
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

 

30 липня 2019 року                              Київ                                                        № 769 

 
Про покладення виконання обов’язків голів  

комісії з реорганізації (злиття)  

 

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

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

НАКАЗУЮ: 

1. Покласти виконання обов’язків голови комісії з реорганізації (злиття) 

Снятинського районного суду Івано-Франківської області, склад якої затверджено 

наказом ДСА України від 06.09.2018 № 442, на Фесик Іванну Тарасівну, 

заступника керівника апарату Снятинського районного суду Івано-Франківської 

області – члена комісії з 29 липня по 23 серпня 2019 року на період перебування у 

відпустці керівника апарату цього суду – голови комісії Бигар Марти Василівни. 

 

2. Покласти виконання обов’язків голови комісії з реорганізації (злиття) 

Покровського районного суду Дніпропетровської області, склад якої затверджено 

наказом ДСА України від 06.09.2018 № 437, на Головко Вікторію 

Костянтинівну, заступника керівника апарату Покровського районного суду 

Дніпропетровської області – члена комісії з 29 липня по 30 серпня 2019 року на 

період перебування у відпустці керівника апарату цього суду – голови комісії 

Ізіменко Валентини Володимирівни. 

 

3. Покласти виконання обов’язків голови комісії з реорганізації (злиття) 

Першотравенського міського суду Дніпропетровської області, склад якої 

затверджено наказом ДСА України від 06.09.2018 № 437, на Корх Віту 

Володимирівну, заступника керівника апарату  Першотравенського міського суду 

Дніпропетровської області – члена комісії з 5 по 23 серпня 2019 року на період 

перебування у відпустці керівника апарату цього суду – голови комісії Литвиненко 

Ганни Вікторівни. 

 

4. Покласти виконання обов’язків голови комісії з реорганізації (злиття) 

Ширяївського районного суду Одеської області, склад якої затверджено наказом 

ДСА України від 06.09.2018 № 448, на Тодоренка Руслана Геннадійовича, 

головного спеціаліста (з інформаційних технологій) Ширяївського районного суду 

Одеської області – члена комісії з 17 липня по  31 серпня 2019 року на період 

перебування у відпустці заступника керівника апарату цього суду – голови комісії 

Томчака Володимира Васильовича. 
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5. Управлінню організаційного забезпечення та контролю              

(Парубченко Т. В.) довести копії цього наказу до Територіальних управлінь 

Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській, 

Дніпропетровській, Одеській областях, Снятинського районного суду Івано-

Франківської області, Покровського районного суду Дніпропетровської  області, 

Першотравенського міського суду Дніпропетровської області та Ширяївського 

районного суду Одеської області. 

 

6. Прес-службі (на правах сектору) (Пастуховій В. М.) 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                      /підпис/                               З. Холоднюк 


