
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

25 вересня 2019                                     Київ                                                              № 374/к 

 

Про відзначення працівників судів, 

органів та установ системи  

правосуддя з нагоди Дня юриста 

  

За сумлінну та бездоганну працю, досягнення в професійній діяльності, 

зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня юриста 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

  

1) заохочувальною відзнакою Державної судової адміністрації України 

― нагрудним знаком "Знак пошани": 

 

БЄЛІКОВУ 

Ірину Володимирівну 

― начальника Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в Запорізькій області 

 

КОЦИРІЙ 

Наталію Володимирівну 

― начальника Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в Волинській області 

 

МОРЕЯ 

Василя Вікторовича 

― начальника Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в Житомирській області  

 

ОПАНАСЮК 

Тетяну Іванівну 

― заступника начальника юридичного 

управління - начальника відділу 

правової експертизи Державної судової 

адміністрації України 

 

2) Почесною грамотою Державної судової адміністрації України: 

 

ВАХУЛУ 

Олега Романовича 

― головного спеціаліста відділу правової 

експертизи юридичного управління 

Державної судової адміністрації 

України  
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ВОЛОБУЄВУ  

Анастасію Юріївну  

― помічника голови Південно-західного 

апеляційного господарського суду 

  

ДІДИК  

Альону Борисівну  

― секретаря суду відділу організаційного 

забезпечення розгляду цивільних справ 

Хмельницького апеляційного суду  

 

ІГНАТЬЄВУ 

Ганну Вячеславівну 

― начальника Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в Дніпропетровській області 

 

КОЛОДІЙ 

Оксану Михайлівну  

― завідуючого сектором по роботі з 

персоналом Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України в Львівській області  

 

КОСТРИЦЬКУ 

Тетяну Павлівну  

 

― секретаря судового засідання 

Олевського районного суду 

Житомирської області 

 

МИКОЛЮК 

Марину Георгіївну  

― керівника апарату Господарського суду 

Вінницької області 

 

МУДЕРЕВИЧ 

Мар’яну Василівну  

 

― помічника судді Тернопільського 

апеляційного суду 

ТЕЛИЦЮ 

Оксану Михайлівну  

― заступника керівника апарату 

Яворівського районного суду Львівської 

області 

 

ТЕСЛЮКА 

Ярослава Степановича 

― начальника Територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України у Тернопільській області 

 

ФІЦАЙ 

Олену Леонідівну 

― головного спеціаліста відділу правової 

експертизи юридичного управління 

Державної судової адміністрації 

України 

 

2. ВІДЗНАЧИТИ:  

 

 Подякою Державної судової адміністрації України: 

 

АДАМОВИЧ 

Олену Вікторівну  

 

― головного спеціаліста відділу 

документального забезпечення 

(канцелярія) Господарського суду 

Одеської області  
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БАЛЯС 

Тетяну Іванівну  

 

― секретаря судового засідання відділу 

діловодства та юридичної роботи 

Тернопільського апеляційного суду 

 

БУДЧЕНКА 

Юрія Михайловича 

 

― заступника начальника Територіального 

управління Державної судової 

адміністрації України у Черкаській 

області 

 

ГАВРИЛОВА 

Олександра Миколайовича  

― помічника судді Центрального 

апеляційного господарського суду  

 

ГАРАМ 

Наталію Іванівну 

 

― секретаря судового засідання 

Подільського районного суду міста Києва  

 

ГОРБИК 

Наталію Анатоліївну 

 

― помічника судді Деснянського районного 

суду міста Чернігова  

ГРАМАТИК 

Ганну Степанівну  

 

― секретаря судового засідання відділу 

контролю та організаційного 

забезпечення діяльності суду 

Господарського суду Одеської області  

 

ДАЦЕНКО 

Маргариту Василівну  

― головного спеціаліста відділу аналітично-

інформаційної роботи та узагальнення 

судової практики Миколаївського 

апеляційного суду  

 

ДРАЧУК 

Олену Володимирівну  

― помічника судді Острозького районного 

суду Рівненської області  

 

ЛИКО 

Інну Вадимівну  

 

― керівника апарату Стрийського 

міськрайонного суду Львівської області  

 

МАЛИШКІНУ 

Наталю Олегівну  

 

― головного спеціаліста відділу 

організаційного забезпечення діяльності 

судів та судової статистики 

Територіального управління Державної 

судової адміністрації України у 

Харківській області 

 

МОЛОДУ 

Ілону Олександрівну 

 

― провідного спеціаліста відділу режимно-

секретної роботи Хмельницького 

апеляційного суду 
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ОСТРОВЕРХ 

Світлану Володимирівну  

― керівника апарату Другого апеляційного 

адміністративного суду 

 

ПАНЧИШИНА  

Юрія Ігоровича 

 

― головного спеціаліста відділу 

документального забезпечення – 

канцелярії Восьмого апеляційного 

адміністративного суду 

 

ПОЛІЩУК 

Наталю Іванівну  

― начальника відділу забезпечення 

діяльності Голови суду та його 

заступника Сьомого апеляційного 

адміністративного суду 

 

РИБАК 

Тетяну Василівну  

 

― помічника голови Закарпатського 

окружного адміністративного суду 

СКИБУ 

Ларису Олексіївну  

― помічника судді Чернігівського 

апеляційного суду 

 

УСЕНКО 

Ірину Михайлівну  

 

― секретаря судового засідання відділу 

організаційного забезпечення розгляду 

справ Сумського окружного 

адміністративного суду 

 

ФІЛІППОВУ 

Олександру Валеріївну  

― секретаря судового засідання 

Подільського районного суду міста Києва 

 

ХАРИТОНОВУ 

Вероніку Василівну  

― помічника судді Центрального 

апеляційного господарського суду  

 

ЦЮПАКА 

Володимира Івановича  

― секретаря суду Галицького районного 

суду міста Львова  

 

ШПАКА 

Ігоря Анатолійовича  

― секретаря судового засідання відділу 

контролю та організаційного 

забезпечення діяльності суду 

Господарського суду Одеської області  

 

ЮМАТОВУ 

Галину Сергіївну  

 

― керівника апарату Буського районного 

суду Львівської області  
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Підстави: подання, протокол засідання Комісії з розгляду питань про 

відзначення та нагородження заохочувальними відзнаками Державної судової 

адміністрації України від 23.09.2019 № 17, погодження в установленому 

порядку. 

 

 

 

Голова  

Державної судової  

адміністрації України                    (підпис) З. Холоднюк 


