
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

 22 червня 2016 р.                               м. Київ                                                             № 191/к 

 

Про відзначення працівників 

органів судової влади з нагоди  

Дня державної служби 
  

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 

проявлену ініціативу, творчий підхід до виконання службових завдань                        

та з нагоди Дня державної служби 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. НАГОРОДИТИ: 

 

  заохочувальною відзнакою Державної судової адміністрації України ― 

нагрудним знаком "Знак пошани": 

 

ПОТАКОВСЬКОГО  

Віталія Юрійовича  

― керівника апарату Садгірського 

районного суду міста Чернівців. 

 

2. НАГОРОДИТИ:  

  

 Почесною грамотою Державної судової адміністрації України: 

 

БАДЮК 

Світлану Федорівну  

― керівника апарату Глухівського 

міськрайонного суду Сумської області; 
 

КАСИЧ-ПИЛИПЕНКО 

Марію Сергіївну  

― заступника начальника 

територіального управління Державної 

судової адміністрації України в 

Запорізькій області; 
 

ПАЛІЙ 

Ольгу Богданівну  

― завідуючого сектором по роботі з 

персоналом територіального 

управління Державної судової 

адміністрації України в Львівській 

області; 
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ПОТАПОВУ 

Тетяну Іванівну  

― заступника начальника відділу 

планово-фінансової діяльності, 

бухгалтерського обліку та звітності 

територіального управління Державної 

судової адміністрації України в 

Одеській області. 

 

3. ВІДЗНАЧИТИ:  
  

 Подякою Державної судової адміністрації України: 

 

КИСЛИЦЮ 

Олега Семеновича 

 

― заступника начальника  

територіального управління Державної 

судової адміністрації України в 

Вінницькій області; 

 

МИКИТЮК 

Людмилу Геннадіївну  

 

― головного спеціаліста відділу 

інформаційно-аналітичної роботи та 

міжнародного співробітництва 

управління забезпечення діяльності 

керівництва Державної судової 

адміністрації України; 

 

НАБОЧЕНКО 

Світлану Іванівну 

― головного спеціаліста відділу 

кадрового забезпечення Державної 

судової адміністрації України 

управління з питань персоналу; 

 

НЕСМАШНУ 

Тетяну Миколаївну  

― завідувача сектору матеріально-

технічного  та господарського 

забезпечення, організації діяльності 

служби судових розпорядників 

територіального управління Державної 

судової адміністрації України в 

Сумській області; 

 

ПОКИДАНЕЦЬ 

Наталію Мар’янівну  

― керівника апарату Бродівського 

районного суду Львівської області; 

 

ТРИГУБЕНКО 

Надію Сергіївну  

― головного спеціаліста сектору 

організаційного забезпечення 

діяльності судів та судової статистики 

територіального управління Державної 

судової адміністрації України в 

Херсонській області; 
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ШЕМЧУК 

Лесю Миколаївну  

 

― головного спеціаліста відділу 

адміністрування рухомим майном 

управління з питань об’єктів державної 

власності Державної судової 

адміністрації України. 

 

Підстава: подання, протокол № 10 від 21.06.2016 засідання Комісії з розгляду 

питань про відзначення та нагородження заохочувальними відзнаками 

Державної судової адміністрації України, погодження в установленому 

порядку. 

 

Голова Державної 

судової адміністрації України         (підпис)                              З. Холоднюк 


