
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

26 квітня 2017 року м. Львів № JQ -д

Про оголошення конкурсу 
на зайняття вакантних посад

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, статті 155 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з метою добору осіб, 
здатних професійно виконувати посадові обов’язки, -

Н А К А З У Ю :

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державної служби 
категорії «В» апарату апеляційного суду Львівської області згідно з умовами, 
що додаються:

- головного спеціаліста відділу комп'ютерного та програмного 
забезпечення, інформаційної безпеки ( 1 посада, безстрокове призначення; 
Додаток 1);

- старшого консультанта відділу організаційного забезпечення розгляду 
цивільних справ (1 посада, безстрокове призначення; Додаток 2);

- старшого консультанта загального відділу-канцелярії (1 посада, 
строкове призначення; Додаток 3);

- головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяльності, бух 
обліку та звітності (1 посада, безстрокове призначення; Додаток 4);

секретаря судових засідань ( 2 посади, безстрокове призначення; 
Додаток 5);

- судового розпорядника відділу служби судових розпорядників ( 2 
посади, безстрокове призначення; Додаток 6).

2. Встановити термін для подачі кандидатами документів для участі в 
конкурсі до 16 год. 26 травня 2017 року.

3. Проведення конкурсу призначити на 10 год. 14 червня 2017 року за 
адресою: м. Львів, площа Соборна, 7.



4. Відділу управління персоналом (Грех О.І.) 26 квітня 2017 року 
надіслати цей наказ про оголошення конкурсу та його умови на електронну 
aflpecv(lvuds@lv.guds.gov.ua) Міжрегіональному управлінню Нацдержслужби 
у Львівській та Закарпатській областях з питань державної служби та 
здійснювати облік, реєстрацію та перевірку документів, поданих 
кандидатами для участі в конкурсі.

5. Відділу кодифікації, статзвітності та узагальнення судової практики 
(Яремі Ю.Б.) забезпечити оприлюднення цього наказу про оголошення 
конкурсу та його умов на офіційному веб-сайті апеляційного суду Львівської 
області.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник апарату Літенець Л.Г.
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