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Інформація про результати конкурсу 
. на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» 

Господарського суду міста Києва, оголошеного наказом від 20.11.2019 №72

Порядковий
номер

вакансії

Найменування посади Прізвище, ім’я 
по батькові

Загальна
кількість

балів

Результат

199326

головний спеціаліст 
відділу захисту інформації, 
адміністрування баз даних 

та інформаційних 
технологій

Княжук 
Владислав Анатолійович 5 переможець

конкурсу

199330

провідний спеціаліст 
відділу автоматизованого 

документообігу суду, 
моніторингу виконання 
документів (канцелярія)

Буднік 
Павло Олегович 6 переможець

конкурсу

199331

провідний спеціаліст 
відділу автоматизованого 

документообігу суду, 
моніторингу виконання 
документів (канцелярія)

Габорак 
Олександр Миколайович 6 переможець

конкурсу

199332

провідний спеціаліст 
відділу управління 

персоналом та 
антикорупційного 

моніторингу

Фефілатьєва 
Юлія Миколаївна 5,4

переможець
конкурсу

199333
секретар судового засідання 

відділу забезпечення 
діяльності судових колегій

Вовчик 
Олександра Вікторівна 4,8 переможець

конкурсу

Керівник апарату суду О.М. Кривенко
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Інформація про відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур 
на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В»: провідного спеціаліста 

апарату суду; провідного спеціаліста відділу забезпечення діяльності судових колегій; 
провідного спеціаліста відділу аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової 

практики; секретаря судового засідання відділу забезпечення діяльності судових колегій
(друга посада) Господарського суду міста Києва, 

оголошеного наказом від 20.11.2019 №72

Порядковий
номер

вакансії

Найменування посади Прізвище, 
ім’я 

по батькові

Загальна
кількість

балів

Результат

199327 провідний спеціаліст апарату 
суду

- -

відсутні визначені 
конкурсною 

комісією 
кандидатури

199328
провідний спеціаліст відділу 
забезпечення діяльності судових 
колегій

- -

відсутні визначені 
конкурсною 

комісією 
кандидатури

199329

провідний спеціаліст відділу 
аналітичної роботи, статистики 
та аналізу застосування судової 
практики

- -

відсутні визначені 
конкурсною 

комісією 
кандидатури

199334
секретар судового засідання 
відділу забезпечення діяльності 
судових колегій

- -

відсутні визначені 
конкурсною 

комісією 
кандидатури
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