
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

12 серпня 2019                                       Київ                                                    № 801 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 12.08.2016 № 165  

 

Відповідно до статті 69 Закону України "Про державну службу" у 

зв’язку із закінченням терміну повноважень деяких членів дисциплінарної 

комісії з розгляду дисциплінарних справ Державної судової адміністрації 

України щодо державних службовців, які займають посади державної служби 

категорій "Б" і "В" у Державній судовій адміністрації України, категорії "Б" — 

начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України та їх заступників, керівників апаратів апеляційних судів та їх 

заступників (далі — дисциплінарна комісія), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до складу дисциплінарної комісії з розгляду 

дисциплінарних справ Державної судової адміністрації України щодо 

державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і 

"В" у Державній судовій адміністрації України, категорії "Б" — начальників 

територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та їх 

заступників, керівників апаратів апеляційних судів та їх заступників, 

затвердженого наказом ДСА України від 12.08.2016 № 165  

"Про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ Державної 

судової адміністрації України", виклавши його в новій редакції, що додається.  

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДСА України                      

від 13.06.2017 № 746 та від 31.05.2018 № 270. 

 

3. Членам дисциплінарної комісії на першому засіданні обрати голову та 

секретаря дисциплінарної комісії.  

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                         (підпис) З. Холоднюк 
 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
Наказ ДСА України 

12.08.2019   № 801 

 

СКЛАД 

дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Державної 

судової адміністрації України щодо державних службовців, які займають 

посади державної служби категорій "Б" і "В" у Державній судовій 

адміністрації України, категорії "Б" — начальників територіальних 

управлінь Державної судової адміністрації України та їх заступників, 

керівників апаратів апеляційних судів та їх заступників 

 

Представники Голови Державної судової адміністрації України: 

 

Пристрома Євген 

Вікторович 

 

— начальник юридичного управління Державної 

судової адміністрації України 

Лук'янчук Наталія 

Миколаївна 

 

— заступник начальника відділу по роботі з 

кадрами судів управління з питань персоналу 

Лещенко Олександр 

Петрович 

 

— начальник відділу аудиту 

Білоус Оксана 

Миколаївна  

— заступник начальника відділу бюджетного 

моніторингу та аналізу планово-фінансового 

управління 

 

Представники первинної профспілкової організації ДСА України: 

 

Степаненко Аліна 

Олександрівна  

 

— заступник начальника відділу правової 

експертизи юридичного управління 

Залевська Тетяна 

Анатоліївна 

— заступник начальника управління – начальник 

відділу інформаційно-аналітичної роботи та 

міжнародного співробітництва управління 

забезпечення діяльності керівництва 

Державної судової адміністрації України  

 

Кривонос Людмила 

Сергіївна 

— заступник начальник відділу організаційного 

забезпечення суддівського самоврядування 

 

Горбань Олена 

Григорівна 

— головний спеціаліст відділу інформатизації 

управління інформатизації та судової 

статистики 
_____________________________________________________________ 


