
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
 

Н А К А З   

04 червня 2018 р.                               Київ  № 277 
 

Про утворення робочої групи  

 

Відповідно до статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", 

Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12, та з метою 

розробки документів, якими буде врегульовано порядок реагування на 

надзвичайні ситуації, організації роботи суду в умовах надзвичайних ситуацій 

 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити робочу групу з питань розробки документів, якими буде 

врегульовано порядок реагування на надзвичайні ситуації, організації роботи 

суду в умовах надзвичайних ситуацій (далі – Робоча група) у складі, що 

додається. 

 

2. Робочій групі в термін до 01 жовтня 2018 року підготувати та подати 

для затвердження Голові Державної судової адміністрації України проекти 

напрацьованих документів щодо організації роботи суду в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю       

(Парубченко Т. В.) довести текст цього наказу до заступників, радника Голови 

Державної судової адміністрації України та членів Робочої групи не пізніше 

наступного робочого дня за днем його видання.  

  

4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) оприлюднити цей 

наказ на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база" 

рубрики "Інше" не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Державної судової адміністрації України Гізатуліну Л. В. 

 

 
 

Голова                                                                              З. Холоднюк 
 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток до наказу 

від " ___ " __________ № _____ 

 

СКЛАД 

робочої групи з питань розробки документів, якими буде врегульовано 

порядок реагування на надзвичайні ситуації, 

організації роботи суду в умовах надзвичайних ситуацій 

 

Керівник 

робочої групи: 

Гізатуліна Л. В. заступник Голови ДСА України; 

 

 

Заступник 

керівника 

робочої групи: 

 

Галівець І. В.  

 

начальник управління з питань об’єктів 

державної власності ДСА України; 

 

 

Члени робочої крупи: 

 

 Ігнатченко О. О. начальник відділу інформаційно-

аналітичної роботи та міжнародного 

співробітництва управління забезпечення 

діяльності керівництва ДСА України; 

 

 Ризак О. О. заступник начальника відділу 

адміністрування рухомим майном 

управління з питань об’єктів державної 

власності ДСА України; 

 

   

 Пругло І. І.  керівник апарату Апеляційного суду 

Запорізької області; 

 

 Розвадовська О. В. керівник апарату Апеляційного суду 

Івано-Франківської області; 

 

 Грабовецька Л. А.  керівник апарату Тлумацького районного 

суду Івано-Франківської області; 

 

 Німас І. Я. керівник апарату Приморського 

районного суду міста Одеси; 

 

 Дмітрієва Ж. В.  головний спеціаліст відділу підготовки 

працівників апаратів судів Національної 

школи суддів України (за згодою) 
 


