.2018   № 223 

05.06.2019   № 540 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Харківському 

окружному адміністративному суді 

21. 29.12.2016  № 358 21.06.2017   № 760 

10.08.2018   № 392 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Херсонському 

окружному адміністративному суді 

22. 30.12.2016  № 376 22.03.2017   № 360 

10.04.2018   № 157 

10.08.2018   № 396 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Хмельницькому 

окружному адміністративному суді 

23. 27.12.2016  № 328 21.11.2017   № 1059 

30.08.2018   № 425 

18.10.2019   № 1022 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Черкаському 

окружному адміністративному суді 

24. 30.01.2017  № 114 23.10.2017   № 985 

15.02.2019   № 159 

25.10.2019   № 1058 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чернівецькому 

окружному адміністративному суді 

25. 20.03.2017  № 349 23.10.2017   № 983 

20.12.2017   № 1114 

17.10.2018   № 506 

30.05.2019   № 525 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чернігівському 

окружному адміністративному суді 

 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 

 
 

  


