
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

10 грудня 2019 року Київ №  1165 

 

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, територіальних управлінь                    

ДСА України та до місцевих загальних судів, які зазначені у 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 
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Додаток 1 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 
 

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 місцевих загальних судах 

Вінницької області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу про 

внесення зміни до 

наказу 

Назва наказу 

1. 13.01.2017   № 16 08.01.2019   № 14 

14.08.2019   № 805 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Барському 

районному суді Вінницької області 

2. 13.01.2017   № 14 21.11.2017   № 1053 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бершадському 

районному суді Вінницької області 

3. 25.01.2017   № 100 07.03.2017   № 290 

08.11.2017   № 1029 

07.06.2018   №  288 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вінницькому 

міському суді Вінницької області 

4. 30.01.2017   № 120 14.02.2017   № 155 

18.05.2017   № 673 

18.05.2018   № 242 

02.04.2019   № 315 

12.04.2019   № 695 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вінницькому 

районному суді Вінницької області 

5. 31.01.2017   № 128 13.04.2017   № 480 

20.12.2017   № 1118 

18.01.2019   № 49 

11.10.2019   № 999 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Гайсинському 

районному суді Вінницької області 

6. 13.03.2017   № 319 20.03.2018   № 117 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жмеринському 

міськрайонному суді Вінницької 

області 

7. 13.01.2017   № 15 25.10.2018   № 515 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Іллінецькому 

районному суді Вінницької області 

8. 25.01.2017   № 95 30.06.2017   № 787 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Калинівському 

районному суді Вінницької області 
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9. 30.01.2017   № 118  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Козятинському 

міськрайонному суді Вінницької області 

10. 21.02.2017   № 193 28.03.019     № 305 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Крижопільському 

районному суді Вінницької області 

11. 25.01.2017   № 99 29.01.2019   № 89 

05.04.2019   № 351 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ладижинському 

міському суді Вінницької області 

12. 21.02.2017   № 188 14.05.2018   № 232 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Липовецькому 

районному суді Вінницької області 

13. 30.01.2017   № 119 01.10.2019   № 955 

06.08.2019  № 784 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Літинському 

районному суді Вінницької області 

14. 01.11.2017   № 1014  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Могилів-

Подільському міськрайонному суді 

Вінницької області 

15. 27.01.2017   № 110 05.04.2019   № 347 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Мурованокуриловецькому районному 

суді Вінницької області 

16. 21.02.2017   № 187 30.06.2017   № 788 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Немирівському 

районному суді Вінницької області 

17. 21.02.2017   № 189 08.10.2019   № 978 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Оратівському 

районному суді Вінницької області 

18. 17.08.2017   № 861 15.12.2017   № 1106 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Піщанському 

районному суді Вінницької області 

19. 27.01.2017   № 112  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Погребищенському 

районному суді Вінницької області 
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20. 25.01.2017   № 97 27.10.2017   № 999 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Теплицькому 

районному суді Вінницької області 

21. 24.01.2017   № 61 14.02.2018   № 70 

18.10.2019   № 1031 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тиврівському 

районному суді Вінницької області 

22. 25.01.2017   № 94  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Томашпільському 

районному суді Вінницької області 

23. 31.01.2017   № 129  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тростянецькому 

районному суді Вінницької області 

24. 25.01.2017   № 96 02.03.2017   № 269 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тульчинському 

районному суді Вінницької області 

25. 25.01.2017   № 93 04.10.2018   № 491 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Хмільницькому 

міськрайонному суді Вінницької області 

26. 31.01.2017   № 130 12.07.2017   № 803 

12.10.2017   № 972 

14.05.2018   № 231 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чернівецькому 

районному суді Вінницької області 

27. 25.01.2017   № 98  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чечельницькому 

районному суді Вінницької області 

28. 25.01.2017   № 92 21.11.2017  № 1054 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шаргородському 

районному суді Вінницької області 

29. 21.02.2017   № 186  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ямпільському 

районному суді Вінницької області 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 



5 

 

                                                                                          Додаток 2 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Волинської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу про 

внесення зміни до 

наказу 

Назва наказу 

1 22.02.2017  № 198  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Володимир-

Волинському міському суді Волинської 

області 

2 17.02.2017  № 182 18.10.2019   № 1027 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Горохівському 

районному суді Волинської області 

3 22.02.2017  № 197  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Іваничівському 

районному суді Волинської області 

4 07.03.2017  № 297 24.04.2017   № 563 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Камінь-

Каширському районному суді 

Волинської області 

5 07.03.2017  № 296  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ківерцівському 

районному суді Волинської області 

6 26.04.2017  № 590 02.06.2017   № 722 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ковельському 

міськрайонному суді Волинської 

області 

7 17.02.2017  № 177 20.08.2019  № 819 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Локачинському 

районному суді Волинської області 
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8 17.02.2017  № 178 24.05.2017   № 690 

27.04.2018   № 196 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Луцькому 

міськрайонному суді Волинської 

області 

9 20.04.2017   № 539  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Любешівському 

районному суді Волинської області 

10 17.02.2017  № 175  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Любомльському 

районному суді Волинської області 

11 17.02.2017  № 179 31.03.2017   № 440 

24.05.2018   № 259 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Маневицькому 

районному суді Волинської області 

12 22.02.2017  № 199 23.10.2017   № 988 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Нововолинському 

міському суді Волинської області 

13 10.10.2017  № 959  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ратнівському 

районному суді Волинської області 

14 17.02.2017  № 174 03.04.2019   № 322 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рожищенському 

районному суді Волинської області 

15 17.02.2017  № 181  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Старовижівському 

районному суді Волинської області 

16 17.02.2017  № 180 05.05.2017  № 612 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Турійському 

районному суді Волинської області 

17 28.07.2017  № 829 14.05.2018  № 230 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шацькому 

районному суді Волинської області 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський
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                                                                                 Додаток 3 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Дніпропетровської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 24.02.2017  № 212 25.07.2017   № 817 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Апостолівському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

2 09.03.2017  № 303  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Амур-

Нижньодніпровському районному суді  

м. Дніпропетровська 

3 02.06.2017  № 723 24.04.2018   № 185 

13.09.2018   № 467 

23.01.2019   № 71 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Бабушкінському 

районному суді м. Дніпропетровська 

4 02.03.2017  № 282 25.07.2017  № 819 

23.02.2018  № 88 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Баглійському 

районному суді м. Дніпродзержинська  

Дніпропетровської області 

5 24.02.2017  № 213  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Васильківському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

6 24.02.2017  № 214 24.04.2017   № 567 

08.10.2019   № 972 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Верхньодніпровському районному суді  

Дніпропетровської області 
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7 25.09.2019   № 943  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вільногірському 

міському суді Дніпропетровської 

області 

8 13.02.2017  № 145 09.06.2017   № 739 

30.06.2017   № 784 

03.10.2017   № 946 

23.02.2018   № 89  

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дзержинському 

районному суді м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

9 09.03.2017  № 307 27.06.2018   № 332 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Дніпропетровському районному суді 

Дніпропетровської області 

10 24.02.2017  № 215 11.09.2017   № 885 

14.02.2018   № 61 

11.10.2019   № 995 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дніпровському 

районному суді міста 

Дніпродзержинська Дніпропетровської 

області 

11 24.02.2017  № 244 13.05.2017   № 650 

23.02.2018   № 90 

15.06.2018   № 301 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Довгинцівському 

районному суді міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

12 07.03.2017  № 292 26.04.2017   № 600 

18.05.2017   № 668 

23.06.2017   № 765 

04.09.2017   № 875 

01.11.2017   № 1010  

05.05.2018   № 205  

24.10.2018   № 512 

27.09.2019   № 949 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жовтневому 

районному суді м. Дніпропетровська 

13 16.01.2017  № 21 14.04.2017   № 502 

06.03.2019   № 237 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жовтневому 

районному суді міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

14 07.03.2017  № 295 18.04.2019   № 392 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жовтоводському 

міському суді Дніпропетровської 

області 
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15 11.01.2017  № 2 31.03.2017   № 442 

26.06.2017   № 776 

05.05.2018   № 215 

12.03.2019   № 243 

18.04.2019   № 397 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Інгулецькому 

районному суді міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

16 13.03.2017  № 315  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Індустріальному 

районному суді міста Дніпропетровська 

17 13.03.2017  № 317 30.06.2017   № 786 

19.03.2019   № 272 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кіровському 

районному суді м. Дніпропетровська 

18 24.02.2017  № 242  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Красногвардійському районному суді 

міста Дніпропетровська 

19 28.02.2017  № 262 22.05.2017   № 685 

04.08.2017   № 838 

15.12.2017   № 1097 

21.03.2018   № 122 

10.08.2018   № 393 

19.07.2019   № 727 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Криворізькому 

районному суді Дніпропетровської 

області 

20 02.03.2017  № 279  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Криничанському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

21 09.03.2017  № 305 14.05.2018   № 237 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ленінському 

районному суді м. Дніпропетровська 

22 09.03.2017  № 306 22.07.2019   № 746 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Магдалинівському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

23 14.05.2018  № 238  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Марганецькому 

міському суді Дніпропетровської 

області 
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24 24.02.2017  № 245 13.09.2018   № 466 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Межівському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

25 09.03.2017  № 310 21.06.2017  № 763 

20.12.2017  № 1112 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Нікопольському 

міськрайонному суді Дніпропетровської 

області 

26 09.03.2017  № 308 06.08.2019  № 783 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новомосковському 

міськрайонному суді Дніпропетровської 

області 

27 07.03.2017  № 293  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Орджонікідзевському міському суді 

Дніпропетровської області 

28 14.02.2017  № 153 13.05.2017   № 648 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Павлоградському 

міськрайонному суді Дніпропетровської 

області 

29 28.02.2017  № 261  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Першотравенському міському суді 

Дніпропетровської області 

30 02.03.2017  № 280 13.05.2017   № 647 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Петриківському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

31 02.03.2017  № 281 22.12.2018   № 633 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Петропавлівському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

32 28.02.2017  № 259  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Покровському 

районному суді Дніпропетровської 

області 
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33 31.03.2017  № 419 22.03.2019   № 289 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив П’ятихатському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

34 21.02.2017  № 192 30.05.2017   № 711 

28.07.2017   № 831 

13.09.2017   № 893 

23.02.2018   № 91 

07.03.2018   № 105 

30.10.2018   № 528 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Саксаганському 

районному суді міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

35 13.03.2017  № 316 30.05.2017   № 712 

26.07.2017   № 825 

03.10.2017   № 944  

05.05.2018   № 216 

05.04.2019   № 349 

05.07.2019   № 676 

17.09.2019   № 902 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Самарському 

районному суді м. Дніпропетровська 

36 28.02.2017  № 263 19.05.2017   № 679 

18.01.2019   № 46  

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Синельниківському 

міськрайонному суді Дніпропетровської 

області 

37 02.03.2017  № 278 13.02.2019   № 148 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Солонянському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

38 24.02.2017  № 246 18.02.2019   № 161 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Софіївському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

39 28.02.2017  № 265 20.03.2017   № 347 

18.05.2017   № 666 

26.07.2017   № 826 

27.04.2018   № 193 

04.07.2019   № 669 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тернівському 

районному суді м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

40 07.03.2017  № 294 12.10.2017   № 973 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тернівському 

міському суді Дніпропетровської 

області 

 

 

 

 



12 

 

41 09.03.2017  № 304 11.09.2017   № 884 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Томаківському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

42 24.02.2017  № 210 20.09.2019   № 923 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Царичанському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

43 24.02.2017  № 243 27.03.2018   № 133 

05.07.2019   № 677 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Центрально-

Міському районному суді міста 

Кривого Рогу Дніпропетровської 

області 

44 28.02.2017  № 264 13.05.2017   № 636 

21.03.2018   № 123 

27.04.2018   № 198 

01.10.2019   № 956 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Широківському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

45 24.02.2017  № 211 14.02.2018   № 62 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Юр’ївському 

районному суді Дніпропетровської 

області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 4 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Донецької області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 14.02.2018   №  69 27.04.2018   № 195 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Артемівському 

міськрайонному суді Донецької області 

2 14.02.2018   № 68  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Волноваському 

районному суді Донецької області 

3 22.02.2017   № 203  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дзержинському 

міському суді Донецької області 

4 20.09.2019   № 925  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Димитровському 

міському суді Донецької області 

5 13.01.2017   № 17 30.05.2017   № 714 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жовтневому 

районному суді міста Маріуполя 

Донецької області 

6 23.02.2018 № 94 04.10.2018   № 492 

08.10.2019   № 976 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Іллічівському 

районному суді міста Маріуполя 

Донецької області 

7 22.02.2017   № 200 21.11.2017   № 1051 

14.02.2018   № 65 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Краматорському 

міському суді Донецької області 
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8 21.11.2017   № 1057  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Олександрівському 

районному суді Донецької області 

9 22.02.2017   № 201 28.11.2018   № 591 

02.04.2019   № 314 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Орджонікідзевському районному суді 

міста Маріуполя Донецької області 

10 22.02.2017   № 202  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Приморському 

районному суді міста Маріуполя 

Донецької області 

11 18.01.2018   № 15  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Селидівському 

міському суді Донецької області 

12 04.06.2018   № 344  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Слов’янському 

міськрайонному суді Донецької області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 5 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 
 

 

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 місцевих загальних судах 

Житомирської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1. 15.12.2016   № 267 05.06.2019   № 544 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Андрушівському 

районному суді Житомирської області 

2 02.03.2017   № 271  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Баранівському  

районному суді Житомирської області 

3 24.02.2017   № 235 18.05.2017   № 669 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бердичівському 

міськрайонному суді Житомирської 

області 

4 13.04.2017   № 485 13.09.2017   № 894 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Богунському 

районному суді м. Житомира 

5 24.02.2017   № 240 18.05.2018   № 244 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад категорій "Б" і "В" державної служби 

в Брусилівському районному суді 

Житомирської області 

6 24.02.2017   № 241  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Володарсько-

Волинському районному суді 

Житомирської області 

7 20.03.2017   № 340  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ємільчинському 

районному суді Житомирської області 
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8 24.02.2017   № 237 21.06.2017  № 762 

26.07.2017  № 823 

20.12.2017  № 1116 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Житомирському 

районному суді Житомирської області  

9 16.02.2017   № 169  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Корольовському 

районному суді м. Житомира 

10 24.02.2017   № 234  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Коростенському 

міськрайонному суді Житомирської 

області 

11 14.03.2017   № 333  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Коростишівському  

районному суді Житомирської області  

12 24.02.2017   № 231 07.09.2017   № 878 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Лугинському 

районному суді Житомирської області 

13 24.02.2017   № 232  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Любарському 

районному суді Житомирської області  

14 24.02.2017   № 233 23.02.2018   № 86 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Малинському 

районному суді Житомирської області 

15 23.03.2017   № 377  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Народицькому 

районному суді Житомирської області 

16 24.02.2017   № 236  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новоград-

Волинському міськрайонному суді 

Житомирської області 

17 02.03.2017   № 270 13.09.2017   № 895 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Овруцькому 

районному суді Житомирської області 
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18 24.02.2017   № 230  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Олевському 

районному суді Житомирської області 

19 15.12.2016   № 268 21.03.2018   № 120 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Попільнянському 

районному суді Житомирської області 

20 15.12.2016   № 269 21.03.2018   № 121 

27.06.2018   № 337 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Романівському 

районному суді Житомирської області 

21 19.12.2016   № 275 20.12.2017   № 1121 

20.08.2019   № 816 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Радомишльському 

районному суді Житомирської області 

22 24.02.2017   № 238  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ружинському 

районному суді Житомирської області 

23 24.02.2017   № 239  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Червоноармійському районному суді 

Житомирської області 

24 02.03.2017   № 287 08.12.2017   № 1092 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Черняхівському 

районному суді Житомирської області 

25 17.02.2017   № 176 05.05.2018   № 212 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чуднівському 

районному суді Житомирської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 6 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 
 

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 місцевих загальних судах 

Закарпатської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 31.03.2017   № 425 18.02.2019   № 164 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Берегівському 

районному суді Закарпатської області 

2 31.03.2017   № 427  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Великоберезнянському районному суді  

Закарпатської області 

3 31.03.2017   № 429 15.06.2018   № 304 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Виноградівському 

районному суді Закарпатської області 

4 31.03.2017   № 423  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Воловецькому 

районному суді Закарпатської області 

5 31.03.2017   № 428 03.10.2017   № 939 

05.05.2018   № 208 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Іршавському 

районному суді Закарпатської області 

6 31.03.2017   № 422  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Міжгірському 

районному суді Закарпатської області 

7 31.03.2017   № 430 12.05.2017   № 635 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Мукачівському 

міськрайонному суді Закарпатської 

області 
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8 31.03.2017   № 432  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Перечинському 

районному суді Закарпатської області 

9 31.03.2017   № 426  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рахівському 

районному суді Закарпатської області 

10 31.03.2017   № 421 05.05.2017  № 615 

12.07.2017  № 801 

08.11.2017  № 1031 

24.05.2018  № 257 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Свалявському 

районному суді Закарпатської області 

11 31.03.2017   № 431 18.05.2018   № 246 

22.12.2018   № 635 

 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тячівському 

районному суді Закарпатської області 

12 31.03.2017   № 433 05.05.2017  № 614 

25.02.2019  № 196  

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ужгородському 

міськрайонному суді Закарпатської 

області 

13 31.03.2017   № 424 16.04.2019  № 381 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Хустському 

районному суді Закарпатської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
 



20 

 

Додаток 7 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Запорізької області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 27.03.2017  № 383 15.12.2017   № 1107 

28.11.2018   № 590 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бердянському 

міськрайонному суді Запорізької 

області 

2 27.03.2017  № 389 24.04.2017   № 566 

21.11.2017   № 1060 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Василівському 

районному суді Запорізької області 

3 27.03.2017  № 391  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Великобілозерському районному суді 

Запорізької області 

4 26.04.2017   № 596  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Веселівському 

районному суді Запорізької області 

5 27.03.2017  № 392 24.04.2017   № 584 

24.04.2018   № 186 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вільнянському 

районному суді Запорізької області 

6 27.03.2017  № 393 19.06.2018   № 311 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Гуляйпільському 

районному суді Запорізької області 

7 14.03.2017  №  332   Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жовтневому 

районному суді м. Запоріжжя 

 

 



21 

 

8 27.03.2017  № 380 09.06.2017   № 737 

11.09.2017   № 887 

21.06.2019   № 610 

17.10.2019   № 1013 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Заводському 

районному суді м. Запоріжжя 

9 14.03.2017  № 328 20.12.2017   № 1115 

30.08.2018   № 424 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Запорізькому 

районному суді Запорізької області 

10 27.03.2017  № 388 05.05.2018   № 211 

27.06.2018   № 333 

08.11.2019   № 1102 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Енергодарському 

міському суді Запорізької області 

11 27.03.2017  № 394  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кам’янсько-

Дніпровському районному суді 

Запорізької області 

12 14.03.2017  № 325 25.10.2018   № 514 

06.03.2019   № 236 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Комунарському 

районному суді м. Запоріжжя 

13 14.03.2017  № 327 25.10.2019   № 1063 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Куйбишевському 

районному суді Запорізької області 

14 27.03.2017  № 381  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ленінському 

районному суді м. Запоріжжя 

15 27.03.2017  № 398  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Мелітопольському 

міськрайонному суді Запорізької 

області 

16 31.03.2017   № 403  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Михайлівському 

районному суді Запорізької області 

17 31.03.2017   № 402  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Новомиколаївському районному суді 

Запорізької області 
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18 14.03.2017  № 326 13.05.2017   № 645 

13.09.2017   № 892 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Орджонікідзевському районному суді  

м. Запоріжжя 

19 31.03.2017   № 399  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Оріхівському 

районному суді Запорізької області 

20 31.03.2017   № 401 18.05.2017   № 672 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Пологівському 

районному суді Запорізької області 

21 31.03.2017   № 400 26.04.2017   № 597 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Приазовському 

районному суді Запорізької області 

22 27.03.2017  № 390  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Приморському 

районному суді Запорізької області 

23 14.03.2017  № 329  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Токмацькому 

районному суді Запорізької області 

24 14.03.2017  № 324 13.04.2017   № 481 

23.06.2017   № 766 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Хортицькому 

районному суді м. Запоріжжя 

25 31.03.2017  № 404 01.11.2017   № 1008 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чернігівському 

районному суді Запорізької області 

26 27.03.2017  № 382 05.05.2017  № 610 

09.02.2018   № 51 

04.06.2018   № 273 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шевченківському 

районному суді м. Запоріжжя 

27 14.03.2017  № 330 06.07.2017   № 792  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Якимівському 

районному суді Запорізької області 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 8 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165_ 

 

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 місцевих загальних судах 

Івано-Франківської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 31.03.2017   № 438  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Богородчанському 

районному суді Івано-Франківської 

області 

2 24.01.2017   № 58 23.02.2018   № 87 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Болехівському 

міському суді Івано-Франківської 

області 

3 24.01.2017   № 60  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Верховинському 

районному суді Івано-Франківської 

області 

4 24.01.2017   № 53  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Галицькому 

районному суді Івано-Франківської 

області 

5 24.01.2017   № 55 10.10.2017   № 958 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Городенківському 

районному суді Івано-Франківської 

області 

6 14.04.2017   № 514 13.05.2019   № 458 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Долинському 

районному суді Івано-Франківської 

області 
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7 26.04.2017   № 603  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Івано-

Франківському міському суді Івано-

Франківської області 

8 24.01.2017   № 56 06.06.2017   № 729 

21.11.2017   № 1055 

15.03.2019   № 264 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Калуському 

міськрайонному суді Івано-

Франківської області 

9 24.01.2017   № 52 21.03.2018   № 124 

08.10.2019   № 977 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Коломийському 

міськрайонному суді Івано-

Франківської області 

10 31.03.2017   № 437  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Косівському 

районному суді Івано-Франківської 

області 

11 31.03.2017   № 436  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Надвірнянському 

районному суді Івано-Франківської 

області 

12 24.01.2017   № 59  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рогатинському 

районному суді Івано-Франківської 

області 

13 31.03.2017   № 435  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рожнятівському 

районному суді Івано-Франківської 

області 

14 31.03.2017   № 434 26.06.2017   № 774 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Снятинському 

районному суді Івано-Франківської 

області 

15 24.01.2017   № 57 06.07.2017   № 794 

07.06.2018   № 290 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тисменицькому 

районному суді Івано-Франківської 

області 
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16 24.01.2017   № 54 12.10.2017   № 969 

24.04.2018   № 178 

11.09.2019   № 888 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тлумацькому 

районному суді Івано-Франківської 

області 

17 14.04.2017   № 513  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Яремчанському 

міському суді Івано-Франківської 

області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 9 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Київської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 10.04.2018   № 161  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Баришівському 

районному суді Київської області 

2 18.05.2017   № 671 05.05.2018   № 209 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Березанському 

міському суді Київської області 

3 24.05.2017   № 694 14.02.2018   № 60 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Білоцерківському 

міськрайонному суді Київської області 

4 13.04.2017   № 494  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Богуславському 

районному суді Київської області 

5 24.05.2017   № 695 08.12.2017   № 1090 

18.10.2019   № 1023 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бориспільському 

міськрайонному суді Київської області 

6 29.12.2016   № 353  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бородянському 

районному суді Київської області 

7 29.12.2016   № 354 17.05.2019   № 481 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Броварському 

міськрайонному суді Київської області 

8 18.05.2017   № 670  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Васильківському 

міськрайонному суді Київської області 
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9 30.05.2017   № 705 06.10.2017   № 954 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вишгородському 

районному суді Київської області 

10 22.05.2017   № 682  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Володарському 

районному суді Київської області 

11 27.03.2017   № 396 25.04.2018   № 188 

10.08.2018   № 389 

22.03.2019   № 290 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Згурівському 

районному суді Київської області 

12 29.09.2017   № 927 21.01.2019   № 61 

22.10.2019   № 1047 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Іванківському 

районному суді Київської області 

13 02.03.2017   № 272 10.10.2017   № 960 

10.08.2018   № 391 

13.12.2018   № 612 

22.03.2019   № 292 

02.04.2019   № 319 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ірпінському 

міському суді Київської області 

14 09.06.2017   № 741 26.07.2017   № 824 

14.02.2018   № 59 

04.06.2018   № 271 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кагарлицькому 

районному суді Київської області 

15 24.05.2017   № 697  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Києво-

Святошинському районному суді 

Київської області 

16 22.05.2017   № 681 27.04.2018   № 194 

08.11.2019   № 1100 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Макарівському 

районному суді Київської області 

17 31.03.2017   № 420 15.06.2018   № 305 

08.10.2019   № 973 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Миронівському 

районному суді Київської області 

18 30.05.2017   № 707 08.10.2019   № 975 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Переяслав-

Хмельницькому міськрайонному суді  

Київської області 
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19 30.05.2017   № 706  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Сквирському 

районному суді Київської області 

20 24.05.2017   № 696 24.05.2018   № 258 

20.09.2019   № 931 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Славутицькому 

міському суді Київської області 

21 10.04.2018   № 160 11.05.2018   № 224 

19.03.2019   № 278 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Ставищенському 

районному суді Київської області 

22 14.04.2017   № 512  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Таращанському 

районному суді Київської області 

23 17.08.2017   № 863  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тетіївському 

районному суді Київської області 

24 27.12.2016   № 340 20.12.2017   № 1117 

10.04.2018   № 165 

10.08.2018   № 390 

27.09.2019   № 948 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Обухівському 

районному суді Київської області 

25 24.05.2017   № 693  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Ржищівському 

міському суді Київської області 

26 27.12.2016   № 341  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рокитнянському 

районному суді Київської області 

27 02.06.2017   № 724  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Фастівському 

міськрайонному суді Київської області 

28 10.04.2018   № 164  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Яготинському 

районному суді Київської області 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 10 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Кіровоградської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 30.01.2017   № 115 20.09.2017   № 909 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бобринецькому 

районному суді Кіровоградської 

області 

2 25.01.2018   № 23   Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вільшанському 

районному суді Кіровоградської 

області 

3 20.04.2017   № 548  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Гайворонському 

районному суді Кіровоградської 

області 

4 21.11.2017   № 1058  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Голованівському 

районному суді Кіровоградської 

області 

5 13.05.2017   № 651 26.06.2017   № 775 

10.08.2018   № 394 

28.09.2018   № 488 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Долинському 

районному суді Кіровоградської 

області 

6 31.01.2017   № 125  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Знам’янському 

міськрайонному суді Кіровоградської 

області 
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7 30.01.2017   № 116  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кіровоградському 

районному суді Кіровоградської 

області 

8 14.02.2018   № 67 19.07.2018   № 357 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кіровському 

районному суді міста Кіровограда 

9 30.01.2017   № 117  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Компаніївському 

районному суді Кіровоградської 

області 

10 24.05.2017   № 692 27.06.2019 № 645 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ленінському 

районному суді міста Кіровограда 

11 17.08.2018   № 413  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Новгородківському районному суді 

Кіровоградської області 

12 03.10.2017   № 941  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Новоархангельському районному суді  

Кіровоградської області 

13 13.09.2017   № 897 19.03.2019   № 274 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Новомиргородському районному суді  

Кіровоградської області 

14 24.05.2018   № 261  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новоукраїнському 

районному суді Кіровоградської 

області 

15 14.04.2017   № 503 22.07.2019 № 748 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Олександрівському районному суді 

Кіровоградської області 
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16 09.03.2017   № 309 05.05.2018   № 210 

18.10.2019   № 1024 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Олександрійському міськрайонному 

суді Кіровоградської області 

17 26.07.2017   № 822  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Онуфріївському 

районному суді Кіровоградської 

області 

18 27.01.2017   № 111 27.06.2018   № 338 

02.04.2019   № 313 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Світловодському 

міськрайонному суді Кіровоградської 

області 

19 08.12.2017   № 1091 07.06.2018   № 287 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ульяновському 

районному суді Кіровоградської 

області 

20 12.03.2019   № 242  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Устинівському 

районному суді Кіровоградської 

області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 11 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Луганської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 31.03.2017   № 418 07.09.2017   № 880 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Біловодському 

районному суді Луганської області 

2 05.05.2017   № 613 18.01.2018   № 20 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Білокуракинському 

районному суді Луганської області 

3 12.05.2017   № 632  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кремінському 

районному суді Луганської області 

4 20.03.2017   № 344 23.02.2018   № 82 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Марківському 

районному суді Луганської області 

5 14.02.2017   № 154  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новоайдарському 

районному суді Луганської області 

6 13.05.2017   № 639  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новопсковському 

районному суді Луганської області 

7 13.05.2017   № 642  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Попаснянському 

районному суді Луганської області 

8 13.05.2017   № 638 20.12.2017   № 1120 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рубіжанському 

міському суді Луганської області 
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9 13.05.2017   № 641 18.10.2019   № 1028 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Сватівському 

районному суді Луганської області 

10 20.03.2017   № 345 30.10.2018   № 533 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сєвєродонецькому 

міському суді Луганської області 

11 13.05.2017   № 640  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Старобільському 

районному суді Луганської області 

12 21.02.2017   № 190 13.09.2017  № 896 

30.08.2018  № 422 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Троїцькому 

районному суді Луганської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 12 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Львівської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 16.01.2017   № 20 11.09.2017   № 886 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бориславському 

міському суді Львівської області 

2 16.01.2017   № 28 08.02.2019   № 129 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бродівському 

районному суді Львівської області 

3 18.01.2018   № 16  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Буському районному 

суді Львівської області 

4 18.01.2017   № 40 14.05.2018   № 235 

21.06.2019   № 603 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Галицькому 

районному суді міста Львова 

5 24.01.2017   № 81 17.02.2017   № 183 

10.08.2018   № 386 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Городоцькому 

районному суді Львівської област 

6 18.01.2017   № 33 02.03.2017   № 268 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дрогобицькому 

міськрайонному суді Львівської області 

7 16.01.2017   № 27 21.06.2018   № 320 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жидачівському 

районному суді Львівської області 

8 18.01.2017   № 38 26.12.2017   № 1127 

10.01.2018   № 4 

13.09.2018   № 464 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жовківському 

районному суді Львівської області 
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9 24.01.2017   № 79  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Залізничному 

районному суді міста Львова 

10 18.01.2017   № 35 19.07.2018  № 355 

18.02.2019  №  163 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Золочівському 

районному суді Львівської області 

11 18.01.2017   № 36 29.09.2017  № 924 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кам’янка-Бузькому 

районному суді Львівської області 

12 16.01.2017   № 30  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Личаківському 

районному суді міста Львова 

13 16.01.2017   № 39  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Миколаївському 

районному суді Львівської області 

14 16.01.2017   № 25  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Мостиському 

районному суді Львівської області 

15 24.01.2017   № 80  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Перемишлянському 

районному суді Львівської області 

16 16.01.2017   № 23 05.04.2019  № 350 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Пустомитівському 

районному суді Львівської області 

17 16.01.2017   № 24 15.08.2017  № 857 

20.09.2019  № 928 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Радехівському 

районному суді Львівської області 

18 24.01.2017   № 66  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Самбірському 

міськрайонному суді Львівської області 
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19 24.01.2017   № 67 02.06.2017  № 721 

14.05.2018  № 236 

10.08.2018  № 395 

30.10.2018  № 531 

06.08.2019  № 786 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Сихівському 

районному суді міста Львова 

20 16.01.2017   № 26 06.06.2017  № 730 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сколівському 

районному суді Львівської області 

21 16.01.2017   № 31 08.11.2017  № 1030 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сокальському 

районному суді Львівської області 

22 24.01.2017   № 82 03.10.2017  № 942 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Старосамбірському 

районному суді Львівської області 

23 18.01.2017   № 34  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Стрийському 

міськрайонному суді Львівської області 

24 24.01.2017   № 70 27.10.2017   № 995 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Трускавецькому 

міському суді Львівської області 

25 18.01.2017   № 37  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Турківському 

районному суді Львівської області 

26 16.01.2017   № 22  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Франківському 

районному суді міста Львова 

27 16.01.2017   № 29  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Червоноградському 

міському суді Львівської області 

28 24.01.2017   № 68 03.03.2017   № 289 

01.08.2017   № 833 

30.10.2018   № 529 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шевченківському 

районному суді міста Львова 
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29 24.01.2017   № 69 21.06.2017  № 761 

15.08.2018  № 406 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Яворівському 

районному суді Львівської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 13 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

 

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 місцевих загальних судах 

Миколаївської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 14.04.2017   № 516 18.04.2019   № 396 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Арбузинському 

районному суді Миколаївської області 

2 14.04.2017   № 521  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Баштанському 

районному суді Миколаївської області 

3 14.04.2017   № 527  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Березанському 

районному суді Миколаївської області 

4 14.04.2017   № 525 17.10.2018    № 507 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Березнегуватському 

районному суді Миколаївської області 

5 14.04.2017   № 526  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Братському 

районному суді Миколаївської області 

6 14.04.2017   № 517  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Веселинівському 

районному суді Миколаївської області 

7 14.04.2017   № 519  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вознесенському 

міськрайонному суді Миколаївської 

області 
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8 14.04.2017   № 515  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Врадіївському 

районному суді Миколаївської області 

9 14.04.2017   № 523  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Доманівському 

районному суді Миколаївської області 

10 20.03.2017   № 338 05.05.2018   № 211 

12.08.2019   № 797 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жовтневому 

районному суді Миколаївської області 

11 31.01.2017   № 131 25.07.2017   № 818 

08.11.2017   № 1028 

14.02.2018   № 58 

18.05.2018   № 245 

21.11.2018   № 577 

15.03.2019   № 262 

22.03.2019   № 291 

22.10.2019   № 1045 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Заводському 

районному суді м. Миколаєва 

12 15.12.2016   № 270  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Єланецькому 

районному суді Миколаївської області 

13 14.04.2017   № 522  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Казанківському 

районному суді Миколаївської області 

14 09.03.2017   № 302 27.04.2018   № 197 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Корабельному 

районному суді м. Миколаєва 

15 14.04.2017   № 518  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кривоозерському 

районному суді Миколаївської області 

16 14.03.2017   № 331 07.03.2018  № 107 

14.02.2018  № 56 

09.08.2019  № 796 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ленінському 

районному суді м. Миколаєва 

17 13.02.2017   № 147 12.10.2017  № 970 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Миколаївському 

районному суді Миколаївської області 
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18 14.04.2017   № 524  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новобузькому 

районному суді Миколаївської області 

19 14.04.2017   № 520  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новоодеському 

районному суді Миколаївської області 

20 31.01.2017   № 132 18.09.2017   № 904 

25.10.2018   № 516 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Очаківському 

міськрайонному суді Миколаївської 

області 

21 31.01.2017   № 135 04.07.2018   № 343 

08.02.2019   № 128 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Первомайському 

міськрайонному суді Миколаївської 

області 

22 31.01.2017   № 134  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Снігурівському 

районному суді Миколаївської області 

23 22.02.2017   № 205 07.03.2018   № 106 

15.08.2018   № 407 

30.10.2018   № 526 

07.12.2018   № 609 

22.10.2019   № 1052 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Центральному 

районному суді м. Миколаєва 

24 31.01.2017   № 133 24.04.2017   № 564 

06.06.2017   № 728 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Южноукраїнському 

міському суді Миколаївської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
 

 

 



41 

 

Додаток 14 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Одеської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 02.03.2017   № 277 17.08.2018   № 410 

13.06.2019   № 573 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ананьївському 

районному суді Одеської області 

2 28.02.2017   № 256 30.05.2017   № 708 

14.06.2019   № 592 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Арцизькому 

районному суді Одеської області 

3 28.02.2017   № 255  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Балтському 

районному суді Одеської області 

4 28.02.2017   № 253  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Білгород-

Дністровському міськрайонному суді  

Одеської області 

5 14.02.2017   № 151 30.05.2017   № 710 

14.02.2018   № 64 

18.01.2019   № 50 

16.04.2019   № 380 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Біляївському 

районному суді Одеської області 

6 28.02.2017   № 254 01.11.2017   № 1012 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Березівському 

районному суді Одеської області 

7 28.02.2017   № 252 17.08.2018   № 411 

03.04.2019   № 320 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Болградському 

районному суді Одеської області 
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8 28.02.2017   № 251 22.03.2017   № 358 

15.06.2018   № 303 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Великомихайлівському районному суді 

Одеської області 

9 27.01.2017   № 109 09.06.2017   № 740 

18.05.2018   № 243 

08.10.2019   № 974 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Іванівському 

районному суді Одеської області 

10 07.03.2017   № 298 18.09.2017   № 903 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ізмаїльському 

міськрайонному суді  

Одеської області 

11 21.02.2017   № 191 27.06.2018   № 335 

 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Іллічівському 

міському суді Одеської області 

12 28.02.2017   № 249 18.05.2017   № 665 

03.01.2019   № 3 

22.03.2019   № 294 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кілійському 

районному суді Одеської області 

13 07.03.2017   № 291 12.07.2017   № 800 

01.11.2017   № 1009 

06.11.2018   № 552 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Київському 

районному суді м. Одеси 

14 28.02.2017   № 250  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кодимському 

районному суді Одеської області 

15 13.02.2017   № 148 04.08.2017   № 839 

15.12.2017   № 1104 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Котовському 

міськрайонному суді Одеської області 

16 23.02.2017   № 207  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Комінтернівському 

районному суді Одеської області 

17 24.02.2017   № 229  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Красноокнянському 

районному суді Одеської області 
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18 02.03.2017   № 275 20.12.2017    № 1121 

05.09.2018    № 434 

 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Любашівському 

районному суді Одеської області 

19 24.02.2017   № 228 14.02.2018    № 63 

30.10.2018    № 532 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Малиновському 

районному суді міста Одеси 

20 02.03.2017   № 288  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Миколаївському 

районному суді Одеської області 

21 24.02.2017   № 227 12.07.2017   № 804 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Овідіопольському 

районному суді Одеської області 

22 28.02.2017   № 266 01.11.2017   № 1011 

27.03.2018   № 134 

18.01.2019   № 47 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Приморському 

районному суді м. Одеси 

23 02.03.2017   № 276 23.10.2017  № 989 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ренійському 

районному суді Одеської області 

24 24.02.2017   № 226 10.08.2018   № 387 

18.01.2019   № 48 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Роздільнянському 

районному суді Одеської області 

25 24.02.2017   № 225 17.08.2018   № 414 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Савранському 

районному суді Одеської області 

26 24.02.2017   № 224 18.10.2019   № 1025 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Саратському 

районному суді Одеської області 

27 24.02.2017   № 223  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Суворовському 

районному суді міста Одеси 
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28 24.02.2017   № 221  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тарутинському 

районному суді Одеської області 

29 24.02.2017   № 222 21.03.2018   № 125 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Татарбунарському 

районному суді Одеської області 

30 02.03.2017   № 274 20.03.2017   № 346 

23.08.2019   № 832 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Теплодарському 

міському суді Одеської області 

31 24.02.2017   № 220 27.09.2017   № 917  

21.11.2018   № 579 

 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Фрунзівському 

районному суді Одеської області 

32 24.02.2017   № 219 20.12.2017   № 1119 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ширяївському 

районному суді Одеської області 

33 12.04.2017   № 472 13.05.2017   № 646 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Южному міському 

суді Одеської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 15 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Полтавської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 22.02.2017  № 206 15.08.2017   № 854 

05.04.2019   № 346 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Автозаводському 

районному суді міста Кременчука 

Полтавської області 

2 14.04.2017  № 529  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Великобагачанському районному суді  

Полтавської області 

3 14.04.2017  № 532  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Гадяцькому 

районному суді Полтавської області 

4 13.03.2017  № 318  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Глобинському 

районному суді Полтавської області 

5 14.04.2017  № 531 14.05.2018   № 234 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Гребінківському 

районному суді Полтавської області 

6 14.04.2017  № 530 28.08.2017   № 867 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Диканському 

районному суді Полтавської області 

7 14.04.2017  № 508  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Зіньківському 

районному суді Полтавської області 
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8 14.04.2017  № 509  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Карлівському 

районному суді Полтавської області 

9 14.04.2017  № 528  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Київському 

районному суді м. Полтави 

10 12.04.2017  № 470  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кобеляцькому 

районному суді Полтавської області 

11 12.04.2017  № 471  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Козельщинському 

районному суді Полтавської області 

12 12.04.2017  № 469 20.09.2017   № 908 

20.12.2017   № 1113 

22.07.2019   № 745 

18.10.2019   № 1032 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Комсомольському 

міському суді Полтавської області 

13 12.04.2017  № 468 18.05.2018   № 247 

26.06.2019   № 631 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Котелевському 

районному суді Полтавської області 

14 11.04.2017  № 446 18.01.2019   № 45 

29.07.2019   № 764 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кременчуцькому 

районному суді Полтавської області 

15 13.04.2017   № 486 18.09.2017  №  905 

30.10.2018  № 527 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Крюківському 

районному суді м. Кременчука 

Полтавської області 

16 11.01.2017   № 8 16.05.2017  № 657 

18.01.2018  № 17 

27.06.2019  № 646 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ленінському 

районному суді міста Полтави 

17 13.04.2017   № 488  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Лохвицькому 

районному суді Полтавської області 
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18 12.04.2017   № 464 24.10.2018   № 513 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Лубенському 

міськрайонному суді Полтавської 

області 

19 12.04.2017   № 461 30.10.2018   № 530 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Машівському 

районному суді Полтавської області 

20 12.04.2017   № 463 15.06.2018   № 302 

04.10.2018   № 493 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Миргородському 

міськрайонному суді Полтавської 

області 

21 12.04.2017   № 465  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Новосанжарському 

районному суді Полтавської області 

22 12.04.2017   № 460  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Октябрському 

районному суді м. Полтави 

23 12.04.2017   № 466  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Оржицькому 

районному суді Полтавської області 

24 12.04.2017   № 462  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Пирятинському 

районному суді Полтавської області 

25 14.02.2017   № 152 12.03.2019   № 245 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Полтавському 

районному суді Полтавської області 

26 12.04.2017   № 467  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Решетилівському 

районному суді Полтавської області 

27 13.04.2017   № 492  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Семенівському 

районному суді Полтавської області 
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28 13.04.2017   № 487  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Хорольському 

районному суді Полтавської області 

29 13.04.2017   № 489  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чорнухинському 

районному суді Полтавської області 

30 13.04.2017   № 490  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чутівському 

районному суді Полтавської області 

31 13.04.2017   № 491  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шишацькому 

районному суді Полтавської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 16 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Рівненської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 24.04.2018   № 183  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Березнівському 

районному суді Рівненської області 

2 26.07.2018   № 364  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Володимирецькому районному суді 

Рівненської області 

3 24.04.2018   № 184  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Гощанському 

районному суді Рівненської області 

4 31.03.2017   № 405  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Демидівському 

районному суді Рівненської області 

5 31.03.2017   № 416  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дубенському 

міськрайонному суді Рівненської 

області 

6 31.03.2017   № 415  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дубровицькому  

районному суді Рівненської області 

7 31.03.2017   № 414 01.11.2019   №1080 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Зарічненському  

районному суді Рівненської області 
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8 16.01.2017   № 32  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Здолбунівському 

районному суді Рівненської області 

9 31.03.2017   № 413 07.09.2017   № 882 

05.07.2019   № 680 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Корецькому 

районному суді Рівненської області 

10 31.03.2017   № 412 09.08.2017   № 851 

25.07.2018   № 361 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Костопільському 

районному суді Рівненської області 

11 31.03.2017   № 417  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кузнецовському 

міському суді Рівненської області 

12 31.03.2017   № 411 23.01.2019    № 68 

30.05.2019    № 523 

 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Млинівському 

районному суді Рівненської області 

13 31.03.2017   № 410  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Острозькому 

районному суді Рівненської області 

14 31.03.2017   № 409  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Радивилівському 

районному суді Рівненської області 

15 26.04.2017   № 602 01.11.2017  № 1007 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рівненському 

міському суді Рівненської області 

16 31.03.2017   № 408 06.07.2017  № 793 

31.08.2018  № 428 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рівненському 

районному суді Рівненської області 

17 31.03.2017   № 407  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Рокитнівському 

районному суді Рівненської області 
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18 31.03.2017   № 406  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сарненському 

районному суді Рівненської області 

 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 17 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Сумської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 12.04.2017    № 457  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Білопільському 

районному суді Сумської області 

2 12.04.2017    № 458  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Буринському 

районному суді Сумської області 

3 12.04.2017    № 459 25.09.2019    № 945 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Великописарівському районному 

суді Сумської області 

4 24.02.2017    № 247  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Глухівському 

міськрайонному суді Сумської 

області 

5 22.03.2017    № 365 25.10.2018    № 517 

26.06.2019   № 632 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Зарічному 

районному суді м. Суми 

6 13.02.2017    № 146  Про утворення конкурсної комісії з 

проведенняконкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Ковпаківському районному суді 

м. Суми 

7 12.04.2017    № 447 29.01.2019    № 90 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Конотопському 

міськрайонному суді Сумської 

області 
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8 12.04.2017    № 449  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Краснопільському районному суді  

Сумської області 

9 12.04.2017    № 450  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кролевецькому 

районному суді Сумської області 

10 12.04.2017    № 451  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Лебединському 

районному суді Сумської області 

11 20.03.2017    № 343 30.06.2017   № 783 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Липоводолинському районному 

суді Сумської області 

12 12.04.2017    № 452 01.11.2019   № 1082 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Недригайлівському районному суді  

Сумської області 

13 31.01.2017    № 123  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Охтирському 

міськрайонному суді Сумської 

області 

14 12.04.2017    № 453  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Путивльському 

районному суді Сумської області 

15 12.04.2017    № 448  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Роменському 

міськрайонному суді Сумської 

області 

16 12.04.2017    № 455 01.11.2019   № 1081 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Середино-

Будському районному суді 

Сумської області 

 

 



54 

 

17 12.04.2017    № 456  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сумському 

районному суді Сумської області 

18 12.04.2017    № 454 06.10.2017   № 956 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Тростянецькому районному суді 

Сумської області 

19 14.04.2017    № 506 27.06.2018   № 334 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Шосткинському міськрайонному 

суді Сумської області 

20 12.04.2017    № 473  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ямпільському 

районному суді Сумської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 18 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

 

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 місцевих загальних судах 

Тернопільської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 20.04.2017   № 557  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бережанському 

районному суді Тернопільської 

області 

2 13.04.2017   № 484  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Борщівському 

районному суді Тернопільської 

області 

3 07.09.2017   № 881 16.02.2018   № 73 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бучацькому 

районному суді Тернопільської 

області 

4 14.04.2017   № 504  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Гусятинському 

районному суді Тернопільської 

області 

5 20.04.2017   № 556  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Заліщицькому 

районному суді Тернопільської 

області 

6 20.04.2017   № 555  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Збаразькому 

районному суді Тернопільської 

області 
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7 22.03.2017   № 364  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Зборівському 

районному суді Тернопільської 

області 

8 22.02.2017   № 204 03.10.2017   № 937 

12.09.2018   № 460 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Козівському 

районному суді Тернопільської 

області 

9 13.04.2017   № 495  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кременецькому 

районному суді Тернопільської 

області 

10 13.05.2017   № 637 14.06.2019   № 594 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Лановецькому 

районному суді Тернопільської 

області 

11 25.01.2017   № 102 12.04.2019   № 369 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Монастириському районному суді 

Тернопільської області 

12 31.01.2017   № 136  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Підгаєцькому 

районному суді Тернопільської 

області 

13 02.03.2017   № 273 28.07.2017   № 832 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Підволочиському районному суді 

Тернопільської області 

14 29.09.2017   № 926  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Теребовлянському районному суді 

Тернопільської області 

15 26.04.2017   № 589 17.08.2018   № 412 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Тернопільському міськрайонному 

суді Тернопільської області 
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16 13.04.2017   № 497 10.04.2018   № 162 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чортківському 

районному суді Тернопільської 

області 

17 13.04.2017   № 496  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шумському 

районному суді Тернопільської 

області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 19 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Харківської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 21.03.2017   № 354  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Балаклійському  

районному суді Харківської області 

2 21.03.2017   № 355 10.04.2019   № 357 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Барвінківському  районному суді 

Харківської області 

3 31.01.2017   № 126  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Близнюківському районному суді 

Харківської області 

4 24.02.2017   № 216  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Богодухівському районному суді 

Харківської області 

5 21.03.2017   № 357  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Борівському  

районному суді Харківської області 

6 24.02.2017   № 217 23.02.2018   № 84 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Валківському  

районному суді Харківської області 

7 21.03.2017   № 356  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Великобурлуцькому  районному 

суді Харківської області 
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8 21.03.2017   № 353  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вовчанському  

районному суді Харківської області 

9 21.03.2017   № 351  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в  

Дворічанському районному суді 

Харківської області 

10 14.02.2017   № 163 31.03.2017   № 443 

06.10.2017   № 955 

17.09.2019   № 905 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дзержинському 

районному суді м. Харкова 

11 21.03.2017   № 352 16.01.2018   № 8 

19.07.2018   № 356 

06.03.2019   № 233 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дергачівському 

районному суді Харківської області 

12 14.02.2017   № 149  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Жовтневому 

районному суді м. Харкова 

13 27.03.2017   № 384  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Зачепилівському районному суді 

Харківської області 

14 23.03.2017   № 371 24.04.2017   № 565 

24.05.2017   № 691 

06.08.2019   № 785 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Зміївському 

районному суді Харківської області 

15 22.12.2016   № 301  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Золочівському 

районному суді Харківської області 

16 14.02.2017   № 162 07.03.2018   № 104  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ізюмському 

міськрайонному суді Харківської 

області 

17 23.03.2017   № 373 10.04.2018   № 163 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кегичівському 

районному суді Харківської області 
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18 14.02.2017   № 161 14.06.2019   № 593 

22.10.2019 № 1050 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Київському 

районному суді  м. Харкова 

19 23.03.2017   № 372  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Коломацькому 

районному суді Харківської області 

20 14.02.2017   № 150 21.11.2018   № 578 

03.04.2019   № 321 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Комінтернівському районному суді 

м. Харкова 

21 23.03.2017   № 374  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив 

Красноградському районному суді 

Харківської області 

22 23.03.2017   № 375 24.04.2018   № 187 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Краснокутському районному суді 

Харківської області 

23 23.03.2017   № 370  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Куп’янському 

міськрайонному суді Харківської 

області 

24 14.02.2017   № 160  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ленінському 

районному суді м. Харкова 

25 14.02.2017   № 159 06.08.2019   № 782 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Лозівському 

міськрайонному суді Харківської 

області 

26 23.03.2017   № 369 26.04.2017   № 598 

18.04.2019   № 395 

22.10.2019   № 1049 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Люботинському міському суді 

Харківської області 
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27 08.02.2017   № 142 24.05.2018   № 260 

22.07.2019   № 747 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Московському 

районному суді м. Харкова 

28 23.03.2017   № 376 10.04.2019   № 356 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Нововодолазькому районному суді 

Харківської області 

29 14.02.2017   № 158  11.09.2017   № 888 

28.11.2018   № 593 

05.07.2019   № 681 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Орджонікідзевському районному 

суді м. Харкова 

30 27.03.2017   № 397  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Первомайському міськрайонному 

суді Харківської області 

31 27.03.2017   № 386 10.10.2017   № 961 

04.10.2018   № 490 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Печенізькому 

районному суді Харківської області 

32 27.03.2017   № 385  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Сахновщинському районному суді 

Харківської області 

33 14.02.2017   № 157 14.05.2018    № 229 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Фрунзенському 

районному суді м. Харкова 

34 14.02.2017   № 156 11.04.2017    № 445 

23.10.2017    № 987 

21.02.2019    № 180 

21.06.2019    № 620  

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Харківському 

районному суді Харківської області 

35 14.02.2017   № 164 15.12.2017    № 1103 

11.05.2018    №  222 

04.07.2019    № 668 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Червонозаводському районному 

суді м. Харкова 
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36 27.03.2017  № 387  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чугуївському 

міському суді Харківської області 

37 27.03.2017  № 379  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Шевченківському районному суді  

Харківської області 

 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 20 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 
 

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 місцевих загальних судах 

Херсонської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 24.01.2017   № 72 03.10.2017   № 943 

08.10.2019   № 979 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Бериславському районному суді 

Херсонської області 

2 20.04.2017   № 554  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Білозерському 

районному суді Херсонської області 

3 24.01.2017   № 78  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Великолепетиському районному 

суді Херсонської області 

4 24.01.2017   № 77 15.12.2017   № 1102 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Великоолександрівському 

районному суді Херсонської області 

5 13.04.2017   № 493  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Верхньорогачицькому районному 

суді Херсонської області 

6 25.01.2017   № 103  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Високопільському районному суді 

Херсонської області 

7 20.04.2017   № 553 13.09.2018   № 465  

22.03.2019   № 294 

18.10.2019   № 1029 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Генічеському 

районному суді Херсонської області 
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8 24.01.2017   № 73 12.07.2017   № 799 

18.04.2019   № 394 

17.10.2019   № 1014 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Голопристанському районному суді  

Херсонської області 

9 24.01.2017   № 64 27.09.2019   № 951 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Горностаївському районному суді 

Херсонської області 

10 24.01.2017   № 62 04.06.2018   № 272 

28.11.2018   № 592 

11.10.2019   № 997 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Іванівському 

районному суді Херсонської області 

11 24.01.2017   № 85  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Каланчацькому 

районному суді Херсонської області 

12 24.01.2017   № 65  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Каховському 

міськрайонному суді Херсонської 

області 

13 24.01.2017   № 63  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Нижньосірогозькому районному 

суді Херсонської області 

14 24.01.2017   № 74 30.05.2017   № 709 

18.04.2019   № 398 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у 

Нововоронцовському районному 

суді Херсонської області 

15 25.01.2017   № 101  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Новотроїцькому районному суді 

Херсонської області 

16 20.04.2017   № 552  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Новокаховському міському суді 

Херсонської області 
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17 24.01.2017   № 71 20.04.2017   № 537 

03.10.2017   № 945 

05.05.2018   № 214 

25.02.2019   № 197 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Скадовському 

районному суді Херсонської області 

18 13.01.2017   № 13  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Херсонському 

міському суді Херсонської області 

19 24.01.2017   № 76 14.02.2018   № 57 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Цюрупинському районному суді 

Херсонської області 

20 24.01.2017   № 75  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чаплинському 

районному суді Херсонської області 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 



66 

 

Додаток 21 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Хмельницької області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 20.04.2017   № 544  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Білогірському 

районному суді Хмельницької області 

2 20.04.2017   № 546 30.06.2017   № 785 

11.10.2019   № 1001 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Віньковецькому 

районному суді Хмельницької області 

3 20.04.2017   № 545  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Волочиському 

районному суді Хмельницької області 

4 22.03.2017   № 363 02.07.2019   № 658 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Городоцькому 

районному суді Хмельницької області 

5 20.04.2017   № 547 29.05.2019   № 520 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Деражнянському 

районному суді Хмельницької області 

6 24.04.2018   № 182  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дунаєвецькому 

районному суді Хмельницької області 

7 20.04.2017   № 543  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ізяславському 

районному суді Хмельницької області 
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8 20.04.2017   № 542  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кам’янець-

Подільському міськрайонному суді 

Хмельницької області 

9 20.04.2017   № 540  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Красилівському 

районному суді Хмельницької області 

10 20.04.2017   № 541 23.05.2019   № 494 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Летичівському 

районному суді Хмельницької області 

11 24.04.2017   № 579  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Нетішинському 

міському суді Хмельницької області 

12 24.04.2017   № 580  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новоушицькому 

районному суді Хмельницької області 

13 24.04.2017   № 581  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Полонському 

районному суді Хмельницької області 

14 24.04.2017   № 578 08.11.2017   № 1032 

19.03.2019   № 277 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Славутському 

міськрайонному суді Хмельницької 

області 

15 13.04.2017   № 483 21.02.2019   № 182 

30.07.2019   № 768 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в 

Старокостянтинівському районному суді 

Хмельницької області 

16 24.04.2017   № 583 27.10.2017   № 994 

07.12.2018   № 610 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Старосинявському 

районному суді Хмельницької області 

17 20.03.2017   № 339  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Теофіпольському 

районному суді Хмельницької області 
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18 24.04.2017   № 577  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Хмельницькому 

міськрайонному суді Хмельницької 

області 

19 22.03.2017   № 362  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чемеровецькому 

районному суді  

Хмельницької області 

20 24.04.2017   № 576  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шепетівському 

міськрайонному суді Хмельницької 

області 

21 24.04.2017   № 582 02.07.2019   № 659 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ярмолинецькому 

районному суді Хмельницької області 

 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 22 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Черкаської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 26.04.2017   № 595 21.11.2017   № 1044 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Ватутінському 

міському суді Черкаської області 

2 20.04.2017   № 551  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Городищенському 

районному суді Черкаської області 

3 26.04.2017   № 594 15.12.2017   № 1099 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Драбівському 

районному суді Черкаської області 

4 24.04.2017   № 572 15.12.2017   № 1101 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Жашківському 

районному суді Черкаської області 

5 20.04.2017   № 550 21.11.2017   № 1050 

21.03.2018   № 119 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Звенигородському 

районному суді Черкаської області 

6 20.04.2017   № 549 30.06.2017   № 789 

08.11.2017   № 1034 

04.06.2018   № 274 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Золотоніському 

міськрайонному суді Черкаської області 

7 26.04.2017   № 591 15.12.2017   № 1100 

05.05.2018   № 213 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кам’янському 

районному суді Черкаської області 
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8 26.04.2017   № 592 21.11.2017   № 1061 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної службив Канівському 

міськрайонному суді Черкаської області 

9 15.12.2017   № 1108  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Катеринопільському 

районному суді Черкаської області 

10 20.03.2017   № 341 13.05.2017   № 649 

09.06.2017   № 738 

21.11.2017   № 1052 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Корсунь-

Шевченківському районному суді 

Черкаської області 

11 05.05.2017   № 616 15.12.2017   № 1098 

23.02.2018   № 83 

21.03.2018   № 131 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Лисянському 

районному суді Черкаської області 

12 31.01.2017   № 127 13.05.2017   № 644 

08.11.2017   № 1033 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Маньківському 

районному суді Черкаської області 

13 28.02.2017   № 260 29.09.2017   № 925 

01.03.2019   № 226 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Монастирищенському 

районному суді Черкаської області 

14 24.04.2017   № 568 21.11.2017   № 1047 

12.07.2019   № 698 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Придніпровському 

районному суді м. Черкаси 

15 24.04.2017   № 574 21.11.2017   № 1045 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Смілянському 

міськрайонному суді Черкаської області 

16 24.01.2017   № 84 20.08.2019   № 820 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Соснівському 

районному суді міста Черкас 

17 24.04.2017   № 573 21.11.2017   № 1049 

12.07.2019   № 697 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Тальнівському 

районному суді Черкаської області 
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18 24.04.2017   № 575 21.11.2017   № 1048 

30.07.2019   № 767 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Уманському 

міськрайонному суді Черкаської області 

19 24.04.2017   № 571 12.07.2017   № 802 

27.10.2017   № 996 

12.03.2019   № 244 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Христинівському 

районному суді Черкаської області 

20 13.05.2017   № 652 14.05.2018   № 233 

29.12.2018   № 647 

11.10.2019   № 1000 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Черкаському 

районному суді Черкаської області 

21 24.04.2017   № 569 08.11.2017   № 1035   Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чигиринському 

районному суді Черкаської області 

22 20.03.2017   № 342 15.11.2017   № 1037 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чорнобаївському 

районному суді Черкаської області 

23 24.04.2017   № 570 21.11.2017   № 1046 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шполянському 

районному суді Черкаської області 

 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 23 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Чернівецької області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 12.05.2017   № 627  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Вижницькому 

районному суді Чернівецької області 

2 11.05.2017   № 624 18.01.2018   № 14 

10.05.2019   № 450 

21.06.2019   № 607 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Герцаївському 

районному суді Чернівецької області 

3 11.05.2017   № 623  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Глибоцькому 

районному суді Чернівецької області 

4 11.05.2017   № 622 20.09.2019   № 929 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Заставнівському 

районному суді Чернівецької області 

5 11.05.2017   № 620 21.06.2017  № 759  

07.09.2017  № 879 

23.10.2017  № 986 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кельменецькому 

районному суді Чернівецької області 

6 11.05.2017   № 621 23.05.2018  № 255 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Кіцманському 

районному суді Чернівецької області 

7 11.05.2017   № 626 04.06.2018  № 275 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Новодністровському 

міському суді Чернівецької області 
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8 11.05.2017   № 619 19.06.2018  № 314 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новоселицькому 

районному суді Чернівецької області 

9 20.04.2017   № 538 26.02.2019  № 210 

15.03.2019  № 259  

17.05.2019  № 480  

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Першотравневому 

районному суді м. Чернівці 

10 11.05.2017   № 618  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Путильському 

районному суді Чернівецької області 

11 02.03.2017   № 284 29.05.2017   № 704 

04.10.2017   № 947 

04.06.2018   № 276 

29.05.2019   № 519 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Садгірському 

районному суді м. Чернівці 

12 12.05.2017   № 628  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сокирянському 

районному суді Чернівецької області 

13 11.05.2017   № 617  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сторожинецькому 

районному суді Чернівецької області 

14 11.05.2017   № 625 19.06.2018   № 313 

04.07.2019   № 667 

05.11.2019   № 1090 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Хотинському 

районному суді Чернівецької області 

15 13.03.2017   № 320 02.04.2019   № 318 

06.08.2019   № 787 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Шевченківському 

районному суді м. Чернівці 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 

 



74 

 

Додаток 24 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

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 місцевих загальних судах 

Чернігівської області 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 12.05.2017   № 631  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бахмацькому 

районному суді Чернігівської області 

2 09.06.2017   № 742  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Бобровицькому 

районному суді Чернігівської області 

3 26.06.2017   № 777 10.04.2018   № 166 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Варвинському 

районному суді Чернігівської області 

4 21.06.2017   № 756  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Городнянському 

районному суді Чернігівської області 

5 06.06.2017   № 731 04.07.2018   № 342 

13.02.2019   № 144 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Деснянському 

районному суді м. Чернігова 

6 21.06.2017   № 758  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ічнянському 

районному суді Чернігівської області 

7 23.06.2017   № 769  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Козелецькому 

районному суді Чернігівської області 
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8 23.06.2017   № 767  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Коропському 

районному суді Чернігівської області 

9 23.06.2017   № 768  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Корюківському 

районному суді Чернігівської області 

10 21.06.2017   № 753  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Менському 

районному суді Чернігівської області 

11 21.06.2017   № 752  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ніжинському 

міськрайонному суді Чернігівської області 

12 26.04.2017   № 593 23.02.2018  № 85 

17.05.2019  № 485 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Новгород-

Сіверському районному суді Чернігівської 

області 

13 02.03.2017   № 283 03.10.2017  № 940 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Новозаводському 

районному суді міста Чернігова 

14 05.05.2018   № 206  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Прилуцькому 

міськрайонному суді Чернігівської області 
15 09.08.2019   № 790  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Ріпкинському 

районному суді Чернігівської області 

16 21.06.2017   № 751  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Семенівському 

районному суді Чернігівської області 

17 31.01.2017   № 124  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Сосницькому 

районному суді Чернігівської області 
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18 21.06.2017  № 755  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Талалаївському 

районному суді Чернігівської області 

19 21.06.2017  № 754 27.04.2018   № 199 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Чернігівському 

районному суді Чернігівської області 
20 15.08.2019   № 809  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Щорському 

районному суді Чернігівської області 

 

 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 
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Додаток 25 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від  10.12.2019 № 1165 

 

 

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 місцевих загальних судах 

міста Києва 

№ 

з/п 
Дата, номер наказу 

Дата, номер наказу 

про внесення зміни 

до наказу 

Назва наказу 

1 05.12.2016   № 247 23.02.2018   № 93 

14.08.2018   № 405 

09.10.2018   № 496 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Голосіївському 

районному суді міста Києва 

2 11.01.2017   № 3 15.08.2017   № 856 

25.10.2018   № 518 

05.07.2019   № 679 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дарницькому 

районному суді міста Києва 

3 14.04.2017   № 511 23.02.2018   № 92 

11.10.2019   № 998 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Деснянському 

районному суді м. Києва 

4 11.01.2017  № 4  Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Дніпровському 

районному суді міста Києва 

5 08.12.2016   № 249 06.02.2018   № 43 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Оболонському 

районному суді міста Києва 

6 19.12.2016   № 274 20.03.2017   № 346 

06.06.2017   № 727 

10.04.2018   № 158 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Печерському  

районному суді міста Києва  

7 12.05.2017   № 633 07.06.2018   № 289 

18.10.2019   № 1030 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Подільському 

районному суді міста Києва 
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8 23.12.2016   № 306 22.02.2018   № 80 

20.09.2019   № 930 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби у Святошинському 

районному суді міста Києва 

9 13.01.2017   № 18 13.04.2017   № 479 

24.05.2018   № 262 

20.09.2019   №  932 

01.11.2019   № 1079 

Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад категорій "Б" і "В" 

державної служби в Солом’янському 

районному суді міста Києва 

10 12.12.2016   № 260  09.08.2019  № 791 Про утворення конкурсної комісії з 

проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби 

категорій "Б" і "В" у Шевченківському 

районному суді міста Києва 

 

 

 

Начальник управління 

з питань персоналу               (підпис)                                 О. Дробинський 

 

 


