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MllllCTEpCTBo к)стицli vкгпiни
l illloBlle тери,горiалыlе управлiнllя юстицii у [нiпропетровськiй обласr.i

нАкАз

pJ // /1Б !нiпро Л! .//зуf

Про внесення змiн до наказу
вiд22.о6.2оlб ЛЪ 510/8

вiдповiдно до абзацiв другого-третього частини першоi cTaTTi 27 Закону
УкраiнИ <Про державну службу>, пунктiв 13-15, 17 Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державнот служби, затвердженого no"rurro"o.
КабiнетУ MiHicTpiB Украiпи _вiд 25 березня 201б року Jф 246, у зв'язку з
кадровимИ змiнамИ в апаратi Головного територiально.о упраuпiння юстицii
у [нiпропетровськiй областi

НАКАЗУЮ:

1, ВнестИ змiни дО нак.азl Головного територiального управлiння юстицiiу {нiпропетровськiй областi iiд zz.oB.zoto in srЪчВ ,,Про *o"*yp.ny *оriсiюГоловпогО територiальНого управлiння юстицii у {нiпропетровськiй областi>, асаме: додаток до цього наказу викласти в новiй р"дuпцii, що додuur"a".2. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за собою.

Начальпи управлiпня
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KollK1,;lclloI KtlMicii l i1.1lollllrlt о r,cpl1,1,rl;liit.tIbtlolrl yltpalr.lliltllrt Klc lrlltii

у ./|ll illpollc,lptlBcbKiii об.rlдс l i llat заiillяr,lч llocall ,,l0ржав]lоi c.llyжClll Ka,r cl,()piii
<Ii>> i <lJ> allaptt,t}, l'o.1loBlttlltl l сри trlpiallыltltrl vllpaB.ltilltlя Klclrtltii

у /f lriIlроrtо,гропськiй обзIасr,i r,л iitl1,o r,сри,l,орiальних llillpoз/liLIill, tlKpiM llоса7ц,
llри!llачсllllя яких з7liйспtосться .Ц,сржавllим ceKpc,|,apcDr

MiIricтcpcтBa lостицiТ Украiпи

ЗАХАРОВА Ольга ВалерiiЬна, перший застутlник начальника l'оловIttrt,tr,гериторiального
управлiння юстицii у !нiпропетровськiй областi (на правах управлiння), lrlлова KoMicii.

Члени KoMicii:

ЩЕБЛИКIНА Наталiя Михайлiвн тупник начarлыtика управлiння - нача,rьник вiддiлдержавноi реестрачii аlсгiв цив гб ) ётану Управлiння державноi реестрацii Головно

АкимЕнкО олена АнатоЛiiЬна, начмьнИк УправлiннЯ кадровоi роботи та лержавноi
служби Головного територiалъного 1правлiння юстицii у flнiпропетровськiй областi;
сиltlЕнкО Катерина АнатолiiЪна, заступниК начаlьника управлiння - начальник вiддiлу
органiзацiТ та контролЮ за виконанняМ рiшень управлiЕня державноi виконавчоi служби
ГоловногО територiальноГо управлiннЯ юстицii у .Щнiпропarроu.u*iй областi;
кун I цинА Марина Миколаi'вна. начальник вiддiлу з питань HoTapiaTy Управлiння з
литilнЬ HoTapiary та банкрутства ГоловногО територiа:lьного управri"ня юстицii
у !нiпропетровськiй областi;
BACIHA Iрина Вiкгорiвва, начальник вiддiлу органiзацiйноi роботи, документуваншя та
1":р9aР Головного територiального управлiння юЪтицii у !нiпiопетровськiй областi;потоI_ькА Олена Володимирiвна, ,ru.r-""r* вiддiлу судовоi роботи та мiжнародногоспiвробiтництВа Головного териmрiшrьного 1Tpu"niHH" юстицii у .Щнiпропетровськiй областi;НIКОЛЕНКО Яна Володимирi*rrч, пuча,""пик вiддiлу державноТ реестрацii друкованихзасобiв MacoBoi iнформацii та громадськИх бормуван" Уфавлiння дерЙвноi 

'Ъесстрацii

}igт9a_":тrторiального управлiння ю".иfit у Днiпропетровськiй областi;чигринЕцЬ В'ячес-llав Б'"""-ч"оr".r, ;;;;";"* управлiння фiнансового таматерiально-технiчного забезпечення Головного територiального управлiння юстицiТ
у .Щнiпропетровськiй областi;
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