
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

 22 червня 2016 р.                               м. Київ                                                             № 192/к 

 

Про відзначення працівників 

органів судової влади з нагоди  

Дня Конституції України  
  

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 

проявлену ініціативу, творчий підхід до виконання службових завдань,                        

активну участь у зміцненні стану організаційного забезпечення діяльності судів 

та з нагоди Дня Конституції України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

 

  Почесною грамотою Державної судової адміністрації України: 

 

БАЗІНУ 

Ірину Вікторівну  
 

― заступника начальника 

територіального управління Державної 

судової адміністрації України в 

Дніпропетровській області;  

 

БОНДАРЧУК 

Наталію Опанасівну  

 

― начальника відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та 

звітності територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в Житомирській області; 

 

ВАТАШКО 

Оксану Ярославівну 

 

― керівника апарату Коломийського 

міськрайонного суду Івано-

Франківської області; 

  

ПОСТЕМСЬКУ 

Анжелу Йосипівну  
― керівника апарату Бердичівського 

міськрайонного суду Житомирської 

області; 
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РЕБЙОНОК 

Марину Валентинівну 

― керівника апарату Енергодарського 

міського суду Запорізької області. 

 

2. ВІДЗНАЧИТИ:  

  

 Подякою Державної судової адміністрації України: 

 

БОДНАР 

Ірину Валентинівну  

 

― керівника апарату Ужгородського 

міськрайонного суду Закарпатської 

області; 

 

ГОНЧАРЕНКА 

Дениса Васильовича 

 

― керівника апарату Автозаводського 

районного суду міста Кременчука 

Полтавської області; 

 

ДАШЕВСЬКОГО  

Олександра 

Володимировича  

― керівника апарату Канівського 

міськрайонного суду Черкаської 

області; 

 

ДУКОВУ 

Марину Миколаївну 

― начальника фінансово-економічного 

відділу господарського суду Одеської 

області; 

 

ЗВІРИЧ 

Віру Андріївну 

― головного спеціаліста із забезпечення 

зв’язків із засобами масової інформації 

(прес-секретар) відділу кадрової 

роботи та звернень громадян 

Закарпатського окружного 

адміністративного суду; 

 

КОБЕЦЬ 

Аллу Григорівну 

― завідувача архіву відділу 

кодифікаційної, бібліотечної та 

архівної справи апеляційного суду 

Донецької області; 

 

КРУКЕВИЧ 

Ольгу Вікторівну 

― начальника управління кадрової 

роботи  Вищого адміністративного 

суду України; 

 

ЛОГВИНЧУК 

Світлану Анатоліївну 

 

― головного спеціаліста відділу 

канцелярії та документального 

забезпечення Рівненського 

апеляційного господарського суду; 

 



3 
 

МАЙДАНЕВИЧ 

Наталію Василівну  

 

― головного спеціаліста сектору розгляду 

звернень громадян юридичного 

управління Державної судової 

адміністрації України; 

 

МИШКОВСЬКУ 

Надію Василівну  

― керівника апарату Кіцманського 

районного суду Чернівецької області; 

 

ПРИХОДЬКО 

Людмилу Григорівну  

 

― заступника начальника відділу судової 

статистики та узагальнення судової 

практики апеляційного суду Київської 

області; 

 

РУДЕНКО 

Анастасію Миколаївну 

― головного спеціаліста відділу 

забезпечення роботи Голови та 

заступників Голови суду Вищого 

адміністративного суду України; 

 

СЛОВОВЦЯ 

Івана Івановича  

 

― керівника апарату Коростенського 

міськрайонного суду Житомирської 

області; 

 

ЧУДІНУ 

Надію Георгіївну 

― спеціаліста 1 категорії відділу 

забезпечення діяльності судової палати 

у цивільних справах (м. Маріуполь) 

апеляційного суду Донецької області. 

 

 

Підстава: подання, протокол № 10 від 21.06.2016 засідання Комісії з розгляду 

питань про відзначення та нагородження заохочувальними відзнаками 

Державної судової адміністрації України, погодження в установленому 

порядку. 

 

 

 

Голова Державної 

судової адміністрації України         (підпис)                                З. Холоднюк 


