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Про результати проведення 
конкурсу

Керуючись Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 
2015 року № 889-УІІІ та відповідно до Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, Донецький апеляційний 
адміністративний суд надає інформацію про результати проведення конкурсу 
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б», який відбувся 
03 квітня 2018 року та інформацію про результати проведення конкурсу на 
зайняття вакантних посад категорії «В», який відбувся 04 квітня 2018 року.

№
з/п

П різвищ е, ім 'я  
та по батькові 
кандидата

Н азва посади Загальна
кількість
балів,
набраних
кандидатом

П рим ітка Д ата та  номер 
розміщ еного на 
офіційному веб- 
сайті
Н ацдержслужби 
оголош ення про 
проведення 
конкурсу

1 КУ ЛЕН КО
О лександр
Д м итрович

Заступник 
начальнику 
відділу реєстрації 
судових справ, 
судової
статистики та 
узагальнення 
судової практики

14,2 П еремож ець
конкурсу

№  74000 
від

12.03.2018р.

2 ТІШ ЕВ С ЬК И Й
В олодимир
В олодим ирович

Секретар
судового
засідання

14,1 П еремож ець
конкурсу

№  74001 
від

12.03.2018р.
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о0 БА ГА Ц ЬК А
О лена
Ю ріївна

Секретар
судового
засідання

14 П еремож ець
конкурсу

№  74001 
від

12.03.2018р.

4 РО М А Н ЧЕН К О
Ганна
О лександрівна

Секретар
судового
засідання

13,1 Д ругий за 
результатами 
конкурсу 
кандидат

№  74001 
від

12.03.2018р.

5 ЧО РН А
О лена
Іванівна

Судовий
розпорядник

13 П еремож ець
конкурсу

№  74002 
від

12.03.2018р.

Одночасно повідомляємо, що у конкурсі на зайняття вакантної посади 
державної служби категорії «В» - секретаря судового засідання брали участь 
три кандидата, конкурс оголошений на 2 вакантні посади, тому другим за 
результатами конкурсу кандидатом на зайняття вищезазначеної посади 
являється Романченко Ганна Олександрівна.

У конкурсі на зайняття вакантної посади судового розпорядника брав 
участь один кандидат, тому другого за результатами конкурсу кандидата не 
має.

Керівник апарату суду Н.І. Глібочану


