
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

20  серпня  2019 року                         Київ                                                        №     818 

 
Про покладення виконання обов’язків голів  

комісії з реорганізації (злиття)  

 

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

статус суддів", враховуючи листи голів комісій з реорганізацій (злиття),  

НАКАЗУЮ: 

1. Покласти виконання обов’язків голови комісії з реорганізації 

(злиття) Семенівського районного суду Полтавської області, склад якої 

затверджено наказом ДСА України від 06.09.2018 № 449, на Ярошенко Ніну 

Валеріївну, архіваріуса Семенівського районного суду Полтавської області – 

члена комісії з 02 по 17 вересня 2019 року на період перебування у відпустці 

заступника керівника апарату цього суду – голови комісії Плужник Тетяни 

Василівни. 
 

2. Покласти виконання обов’язків голови комісії з реорганізації 

(злиття) Маньківського районного суду Черкаської області, склад якої 

затверджено наказом ДСА України від 06.09.2018 № 456, на Бурухіна Сергія 

Павловича, головного спеціаліста Маньківського районного суду Черкаської 

області – члена комісії з 21 серпня по 11 вересня 2019 року на період 

перебування у відпустці керівника апарату цього суду – голови комісії Мороз 

Віти Вікторівни. 

 

3. Покласти виконання обов’язків голови комісії з реорганізації 

(злиття) Христинівського районного суду Черкаської області, склад якої 

затверджено наказом ДСА України від 06.09.2018 № 456, на Руру Оксану 

Олексіївну, головного спеціаліста Христинівського районного суду Черкаської 

області – члена комісії з 27 серпня по 20 вересня 2019 року на період 

перебування у відпустці заступника керівника апарату цього суду – голови 

комісії Плюти Андрія Миколайовича. 
 

4. Управлінню організаційного забезпечення та контролю              

(Парубченко Т. В.) довести копії цього наказу до Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в Полтавській області, 

Територіального управління Державної судової адміністрації України в 

Черкаській області, Семенівського районного суду Полтавської області, 
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Маньківського районного суду Черкаської області та Христинівського 

районного суду Черкаської області. 
 

5. Прес-службі (на правах сектору) (Какауліна О. В.) оприлюднити 

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

сайту ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

 

 

 

Голова  

Державної судової  

адміністрації України                                                                   З. Холоднюк 


