
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

12 серпня 2019                                       Київ                                                              № 288/к 

 

Про відзначення працівників судів, 

органів та установ системи правосуддя  

з нагоди Дня незалежності України 

 

 За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 

активну участь у зміцненні стану організаційного забезпечення діяльності судів             

та з нагоди Дня незалежності України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. НАГОРОДИТИ: 
  

1) заохочувальною відзнакою Державної судової адміністрації 

України ― нагрудним знаком "Знак пошани": 

 

БЛІНЦОВУ 

Анжелу Казанфарівну  

― заступника керівника апарату 

Центрального районного суду міста 

Миколаєва; 
 

КОСТЕНЧУК  

Валентину Дмитрівну 

― керівника апарату Хотинського 

районного суду Чернівецької області. 

 

2) Почесною грамотою Державної судової адміністрації України: 

 

БІЛЕНЬКУ 

Людмилу Вікторівну  

― завідувача сектору по роботі з 

персоналом Територіального 

управління Державної судової 

адміністрації України в Чернівецькій 

області; 

 

КУЧЕРУК 

Світлану Михайлівну  

― начальника відділу організаційного 

забезпечення розгляду цивільних справ 

Хмельницького апеляційного суду; 

 

МИЛОСЕРДНОГО  

Михайла Миколайовича 

  

― референта відділу забезпечення 

діяльності керівництва П’ятого 

апеляційного адміністративного суду; 
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МИКЛОВДУ 

Вікторію Йосипівну 

 

― головного спеціаліста відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського 

обліку та звітності Територіального 

управління Державної судової 

адміністрації України в Закарпатській 

області; 
 

МОКАРЄВУ 

Наталію Михайлівну 

― головного спеціаліста відділу 

інформаційно-аналітичної роботи та 

міжнародного співробітництва 

управління забезпечення діяльності 

керівництва Державної судової 

адміністрації України; 

 

ОШКОДЬОРОВУ 

Людмилу Анатоліївну  

― начальника відділу планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та 

звітності Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в Сумській області; 
 

ПЧОЛКІНУ 

Ольгу Володимирівну  

― помічника судді Сватівського 

районного суду Луганської області; 
 

ШЕВЧЕНКО 

Олену Олександрівну  

― помічника судді Рубіжанського 

міського суду Луганської області. 
 

2. ВІДЗНАЧИТИ:  
 

 Подякою Державної судової адміністрації України: 
 

АНДРОНИК 

Альону Вікторівну  

― головного спеціаліста відділу планово-

фінансової діяльності, бухгалтерського 

обліку, звітності та управління 

об’єктами державного майна 

Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в Чернівецькій області; 
 

ВІРЧЕНКО 

Тетяну Федорівну  

 

― заступника керівника апарату 

Троїцького районного суду Луганської 

області; 
 

ГОМАН 

Анну Анатоліївну  
 

― помічника судді Центрального 

районного суду міста Миколаєва; 

ЄСАУЛЕНКО 

Наталію Олександрівну  

― головного спеціаліста відділу прийому 

та надання інформаційних послуг 

(інформаційний центр) Шостого 

апеляційного адміністративного суду; 
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ЗОЗОВСЬКУ 

Наталію Вікторівну  

― головного спеціаліста відділу 

управління персоналом Шостого 

апеляційного адміністративного суду; 

 

КОРОБЧУК 

Юлію Миколаївну  

― помічника судді Сумського окружного 

адміністративного суду; 

 

КРУПІНУ 

Тетяну Костянтинівну 

― головного спеціаліста відділу 

інформаційно-аналітичної роботи та 

міжнародного співробітництва 

управління забезпечення діяльності 

керівництва Державної судової 

адміністрації України; 

 

КУЗЬМИЧ 

Анастасію Андріївну  

― секретаря судового засідання 

Марківського районного суду 

Луганської області; 

 

ЛІСЄЄНКОВУ  

Ірину Володимирівну 

 

― головного спеціаліста відділу 

режимно-секретної роботи 

Хмельницького апеляційного суду; 

 

ЛУГОВУ 

Наталію Миколаївну  

― секретаря судового засідання 

Попаснянського районного суду 

Луганської області; 

 

МАТЮХУ 

Юлію Василівну  

― головного спеціаліста відділу 

документального забезпечення 

(канцелярія) Вінницького окружного 

адміністративного суду; 

 

МОРОЗОВСЬКОГО 

Артема Сергійовича  

 

― головного спеціаліста відділу служби 

управління персоналом Вінницького 

окружного адміністративного суду; 

 

ПОЛЕВОД 

Олену Іванівну  

 

― заступника керівника апарату 

Ананьївського районного суду 

Одеської області; 

 

СВИСТУЛУ 

Олену Миколаївну  

― секретаря суду Новоайдарського 

районного суду Луганської області; 

 

СИТНІК 

Олесю Євгенівну 

 

 

― помічника судді Донецького 

апеляційного суду; 
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ФУДУЛАКІ 

Наталію Валентинівну  

― заступника керівника апарату 

Арцизького районного суду Одеської 

області; 

 

ЧЕРНЯХІВСЬКУ 

Світлану Геннадіївну  

― начальника відділу по забезпеченню 

роботи керівника апарату Шостого 

апеляційного адміністративного суду; 

 

ШЕПЕЛЯЄВУ 

Наталію Михайлівну  

― головного спеціаліста відділу 

документообігу та організаційного 

забезпечення Північно-західного 

апеляційного господарського суду; 

 

ШОПІНУ 

Тетяну Володимирівну  

― головного спеціаліста з інформаційних 

технологій Білокуракинського 

районного суду Луганської області. 

 

 

Підстава: подання, протокол засідання Комісії з розгляду питань про 

відзначення та нагородження заохочувальними відзнаками Державної судової 

адміністрації України від 08.08.2019 № 11, погодження в установленому 

порядку. 

 

 

 

Голова Державної 

судової адміністрації України         (підпис)       З. Холоднюк 


