
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

20 вересня   2018                                      Київ №  474 
 

 

Про забезпечення виконання Указу  

Президента України від 29.12.2017 № 452/2017 

 

З метою забезпечення виконання Указу Президента України  

від 29 грудня 2017 року № 452/2017 "Про ліквідацію апеляційних судів та 

утворення апеляційних судів в апеляційних округах", відповідно до частин 

третьої та п'ятої статті 105 Цивільного кодексу України, частини третьої 

статті 147 і частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів",  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити ліквідаційні комісії: 
1) Апеляційного суду Вінницької області у складі згідно з       

додатком 1; 

2) Апеляційного суду Волинської області у складі згідно з               
додатком 2; 

3) Апеляційного суду Дніпропетровської області у складі згідно з 
додатком 3; 

4) Апеляційного суду Донецької області у складі згідно з                
додатком 4; 

5) Апеляційного суду Житомирської області у складі згідно з 
додатком 5; 

6) Апеляційного суду Закарпатської області у складі згідно з 
додатком 6; 

7) Апеляційного суду Запорізької області у складі згідно з  
додатком 7;     

8) Апеляційного суду Івано-Франківської області у складі згідно з 
додатком 8; 

9) Апеляційного суду Київської області у складі згідно з              
додатком 9; 

10) Апеляційного суду Кіровоградської області у складі згідно з 
додатком 10; 

11) Апеляційного суду Луганської області у складі згідно з             
додатком 11; 
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12) Апеляційного суду Львівської області у складі згідно з            
додатком 12; 

13) Апеляційного суду Миколаївської області у складі згідно з 
додатком 13; 

14) Апеляційного суду Одеської області у складі згідно з               
додатком 14; 

15) Апеляційного суду Полтавської області у складі згідно з 
додатком 15; 

16) Апеляційного суду Рівненської області у складі згідно з  
додатком 16; 

17) Апеляційного суду Сумської області у складі згідно з              
додатком 17; 

18) Апеляційного суду Тернопільської області у складі згідно з 
додатком 18; 

19) Апеляційного суду Харківської області у складі згідно з  
додатком 19; 

20) Апеляційного суду Херсонської області у складі згідно з 
додатком 20; 

21) Апеляційного суду Хмельницької області у складі згідно з 
додатком 21; 

22) Апеляційного суду Черкаської області у складі згідно з               
додатком 22; 

23) Апеляційного суду Чернівецької області у складі згідно з 
додатком 23; 

24) Апеляційного суду Чернігівської області у складі згідно з 
додатком 24; 

25) Апеляційного суду міста Києва у складі згідно з додатком 25. 

 
2. Ліквідаційним комісіям апеляційних судів забезпечити здійснення 

своїх повноважень з наступного робочого дня за днем опублікування в газеті 
"Голос України" повідомлення голови новоутвореного апеляційного суду 
про початок роботи новоутвореного суду. 

 
3. Затвердити План заходів з ліквідації апеляційних судів, зазначених 

у підпунктах 1 – 25 пункту 1 цього наказу, що додається.  
 
4. Головам ліквідаційних комісій апеляційних судів забезпечити 

виконання затвердженого Плану заходів з ліквідації відповідних судів, 
зазначеного у пункті 3 цього наказу. 
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5. Установити строк для пред’явлення вимог кредиторами до 
апеляційних судів, що ліквідуються – два місяці з дня оприлюднення 
повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. 
 

6. Надати право головам ліквідаційних комісій апеляційних судів у 

разі потреби вносити зміни до складу таких комісій шляхом видання 

відповідного наказу.  

 

7. Головам ліквідаційних комісій апеляційних судів інформувати 

управління з питань персоналу ДСА України (Дробинський О. В.) про 

проведену роботу та зміни у складі ліквідаційних комісій апеляційних судів в 

електронному вигляді станом на 1 та 15 число кожного місяця.  

 

8. Управлінню організаційного забезпечення та контролю              

ДСА України (Парубченко Т. В.) протягом п’яти робочих днів з дати видання 

цього наказу:  

 

1) довести його до заступників Голови ДСА України, радника 

Голови ДСА України, керівників самостійних структурних підрозділів 

Державної судової адміністрації України та апеляційних судів зазначених у 

підпунктах 1 – 25 пункту 1 цього наказу; 

 

2) завірені копії витягів з цього наказу разом із завіреними витягами 

із Указу Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 довести до 

апеляційних судів, зазначених у підпунктах 1 – 25 пункту 1 цього наказу. 

 

9. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. В.) оприлюднити 

цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного 

сайту ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем його 

видання. 

 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова Державної судової  

адміністрації України                     (підпис)                                     З. Холоднюк 
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                                                                                                Додаток 1 

до наказу Державної судової 

адміністрації України  

від 20.09.2018 № 474 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії Апеляційного суду Вінницької області 

 

1) Карпенко Світлана Вікторівна, заступник керівника апарату суду 

Апеляційного суду Вінницької області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Саралова Віра Олександрівна, головний спеціаліст відділу 

планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

Апеляційного суду Вінницької області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків __________); 

3) Островська Альона Миколаївна, начальник відділу діловодства 

та обліку звернень громадян – канцелярії Апеляційного суду Вінницької 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_____________); 

4) Мошихін Євген Вікторович, начальник режимно-секретного 

відділу Апеляційного суду Вінницької області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ___________); 

5) Козлов Олександр Миколайович, начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду 

Вінницької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

______________); 

6) Бондаренко Наталія Олександрівна, начальник відділу 

забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ 

Апеляційного суду Вінницької області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _______________); 

7) Іванюк В’ячеслав Григорович, головний спеціаліст відділу 

інформаційно-аналітичної роботи Апеляційного суду Вінницької області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків __________); 

8) Коломієць Таїсія Миколаївна, головний спеціаліст відділу з 

питань персоналу Апеляційного суду Вінницької області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ______________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України        (підпис)          О. Дробинський 
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Додаток 2 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 
 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Волинської області 
 

1) Партика Наталія Петрівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Волинської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків  ______________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Зінчук Марія Василівна, начальник відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Волинської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

3) Андрусік Тетяна Петрівна, начальник відділу управління 

персоналом Апеляційного суду Волинської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків  __________________); 

4) Войтович Тетяна Василівна, начальник відділу прийому громадян  

та документального забезпечення Апеляційного суду Волинської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________); 

5) Бондарук Олександр Вікторович, начальник відділу управління 

державним майном Апеляційного суду Волинської області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _______________); 

6) Курта Олена Володимирівна, начальник відділу режимно-секретної 

роботи Апеляційного суду Волинської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків  ____________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України         (підпис)              О. Дробинський 
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Додаток 3 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Дніпропетровської області 

 

1) Санжаровська Алла Іванівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Дніпропетровської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ___________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Гречишников Микита Ігоревич, начальник відділу апарату 

Апеляційного суду Дніпропетровської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ___________); 

3) Єфімова Ірина Валеріївна, начальник відділу апарату 

Апеляційного суду Дніпропетровської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________); 

4) Філіпповська Оксана Миколаївна, головний спеціаліст відділу 

апарату Апеляційного суду Дніпропетровської області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ___________); 

5) Яковенко Людмила Сергіївна, заступник начальника відділу 

апарату Апеляційного суду Дніпропетровської області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ______________). 

 
 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України      (підпис)           О. Дробинський 
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Додаток 4 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Донецької області 

1) Кіор Оксана Петрівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Донецької області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків __________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Жубанова Марина Володимирівна, головний спеціаліст відділу з 

управління персоналом Апеляційного суду Донецької області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ______________); 

3) Конак Софія Олександрівна, заступник начальника відділу 

планово-фінансової діяльності, обліку та звітності Апеляційного суду 

Донецької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

____________); 

4) Сіліна Елла Володимирівна, заступник начальника відділу 

забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах та справах 

про адміністративні правопорушення (м.Бахмут) Апеляційного суду 

Донецької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________); 

5) Папакіна Карина Юріївна, заступник начальника відділу 

документального забезпечення та контролю (канцелярія) Апеляційного суду 

Донецької області (реєстраційний номер облікової картки платника  податків 

_____________); 

6) Космачевський  Сергій Олександрович, начальник відділу 

інформаційних технологій та захисту інформації Апеляційного суду 

Донецької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

______________); 

7) Кобець Алла Григорівна, завідувач архіву відділу 

кодифікаційної, бібліотечної та архівної справи Апеляційного суду 

Донецької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_____________); 

8) Ромашко Наталя Миколаївна, заступник начальника відділу 

господарства та матеріально-технічного забезпечення Апеляційного суду 

Донецької області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________). 

9) Ковальова Інна Олександрівна, провідний спеціаліст відділу 

судової статистики Апеляційного суду Донецької області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків __________). 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України       (підпис)            О. Дробинський 
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Додаток 5 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Житомирської області 

 

1) Малахова Ольга Андріївна, начальник відділу організації 

діловодства (канцелярія) Апеляційного суду Житомирської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________), 

голова комісії 

2) Палашкевич Наталія Володимирівна, заступник керівника 

апарату Апеляційного суду Житомирської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _________), заступник голови комісії 

Члени комісії: 

3) Серветник Тетяна Олександрівна, начальник відділу з питань 

персоналу Апеляційного суду Житомирської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _________________), 

4) Захарчук Оксана Іванівна, начальник відділу організаційного 

забезпечення розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Житомирської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

______________); 

5) Сахненко Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст відділу 

планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

Апеляційного суду Житомирської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ______________); 

6) Новік Ірина Францівна, головний спеціаліст відділу управління 

державним майном Апеляційного суду Житомирської області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _____________); 

7) Дубок Олександр Леонідович, головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій та технічного захисту інформації Апеляційного 

суду Житомирської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ______________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України     (підпис)              О. Дробинський 
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Додаток 6 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Закарпатської області 

 

1) Боклах Галина Іванівна, керівник апарату Апеляційного суду 

Закарпатської  області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ________________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Кулик Вікторія Михайлівна, начальник відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – головний 

бухгалтер апарату Апеляційного суду Закарпатської області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків_______________); 

3) Довбака Тетяна Олексіївна, начальник відділу управління 

персоналом  апарату Апеляційного суду Закарпатської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________); 

4) Вишневська Віталія Георгіївна, начальник відділу діловодства та 

обліку звернень громадян апарату Апеляційного суду Закарпатської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

5) Тютченко Кирило Геннадійович, начальник відділу матеріально-

технічного забезпечення та інформаційних технологій апарату Апеляційного 

суду Закарпатської  області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________). 

 
 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України       (підпис)           О. Дробинський 
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Додаток 7 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Запорізької області 

 

1) Міронов Олександр Олександрович, начальник відділу 

матеріально-технічного  та господарського забезпечення апарату 

Апеляційного суду Запорізької області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Мельник Олена Антонівна, начальник  відділу  обліку звернень 

громадян та діловодства (канцелярія) апарату Апеляційного суду Запорізької 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

______________);  

3) Семечкін Сергій Сергійович, начальник відділу  служби судових 

розпорядників апарату Апеляційного суду Запорізької області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ________________); 

4) Пилипенко Наталія Михайлівна, головний спеціаліст відділу 

управління персоналом апарату Апеляційного суду Запорізької області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________); 

5) Рудік Марина Вікторівна, провідний спеціаліст відділу планово-

фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ______________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України        (підпис)          О. Дробинський 
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Додаток 8 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Івано-Франківської області 

 

1) Середжук Андрій Петрович, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Івано-Франківської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ___________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Соловей Іванна Ігорівна, начальник відділу з питань персоналу 

Апеляційного суду Івано-Франківської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________); 

3) Віхарєва Надія Михайлівна, начальник відділу організаційного 

забезпечення розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Івано-

Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ___________); 

4) Дронь Лідія Ярославівна, начальник відділу організаційного 

забезпечення розгляду цивільних справ Апеляційного суду Івано-

Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _____________); 

5) Калиняк Галина Василівна, начальник відділу загального 

діловодства – канцелярії Апеляційного суду Івано-Франківської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

6) Абрамчук Олег Володимирович, начальник відділу 

господарського та матеріально-технічного забезпечення Апеляційного суду 

Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

7) Чижик Юлія Олегівна, головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Івано-Франківської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_____________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України      (підпис)            О. Дробинський 
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Додаток 9 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Київської області 

 

1) Зельдич Оксана Михайлівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Київської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Кондратенко Сергій Михайлович, заступник начальника відділу 

планування, фінансування та звітності Апеляційного суду Київської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

3) Назаренко Валентина Миколаївна, начальник відділу управління 

персоналом Апеляційного суду Київської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _______________); 

4) Саміленко Лариса Вікторівна, начальник відділу діловодства та 

обліку звернень громадян (канцелярія) Апеляційного суду Київської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

5) Фесенко Юрій Миколайович, начальник відділу матеріально-

технічного та господарського забезпечення Апеляційного суду Київської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

___________). 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України     (підпис)            О. Дробинський 
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Додаток 10 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Кіровоградської області 

 

1) Одуд Андрій Андрійович, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Кіровоградської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Воропай Наталя Анатоліївна, начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду 

Кіровоградської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _____________); 

3) Висоцька Лариса Олександрівна, начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати у цивільних справах Апеляційного суду 

Кіровоградської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ___________); 

4) Большакова Світлана Вікторівна, начальник відділу діловодства 

та обліку звернень громадян - канцелярія Апеляційного суду Кіровоградської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________); 

5) Столяр Оксана Миколаївна, начальник відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду 

Кіровоградської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ______________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України       (підпис)           О. Дробинський 
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Додаток 11 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Луганської області 

 

1) Басанська Тетяна Миколаївна,  керівник апарату Апеляційного суду  

Луганської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________), голова комісії. 

Члени комісії: 

2) Цициліна Олена Володимирівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Луганської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _______________); 

3) Шматко Аліна Юріївна, начальник відділу діловодства та обліку 

звернень громадян Апеляційного суду Луганської області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ________________); 

4) Вакуленко Ірина Володимирівна, начальник відділу з 

інформаційних технологій Апеляційного суду Луганської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

5) Папченко Людмила Вікторівна, головний спеціаліст відділу з 

питань персоналу Апеляційного суду Луганської області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ______________); 

6) Сінько Марія Петрівна, начальник відділу  матеріально - 

технічного та господарського забезпечення Апеляційного суду Луганської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

___________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України          (підпис)        О. Дробинський 
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Додаток 12 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Львівської області 

 

1) Гнатів Святослав Несторович, заступник керівника апарату 

апеляційного суду Львівської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ___________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Гвоздівська Мар'яна Василівна, заступник начальника відділу-

головного бухгалтера відділу планово-фінансової діяльності, 

бухгалтерського обліку та звітності апарату апеляційного суду Львівської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_________); 

3) Коднєва Світлана Володимирівна, провідний спеціаліст відділу 

управління персоналом апарату апеляційного суду Львівської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

4) Цюпак Михайло Миколайович, начальник відділу матеріально-

технічного забезпечення апарату апеляційного суду Львівської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

5) Бранець Інна Василівна, завідувач юридичного сектору апарату 

апеляційного суду Львівської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ________________). 

 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України       (підпис)       О. Дробинський 
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Додаток 13 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Миколаївської області 

 

1) Щеглова Яніна Валентинівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Миколаївської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Скотар Юлія Олександрівна, начальник фінансово-економічного 

відділу апарату Апеляційного суду Миколаївської області  (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ____________); 

3) Таргулова Світлана Олександрівна – заступник начальника 

відділу з питань персоналу та організаційної роботи апарату Апеляційного 

суду Миколаївської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _____________); 

4) Попова Олеся Валеріївна – начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати у цивільних справах апарату Апеляційного суду 

Миколаївської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _______________); 

5) Бєляк Світлана Миколаївна – заступник начальника відділу 

забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах апарату 

Апеляційного суду Миколаївської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ______________); 

6) Біличенко Ірина Олександрівна – головний спеціаліст відділу з 

режимно-секретної роботи апарату Апеляційного суду Миколаївської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

7) Врублевська Лариса Анатоліївна – начальник відділу аналітично-

інформаційної роботи та узагальнення судової практики апарату 

Апеляційного суду Миколаївської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ________________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України          (підпис)        О. Дробинський 
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Додаток 14 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Одеської області 

 

1) Багнюк Ольга Василівна, заступник керівника апарату 

апеляційного суду Одеської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків _______________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Коряченко Андрій Анатолійович, начальник відділу 

інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення апеляційного суду 

Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

___________); 

3) Ісаченко Андрій Олегович, заступник начальника відділу 

діловодства та обліку звернень громадян апеляційного суду Одеської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________); 

4) Подсуха Світлана Михайлівна, головний спеціаліст апеляційного 

суду Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

5) Созінова Людмила Василівна, головний спеціаліст відділу 

планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

апеляційного суду Одеської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ____________); 

6) Берназ Інна Юріївна, головний спеціаліст відділу кадрової 

роботи та управління персоналом апеляційного суду Одеської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________); 

7) Божемська Ольга Миколаївна, головний спеціаліст відділу 

правового забезпечення та судової статистики апеляційного суду Одеської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_____________); 

8) Шепітко Софія Василівна, головний спеціаліст відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності апеляційного суду 

Одеської області (реєстраційний номер облікової картки платників податків 

__________). 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України        (підпис)         О. Дробинський 
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Додаток 15 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Полтавської області 

 

1) Визір Лідія Миколаївна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Полтавської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ___________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Сидоренко Наталія Володимирівна, начальник відділу 

діловодства та роботи із зверненнями громадян – канцелярії  Апеляційного 

суду Полтавської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _____________); 

3) Олійник Олександр Михайлович, начальник відділу матеріально 

– технічного та господарського забезпечення Апеляційного суду Полтавської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________); 

4) Даценко Любов Анатоліївна, начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду 

Полтавської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

5) Юшкевич Наталія Вікторівна, секретар суду відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду 

Полтавської  області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

6) Латиш Марина Миколаївна, головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Полтавської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків __________); 

7) Федюк Наталія Володимирівна, головний спеціаліст відділу з 

питань  персоналу  Апеляційного суду Полтавської області  (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків ____________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України       (підпис)           О. Дробинський 



19 

 

Додаток 16 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Рівненської області 

 

1) Бойчук Ірина Павлівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Рівненської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ___________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Коленчук Мирослава Леонідівна, заступник начальника відділу 

апарату Апеляційного суду Рівненської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ________________); 

3) Опанасик Лариса Сергіївна, головний спеціаліст апарату 

Апеляційного суду Рівненської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________); 

4) Главацька Жанна Іванівна, головний спеціаліст апарату 

Апеляційного суду Рівненської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ____________); 

5) Корень Ірина Борисівна, секретар суду апарату Апеляційного 

суду Рівненської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ________________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України          (підпис)        О. Дробинський 
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Додаток 17 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

 від 20.09.2018 № 474 

 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Сумської області 

 

1) Смолянінова Ірина Петрівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Сумської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків __________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Войтенко Олена Петрівна, головний спеціаліст відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду 

Сумської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_____________); 

3) Рой Яна Миколаївна, провідний спеціаліст (по організації 

забезпечення роботи) Апеляційного суду Сумської області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _________________); 

4) Шоломій Дар’я Валеріївна, головний спеціаліст відділу 

забезпечення діяльності судової палати з розгляду справ та матеріалів 

кримінального судочинства та справ про адміністративні правопорушення 

Апеляційного суду Сумської області (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ______________); 

5) Павлиш Оксана Устимівна, начальник відділу забезпечення 

діяльності судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду 

Сумської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_________________). 

 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України        (підпис)          О. Дробинський 
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Додаток 18 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Тернопільської області 

 

1) Ваврик Роман Михайлович, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Тернопільської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків __________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Малініна Вікторія Олегівна, начальник відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду 

Тернопільської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ________________); 

3) Щирба Надія Петрівна, начальник відділу діловодства та обліку 

звернень громадян апарату Апеляційного суду Тернопільської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків _______________); 

4) Гандзюк Наталія Богданівна, головний спеціаліст апарату 

Апеляційного суду Тернопільської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________); 

5) Кльован Марія Гаврилівна, головний спеціаліст апарату 

Апеляційного суду Тернопільської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ___________). 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України        (підпис)          О. Дробинський 
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Додаток 19 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Харківської області 

 

1) Шарабаріна Вікторія Миколаївна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Харківської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків __________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Войтенко Алла Петрівна, заступник начальника відділу апарату 

Апеляційного суду Харківської  області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________); 

3) Прус Тетяна Степанівна, заступник начальника відділу апарату 

Апеляційного суду Харківської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ____________); 

4) Ковальов Михайло Михайлович, заступник начальника відділу 

апарату Апеляційного суду Харківської  області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________); 

5) Замкова Олена Віталіївна, заступник начальника відділу апарату 

Апеляційного суду Волинської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________); 

6) Єлізев Юрій Михайлович, заступник начальника відділу апарату 

Апеляційного суду Харківської  області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2756400877); 

7) Жуйборода Лариса Анатоліївна, заступник начальника відділу 

апарату Апеляційного суду Харківської  області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________). 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України       (підпис)           О. Дробинський 
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Додаток 20 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Херсонської області 

 

1) Гуров Дмитро Дмитрович, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Херсонської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Рибальченко Олена Григорівна, головний спеціаліст відділу 

планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності  

Апеляційного суду Херсонської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________); 

3) Соломашенко Алла Олександрівна, головний спеціаліст відділу 

управління персоналом Апеляційного суду Херсонської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________); 

4) Калюжна Оксана Миколаївна, начальник відділу діловодства та 

обліку звернень громадян-канцелярія Апеляційного суду Херсонської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків __________); 

5) Головенько Ганна Євгенівна, начальник режимно-секретного 

відділу Апеляційного суду Херсонської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України        (підпис)          О. Дробинський 
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Додаток 21 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Хмельницької області 

 

1) Тимощук Марина Валеріївна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Хмельницької області(реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Овдієнко Тетяна Володимирівна, начальник відділу служби 

управління персоналом апарату Апеляційного суду Хмельницької  області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

3) Заболотна Наталія Йосипівна, начальник відділу-головний 

бухгалтер відділу планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та 

звітності апарату Апеляційного суду Хмельницької області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків __________); 

4) Доробалюк-Білецька Лілія Вікторівна, начальник відділу 

діловодства та обліку звернень громадян – канцелярії  апарату Апеляційного 

суду Хмельницької області(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ___________); 

5) Пасічник Олександра-Вікторія Валеріївна, начальник сектору 

режимно-секретної роботи апарату Апеляційного суду Хмельницької області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________). 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України         (підпис)         О. Дробинський 
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Додаток 22 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Черкаської області 

 

1) Бабенко Володимир Миколайович, голова Апеляційного суду 

Черкаської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Карпенко Оксана Володимирівна, суддя Апеляційного суду 

Черкаської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________); 

3) Бойко Людмила Михайлівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Черкаської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________); 

4) Міняйло Сергій Володимирович, начальник відділу управління 

персоналом Апеляційного суду Черкаської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ____________); 

5) Бурцев Віктор Іванович, начальник відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер  

Апеляційного суду Черкаської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _____________); 

6) Різник Вячеслав Петрович, начальник відділу режимно-секретної 

роботи Апеляційного суду Черкаської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ________________); 

7) Гончар Людмила Вячеславівна, помічник голови Апеляційного 

суду Черкаської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ____________); 

8) Лелека Володимир Тимофійович, завідувач господарства відділу 

планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

Апеляційного суду Черкаської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ______________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України         (підпис)          О. Дробинський 
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Додаток 23 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Чернівецької області 

 

1) Сторожук Уляна Євгенівна, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Чернівецької області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків __________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Мозгова Людмила Василь-Вержиліївна, начальник відділу 

планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

Апеляційного суду Чернівецької області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2582309281); 

3) Цепла Оксана Віталіївна, начальник відділу управління 

персоналом Апеляційного суду Чернівецької  області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків __________); 

4) Кондакова Наталія Дмитрівна, начальник відділу судової 

статистики, кодифікаційно-довідкової роботи та звернень громадян 

Апеляційного суду Чернівецької області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ____________); 

5) Кучерявий Василь Васильович, начальник відділу служби 

судових розпорядників Апеляційного суду Чернівецької області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

6) Шкрета Анастасія Михайлівна, головний спеціаліст (із режимно-

секретної роботи) Апеляційного суду Чернівецької області (реєстраційний 

номер облікової картки платника податків _______________); 

7) Столяр Альона Георгіївна, головний спеціаліст відділу 

управління персоналом  Апеляційного суду Чернівецької області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України         (підпис)         О. Дробинський 
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Додаток 24 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду Чернігівської області 

 

1) Дубина Юрій Анатолійович, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду Чернігівської області (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків ____________), голова комісії 

Члени комісії: 

2) Бондар Наталія Степанівна, начальник відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду 

Чернігівської області (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків _____________); 

3) Полєно Юлія Вікторівна, провідний спеціаліст відділу з питань 

персоналу Апеляційного суду Чернігівської області (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ______________); 

4) Гайдай Леся Леонідівна, начальник відділу інформаційно-

технічного та аналітичного забезпечення Апеляційного суду Чернігівської 

області (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

____________); 

5) Гладкий Антон Миколайович, судовий розпорядник служби 

судових розпорядників Апеляційного суду Чернігівської області 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України        (підпис)          О. Дробинський 
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Додаток 25 

до наказу Державної судової  

адміністрації України 

від 20.09.2018 № 474 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії  

Апеляційного суду міста Києва 

 

1) Орлюк Дмитро Леонідович, заступник керівника апарату 

Апеляційного суду міста Києва (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ___________), голова комісії. 

Члени комісії: 

2) Журавель Олена Анатоліївна, начальник відділу забезпечення 

доступу до судових рішень, звернення їх до виконання та архівної роботи 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

3) Смолянкіна Надія Леонідівна, начальник відділу судової 

статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

4) Пахольчук Андрій Васильович, заступник начальника відділу 

адміністрування автоматизованої системи суду, захисту інформації та 

інформаційно-телекомунікаційних технологій (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків ___________); 

5) Войченко Ярослав Вікторович, заступник начальника відділу 

договірно-правової  роботи, управління ресурсами та майном і контролю за 

їх використанням (реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________); 

6) Пальчик Альона Михайлівна, заступник начальника відділу 

кадрової роботи та управління персоналом (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків _______________); 

7) Нечаєва Оксана Василівна, заступник начальника відділу 

забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

8) Глушенко Віталій Володимирович, головний спеціаліст сектору 

забезпечення діяльності керівництва апарату відділу забезпечення діяльності 

голови суду, його заступників та керівництва апарату (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків __________________); 
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Продовження додатку 25 

 

9) Котко Ірина Вадимівна, головний спеціаліст відділу кадрової 

роботи та управління персоналом (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ______________); 

10) Ткаченко Ольга Олександрівна, головний спеціаліст відділу 

планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________); 

11) Трохимець Юлія Вікторівна, головний спеціаліст відділу 

планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________). 

 

 

 

Начальник управління з питань персоналу   

Державної судової адміністрації України        (підпис)          О. Дробинський 

 
 

 

  

 


