
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

04 грудня 2019 року Київ №  1158 

 

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 Переліку, що додається.  

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, Верховного Суду, Вищого 

антикорупційного суду та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  04.12.2019   № 1158 

 

Перелік наказів ДСА України, що втратили чинність  

 
 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу про 

внесення зміни до наказу 
Назва наказу 

1 15.03.2018    № 111 29.01.2019   № 88 Про утворення конкурсної 

комісії з проведення  конкурсу на 

зайняття вакантних посад 

категорій "Б" і "В" державної 

служби у Верховному Суді 

2 07.05.2019   № 440 20.06.2019   № 601 Про утворення конкурсної 

комісії з проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад 

категорій "Б" і "В" державної 

служби у Вищому 

антикорупційному суді 

3 08.12.2016   № 248 22.03.2017   № 361 

27.03.2017   № 395 

28.09.2018   № 487  

26.06.2019   № 633 

Про утворення конкурсної 

комісії з проведення конкурсу на 

зайняття вакантних посад 

категорій "Б" і "В" державної 

служби у Вищій кваліфікаційній 

комісії суддів України 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 

 
 

 


