ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ

11 грудня 2014 р.

м. Київ

№ 728/к

Про відзначення працівників
органів судової влади з нагоди
Дня працівників суду
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 працівників суду
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити
заохочувальною
відзнакою
Державної
адміністрації України – нагрудним знаком "Знак пошани":

судової

Зіненка
Євгенія Васильовича

- керівника апарату Полтавського окружного
адміністративного суду;

Корж
Ганну Володимирівну

- завідувача
сектору
кадрової
роботи
територіального
управління
Державної
судової адміністрації України в Волинській
області;

Миронюка
Дмитра Миколайовича

- керівника
апарату
Окружного
адміністративного суду міста Києва.

2. Нагородити Почесною грамотою Державної судової адміністрації
України:
Алімову
Олену Миколаївну

- начальника
відділу
організаційного
забезпечення діяльності голови суду та його
заступників апеляційного суду Київської
області;

Антихович
Ганну Станіславівну

- заступника
начальника
управління
–
начальника відділу планування, фінансового
забезпечення та аналізу використання
бюджетних коштів фінансово-економічного
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управління
апарату
адміністративного суду України;

Вищого

Балику
Любов Михайлівну

- керівника апарату Запорізького окружного
адміністративного суду;

Бондарчук
Світлану Миколаївну

- помічника
судді
апеляційного
Житомирської області;

суду

Горкушу
Олену Василівну

- помічника
судді
апеляційного
Житомирської області;

суду

Грибініченко
Ірину Іванівну

- начальника
відділу
планово-фінансової
роботи, бухгалтерського обліку, звітності та
господарського забезпечення Полтавського
окружного адміністративного суду;

Данилову
Ольгу Миколаївну

- головного спеціаліста відділу режимносекретної роботи апарату апеляційного суду
Запорізької області;

Дзюбу
Ольгу Миколаївну

- заступника начальника територіального
управління Державної судової адміністрації
України в Миколаївській області;

Дзюман
Лесю Валеріївну

- керівника
апарату
Придніпровського
районного суду міста Черкаси;

Довгалюк
Тетяну Анатоліївну

- начальника
відділу
договірно-правової
роботи,
матеріально-технічного
та
господарського забезпечення апеляційного
суду міста Києва;

Єдінак
Наталію Йосипівну

- консультанта
апеляційного
Закарпатської області;

суду

Зеленцову
Ірину Миколаївну

- помічника
судді
апеляційного
Дніпропетровської області;

суду

Криворучко
Аліну Романівну

- заступника
начальника
управління
–
начальника відділу забезпечення розгляду
справ другою судовою палатою управління
забезпечення роботи другої судової палати
апарату Вищого адміністративного суду
України;

Кулікова
Владислава Олеговича

- секретаря Центрального районного суду
міста Миколаєва;

Ліннік
Наталію Володимирівну

- керівника апарату Печерського районного
суду міста Києва;
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Масляну
Світлану Володимирівну

- помічника судді відділу забезпечення
діяльності судової палати з розгляду
цивільних
справ
апеляційного
суду
Волинської області;

Ніколаєву
Ольгу Аркадіївну

- заступника
начальника
фінансовоекономічного
відділу
Харківського
апеляційного господарського суду;

Петренко
Марину Андріївну

- помічника судді Дарницького районного
суду міста Києва;

Політову
Ірину Володимирівну

- заступника
начальника
управління
–
начальника відділу забезпечення розгляду
справ третьою судовою палатою управління
забезпечення роботи третьої судової палати
апарату Вищого адміністративного суду
України;

Прокопишин
Людмилу Степанівну

- керівника апарату Болехівського міського
суду Івано-Франківської області;

Процика
Дмитра Григоровича

- помічника
судді
Броварського
міськрайонного суду Київської області;

Пугач
Любов Олексіївну

- начальника
відділу
планово-фінансової
діяльності, бухгалтерського обліку, звітності
та матеріально-технічного забезпечення –
головного бухгалтера апеляційного суду
Сумської області;

Самофалову
Тетяну Миколаївну

- консультанта Чернігівського районного суду
Чернігівської області;

Сацик
Тетяну Терентіївну

- помічника судді відділу забезпечення
діяльності судової палати з розгляду
кримінальних справ апеляційного суду
Волинської області;

Сичевську
Альону Юріївну

- помічника
судді
апеляційного
Дніпропетровської області;

Скакуна
Євгена Миколайовича

- головного спеціаліста з узагальнення судової
практики
Херсонського
окружного
адміністративного суду;

Терешко
Валентину Василівну

- секретаря судового засідання апеляційного
суду Чернігівської області;

Тюріна
Валерія Дмитровича

- народного засідателя
Львівської області;

апеляційного

суду

суду
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Урущака
Івана Івановича

- народного засідателя
Львівської області;

апеляційного

суду

Фіняк
Світлану Василівну

- керівника апарату Рожнятівського районного
суду Івано-Франківської області.

3. Відзначити Подякою Державної судової адміністрації України:
Акбарову
Інну Миколаївну

- начальника
відділу
організаційного
забезпечення діяльності судів, судової
статистики та інформаційних технологій
територіального
управління
Державної
судової адміністрації України в Одеській
області;

Бабенко
Анну Олегівну

- помічника
судді
апеляційного
Дніпропетровської області;

суду

Базюка
Юрія Петровича

- помічника голови апеляційного
Житомирської області;

суду

Бачинського
Владислава Васильовича

- судового розпорядника відділу служби
судових розпорядників апеляційного суду
Дніпропетровської області;

Бєляєва
Сергія Миколайовича

- помічника
голови
Святошинського
районного суду міста Києва;

Білоус
Альону Миколаївну

- помічника
судді
апеляційного
Дніпропетровської області;

Блінцову
Анжелу Казанфарівну

- завідувача
канцелярією
Центрального
районного суду міста Миколаєва;

Бойченка
Віталія Івановича

- помічника Голови суду з питань режимносекретної
роботи
апарату
Вищого
адміністративного суду України;

Борило
Світлану Василівну

- головного спеціаліста відділу аналітичностатистичного та інформаційно-технічного
забезпечення
Дніпропетровського
апеляційного господарського суду;

Булата
Вадима Миколайовича

- начальника відділу матеріально-технічного
та господарського забезпечення Запорізького
окружного адміністративного суду;

Валігунду
Стефанію Миколаївну

- секретаря-друкарку
Надвірнянського
районного суду Івано-Франківської області;

суду
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Вацебу
Ганну Іванівну

- помічника судді Тисменицького районного
суду Івано-Франківської області;

Войцехович
Лідію Михайлівну

- головного
спеціаліста
сектору
організаційного забезпечення діяльності
судів, судової статистики та інформаційних
технологій
територіального
управління
Державної судової адміністрації України
в Чернівецькій області;

Гниру
Валерія Миколайовича

- спеціаліста I категорії відділу узагальнення
судової
практики,
статистики
та
інформаційно-аналітичного
забезпечення
господарського суду Вінницької області;

Гончаренко
Дар’ю Андріївну

- спеціаліста
I
категорії
відділу
документального забезпечення Запорізького
окружного адміністративного суду;

Дзюбу
Ірину Володимирівну

- секретаря
суду
відділу
забезпечення
діяльності судової палати з розгляду
цивільних
справ
апеляційного
суду
Волинської області;

Духоту
Світлану Юріївну

- начальника відділу забезпечення діяльності
судової палати з розгляду цивільних справ
апеляційного суду міста Києва;

Єфіменко
Вікторію Анатоліївну

- провідного
спеціаліста
відділу
документального забезпечення Запорізького
окружного адміністративного суду;

Іванійчук
Іванну Іванівну

- заступника керівника апарату Снятинського
районного суду Івано-Франківської області;

Кердівара
Івана Андрійовича

- головного
спеціаліста
з
мобілізаційної роботи апарату
адміністративного суду України;

Кицюк
Людмилу Петрівну

- помічника голови Печерського районного
суду міста Києва;

Клим
Світлану Ярославівну

- консультанта Городенківського районного
суду Івано-Франківської області;

Ковальчук
Віту Вікторівну

- керівника апарату Маньківського районного
суду Черкаської області;

Копитіну
Тетяну Дмитріївну

- завідувача
сектором
забезпечення діяльності

питань
Вищого

організаційного
судів, судової
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статистики та інформаційних технологій
територіального
управління
Державної
судової адміністрації України у Черкаській
області;
Корчан
Марину Євгеніївну

- діловода Дарницького районного суду міста
Києва;

Кошонько
Наталію Сергіївну

- секретаря судових засідань Волочиського
районного суду Хмельницької області;

Краснову
Інну Андріївну

- помічника
судді
Окружного
адміністративного суду міста Києва;

Крейдіна
Володимира
Олександровича

- помічника судді
Вінницької області;

Левцунова
Івана Володимировича

- судового розпорядника відділу служби
судових розпорядників апеляційного суду
Дніпропетровської області;

Лелеку
Володимира
Тимофійовича

- завідувача господарства апеляційного суду
Черкаської області;

Летуту
Любов Іванівну

- головного спеціаліста відділу плановофінансової
діяльності,
бухгалтерського
обліку та звітності Чернігівського окружного
адміністративного суду;

Лошкарьову
Ларису Андріївну

- помічника судді Херсонського окружного
адміністративного суду;

Лупак
Аллу Вікторівну

- помічника
судді
апеляційного
Закарпатської області;

Мельничук
Людмилу Миколаївну

- начальника фінансово-економічного відділу
–
головного
бухгалтера
Одеського
апеляційного господарського суду;

Мещанінову
Марію Олександрівну

- помічника голови
Запорізької області;

Мінакова
Олександра
Анатолійовича

- заступника
керівника
апарату
господарського суду Одеської області;

Міняйла
Сергія Володимировича

- начальника відділу кадрової роботи та
державної служби апеляційного суду
Черкаської області;

господарського

апеляційного

суду

суду

суду
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Мороз
Тетяну Василівну

- головного спеціаліста відділу плановофінансової
діяльності,
бухгалтерського
обліку
та
звітності
територіального
управління Державної судової адміністрації
України в Рівненській області;

Назаренко
Анну Сергіївну

- секретаря судового засідання апеляційного
суду Дніпропетровської області;

Назарову
Олену Михайлівну

- секретаря судового засідання апеляційного
суду Сумської області;

Одноволика
Олега Григоровича

- керівника апарату Корсунь-Шевченківського
районного суду Черкаської області;

Олійника
Михайла Валерійовича

- секретаря судового засідання Дарницького
районного суду міста Києва;

Плотніцьку
Світлану Борисівну

- керівника апарату Одеського апеляційного
господарського суду;

Поліщук
Олену Володимирівну

- помічника судді Святошинського районного
суду міста Києва;

Проценко
Людмилу Йосипівну

- головного
спеціаліста
Житомирського
окружного адміністративного суду;

Різник
Вікторію Павлівну

- помічника голови Шполянського районного
суду Черкаської області;

Самойленка
Євгенія Валерійовича

- секретаря Дарницького районного суду міста
Києва;

Сидоренко
Аллу Миколаївну

- начальника
відділу
планово-фінансової
діяльності, бухгалтерського обліку та
господарського забезпечення Вінницького
окружного адміністративного суду;

Слівінського
Дмитра Олександровича

- помічника голови Дарницького районного
суду міста Києва;

Софіну
Дар’ю Ігорівну

- головного спеціаліста відділу аналітичностатистичної роботи та організаційної
роботи
Київського
апеляційного
адміністративного суду;

Твердоступ
Ніну Іванівну

- начальника
відділу
планово-фінансової
діяльності
та
звітності
Окружного
адміністративного суду міста Києва;
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Титова
Артема Олександровича

- помічника судді Харківського апеляційного
господарського суду;

Ткачика
Сергія Анатолійовича

- інженера
з
комп’ютерних
систем
регіональної
служби
підтримки
у Чернігівській області;

Ткача
Семена Михайловича

- головного
спеціаліста
статистичноінформаційного
відділу
Харківського
апеляційного господарського суду;

Томашевську
Ірину Михайлівну

- помічника
судді
Рівненської області;

Удовиченко
Аллу Анатоліївну

- начальника відділу кадрової роботи та
державної служби апеляційного суду міста
Києва;

Уманську
Людмилу Святославівну

- помічника судді відділу забезпечення
діяльності судової палати з розгляду
кримінальних справ апеляційного суду
Волинської області;

Хамандрика
Ярослава Романовича

- помічника
голови
суду
відділу
організаційного забезпечення діяльності
голови
суду
та
його
заступників
апеляційного суду Київської області;

Чалу
Наталію Олександрівну

- помічника
судді
Рівненської області;

апеляційного

суду

Чоху
Костянтина
Олексійовича

- помічника
судді
апеляційного
Дніпропетровської області;

суду

Шевченко
Олену Олегівну

- помічника судді
Вінницької області;

суду

Широку
Надію Олегівну

- помічника заступника голови суду відділу
організаційного забезпечення діяльності
голови
суду
та
його
заступників
апеляційного суду Київської області;

Ярмоша
Володимира
Олександровича

- помічника
судді
Дніпропетровського
районного суду Дніпропетровської області;

Яроша
Олексія Анатолійовича

- головного спеціаліста з інформаційних
технологій відділу організаційно-кадрової
роботи, кодифікації та статистики Сумського
окружного адміністративного суду;

апеляційного

господарського

суду
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Яськіва
Ігоря Романовича

- заступника начальника відділу (служби)
судових
розпорядників
Київського
апеляційного адміністративного суду.

Підстава: подання, погодження в установленому порядку.

В. о. Голови

(підпис)

Л. Гізатуліна

