
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

30  вересня  2020                                 Київ                                        №  439 

 

Про внесення змін до наказу  

ДСА України від 12.08.2016 № 165  

 

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

Порядку здійснення дисциплінарного провадження, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1039, та  

враховуючи зміни, що відбулись у результаті заміщення посад державної 

служби та просування по службі державних службовців у Державній судовій 

адміністрації України,  

 

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, виклавши його в 

новій редакції, що додається.  
 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю  

Державної судової адміністрації України (Парубченко Т. В.) довести копію 

цього наказу до заступників, радників Голови Державної судової адміністрації 

України, 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, керівників самостійних структурних 

підрозділів Державної судової адміністрації України. 
 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В. о. Голови                                          Л. Гізатуліна 
 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної судової 

адміністрації України 

12.08.2016 № 165 

(у редакції наказу  

30.09.2020 р. №  439) 

 

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 

 

 

Опанасюк  

Тетяна Іванівна 

— начальник  юридичного управління Державної 

судової адміністрації України  

Лещенко  

Олександр Петрович 

— начальник відділу аудиту Державної судової 

адміністрації України 

 

Залевська  

Тетяна Анатоліївна 

— заступник начальника управління забезпечення 

діяльності керівництва Державної судової 

адміністрації України – начальник відділу 

забезпечення діяльності керівництва Державної 

судової адміністрації України 

 

Лук'янчук  

Наталія Миколаївна 

 

— начальник відділу кадрового забезпечення 

Державної судової адміністрації України  

управління з питань персоналу Державної 

судової адміністрації України 

 

Степаненко  

Аліна Олександрівна  

 

—  начальник відділу претензійно-позовної 

роботи юридичного управління Державної 

судової адміністрації України 

_________________________________________________________ 


