
Інформація  

Наказами ДСА України від 30.08.2019 № 847 "Про оголошення 

конкурсу на зайняття вакантних посад начальників та заступників 

начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України" та від 02.09.2019 № 851 "Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантної посади начальника територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Київській області" було оголошено конкурс на 

зайняття вакантних посад: 

Начальника Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Київській області; 

Начальника Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Миколаївській області; 

Начальника Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Одеській області; 

Начальника Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Черкаській області; 

Заступника начальника Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Донецькій області; 

Заступника начальника Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в Херсонській області. 

Конкурс було проведено конкурсною комісією ДСА України на 

зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" ДСА України 

та категорії "Б" – керівників територіальних управлінь та їх заступників, 

керівників апаратів апеляційних судів та їх заступників 19 – 20 та 24 вересня 

(співбесіда) 2019 року. 

За результатами конкурсу конкурсною комісією було визначено 

переможців конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби 

категорії "Б", а саме: 

Вакантна посада Начальник Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Київській області 

Оголошення № 160312 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, імꞌя та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг  

1. Шевченко Світлана Володимирівна 12,3 1 

2. Масовець Володимир Петрович 8,1 2 



Вакантна посада Начальник Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Миколаївській області 

Оголошення № 160252 

  

Порядковий 

номер 

Прізвище, імꞌя та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг  

1. Сальніков Олексій Олександрович 10,5 1 

    

 

Вакантна посада 

 

Начальник Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Одеській області 

Оголошення № 160253 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, імꞌя та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг  

1. Лукаш Тарас Валерійович 13,6 1 

2. Соловей Віталій Олегович 8,6 2 

 

Вакантна посада Начальник Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Черкаській області 

Оголошення № 160254 

  

Порядковий 

номер 

Прізвище, імꞌя та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг  

1. Пристрома Євген Вікторович 13,1 1 

2. Гайдаш Олексій Валентинович 8,5 2 
 

За результатами розв’язання ситуаційних завдань кандидат на зайняття 

вакантної посади заступника начальника територіального управління Державної 

судової адміністрації України в Херсонській області (оголошення № 160255) 

Плахотнюк Сергій Олександрович не був допущений до наступного етапу 

конкурсу.  



Оскільки на зазначену посаду подав документи єдиний кандидат, то у 

зв’язку з цим конкурс на зайняття вакантної посади заступника начальника 

територіального управління Державної судової адміністрації України в 

Херсонській області вважається завершеним після другого етапу конкурсу. 

На вакантну посаду заступника начальника Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в Донецькій області                      

(оголошення № 160256) не подали документи жоден з кандидатів. Отже, 

конкурс вважається таким, що не відбувся. 

 

Адміністратор                      ______________        Тетяна Василівна  
                                                    (підпис)                                      (по батькові) 


