
Додаток 1 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від 23.12. 2016 р. № 318 

 

Склад постійно діючої робочої групи з розробки Положення про Єдину 

судову інформаційну (автоматизовану) систему 

 

Булка 

Ольга Аркадіївна 

- керівник робочої групи, заступник Голови 

Державної судової адміністрації України; 

 

Слоніцький  

Олександр Євгенович 

- начальник управління інформатизації та 

судової статистики Державної судової 

адміністрації України; 

 

Поліщук 

Антоніна Петрівна 

- начальник відділу судової статистики, 

діловодства та архіву суду управління 

інформатизації та судової статистики Державної 

судової адміністрації України; 

 

Перебийніс 

Ірина Миколаївна 

- начальник відділу інформатизації 

управління інформатизації та судової 

статистики Державної судової адміністрації 

України; 

 

Олейнік  

Світлана Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу судової 

статистики, діловодства та архіву суду 

управління інформатизації та судової 

статистики Державної судової адміністрації 

України; 

  

Сидорова 

Ксенія Юріївна 

 

 

 

- головний спеціаліст відділу судової 

статистики, діловодства та архіву суду 

управління інформатизації та судової 

статистики Державної судової адміністрації 

України; 

  

Підгайна  

Оксана Миколаївна 

- керівник апарату Апеляційного суду 

Волинської області (за згодою); 

  

Грищук 

Інна Віталіївна 

- керівник апарату Вінницького апеляційного 

адміністративного суду (за згодою); 

 

Герасименко 

Ірина Євгенівна 

 

 

 

- керівник апарату Київського апеляційного 

адміністративного суду (за згодою); 



Ковальова-Мінаєва 

Олена Петрівна 

- керівник апарату Харківського апеляційного 

господарського суду (за згодою); 

  

Ліннік  

Наталія Володимирівна 

- керівник апарату Печерського районного 

суду міста Києва (за згодою); 

  

Лисенко Валентина 

Володимирівна 

- керівник апарату Харківського окружного 

адміністративного суду (за згодою); 

  

Самборська Олександра 

Григорівна 

- начальник юридичного відділу Державного 

підприємства "Інформаційні судові системи" (за 

згодою); 

 

Фіалковський 

Олександр Вікторович 

- начальник відділу статистики державного 

підприємства "Інформаційні судові системи" (за 

згодою); 

  

Сученко Сергій 

Олександрович 

- спеціаліст з питань права та судового 

адміністрування Проекту USAID "Нове 

правосуддя" (за згодою) 

 

  

 



Додаток 2 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від 23.12. 2016 р. № 318 

 

Склад постійно діючої робочої групи з розробки Інструкції з діловодства 

в місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судах України та 

Інструкції з архівної роботи в місцевих, апеляційних та вищих 

спеціалізованих судах України 

 

Булка 

Ольга Аркадіївна 

- керівник робочої групи, заступник Голови 

Державної судової адміністрації України; 

 

Слоніцький  

Олександр Євгенович 

- начальник управління інформатизації та 

судової статистики Державної судової 

адміністрації України; 

 

Поліщук 

Антоніна Петрівна 

- начальник відділу судової статистики, 

діловодства та архіву суду управління 

інформатизації та судової статистики Державної 

судової адміністрації України; 

 

Олейнік  

Світлана Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу судової 

статистики, діловодства та архіву суду 

управління інформатизації та судової 

статистики Державної судової адміністрації 

України; 

  

Сидорова 

Ксенія Юріївна 

 

 

 

 

- головний спеціаліст відділу судової 

статистики, діловодства та архіву суду 

управління інформатизації та судової 

статистики Державної судової адміністрації 

України; 

 

Янюк  

Ірина Анатоліївна 

 

 

 

Кривенко Ольга 

Миколаївна 

- начальник управління автоматизованого 

документообігу суду та моніторингу виконання 

документів Вищого господарського суду 

України (за згодою); 

 

- керівник апарату Господарського суду 

міста Києва (за згодою); 

  

Підгайна  

Оксана Миколаївна 

- керівник апарату Апеляційного суду 

Волинської області (за згодою); 

  

Петрова 

Олена Борисівна 

- начальник відділу забезпечення діяльності 

судової палати з розгляду цивільних справ 

Апеляційного суду Запорізької області (за 



згодою); 

 

Грищук 

Інна Віталіївна 

 

 

- керівник апарату Вінницького 

апеляційного адміністративного суду (за 

згодою); 

Герасименко 

Ірина Євгенівна 

 

- керівник апарату Київського апеляційного 

адміністративного суду (за згодою); 

Ковальова-Мінаєва 

Олена Петрівна 

- керівник апарату Харківського 

апеляційного господарського суду (за згодою); 

  

Ліннік Наталія 

Володимирівна 

- керівник апарату Печерського районного 

суду міста Києва (за згодою); 

  

Лисенко Валентина 

Володимирівна 

- керівник апарату Харківського окружного 

адміністративного суду (за згодою); 

  

Самборська Олександра 

Григорівна 

- начальник юридичного відділу 

Державного підприємства "Інформаційні судові 

системи" (за згодою); 

  

Сученко Сергій 

Олександрович 

- спеціаліст з питань права та судового 

адміністрування Проекту USAID "Нове 

правосуддя" (за згодою). 

 

  



Додаток 3 

до наказу Державної судової 

адміністрації України 

від 23.12. 2016 р. № 318 

 

Склад постійно діючої робочої групи з питань вдосконалення судової 

статистики 

 

Булка 

Ольга Аркадіївна 

- керівник робочої групи, заступник Голови 

Державної судової адміністрації України; 

 

Слоніцький  

Олександр Євгенович 

- начальник управління інформатизації та 

судової статистики Державної судової 

адміністрації України; 

 

Поліщук 

Антоніна Петрівна 

- начальник відділу судової статистики, 

діловодства та архіву суду управління 

інформатизації та судової статистики Державної 

судової адміністрації України; 

  

Сидорова 

Ксенія Юріївна 

 

 

 

 

Колянчук  

Олена Миколаївна 

 

 

Апанасенко  

Олена Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу судової 

статистики, діловодства та архіву суду 

управління інформатизації та судової 

статистики Державної судової адміністрації 

України; 

 

- начальник відділу аналізу судової 

статистики та узагальнення судової практики 

Верховного суду України (за згодою); 

 

- головний консультант відділу аналізу 

судової статистики та узагальнення судової 

практики Верховного суду України (за згодою); 

  

Кармазіна 

Олена Віталіївна 

 

- начальник аналітично-статистичного 

відділу Вищого господарського суду України 

(за згодою); 

 

Богданюк 

Наталія Леонтіївна 

- начальник управління вивчення судової 

практики та судової статистики Вищого 

адміністративного суду України (за згодою); 

Тимченко 

Олена Іванівна 

- начальник відділу аналітично-

статистичної роботи Вищого адміністративного 

суду України (за згодою); 



Голушко 

Катерина Миколаївна 

 

- начальник відділу аналізу судової 

статистики Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ (за згодою); 

Петрова 

Олена Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу контролю та 

судової статистики Апеляційного суду 

Запорізької області (за згодою); 

  

Фіалковський 

Олександр Вікторович 

- начальник відділу статистики Державного 

підприємства "Інформаційні судові системи" (за 

згодою); 

  

Сученко Сергій 

Олександрович 

- спеціаліст з питань права та судового 

адміністрування Проекту USAID "Нове 

правосуддя" (за згодою); 

  

Вертелецький  

Томас Віталійович 

 

- спеціаліст з моніторингу та оцінки Проекту 

USAID "Нове правосуддя" (за згодою); 

 

Нечипоренко 

Леся Олександрівна 

 

- радник з правових питань Проекту USAID 

"Нове правосуддя" (за згодою). 

 
 


