
О Б У Х ІВ С Ь К И Й  РА Й О Н Н И Й  СУД  К И ЇВ С Ь К О Ї О БЛ А С Т І

Н А К А З  №34/о-г

14 грудня 2017 року м. Обухів

Про встановлення чергування 
слідчих суддів у неробочі та вихідні дні

Враховуючи положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 
з метою належної організації роботи суду з прийом} та розгляду всіх видів 
клопотань органів досудового розслідування іа адміністративних матеріалів,-

Н А К А ЗУ Ю :

1. Встановити чергування з прийому та розгляду всіх видів клопотань 
органів досудового розслідування та адміністративних матеріалів у 
неробочі та вихідні дні за встановленим даним наказом графіком з 09.00 
до 17.00 год.:
прийом клопотань, матеріалів здійснюється судом з 09.00 до 11.00 
години;
розі ляд клопотань, матеріалів слідчими суддями здійснюється з 11.00 
години до І 7.00 години.

2. Встановити, що чергування здійснюється слідчими суддями згідно 
затвердженого даним наказом графіку.

3. Для забезпечення ведення журналу судового засідання, оформлення копій 
ухвал слідчих судів разом із слідчими суддями чергування здійснюють 
працівники апарату суду згідно затвердженого даним наказом графіку.

4. Для забезпечення належної реєстрації справ даної категорії, заведення 
обліково-статистичних карток на справи та здійснення авторозподілу 
встановити чергування працівників апарату суду згідно затвердженого 
даним наказом графіку.

5. Затвердити наступний графік чергувань та список чергових:

Неділя, 24 грудня 2017 року:
Слідчий с у д д я : 11 отабенко Лариса Вікторівна 
Помічник судді: Русанова Юлія Анатоліївна
Старший секретар Буртова Олена Свгеніївна - особа відповідальна за 
прийняття клопотань, їх реєстрацію, заведення обліково-статистичних 
карток, здійснення авторозподілу.

Неділя, 31 грудня 2017 року:
Слідчий с у д д я : Кравченко Максим Володимирович 
Помічник голови суду: Радченко Світлана Петрівна



Керівник апарату Личак Олена Леонідівна - особа відповідальна за прийняття 
клопотань. їх реєстрацію, заведення обліково-статистичних карток, 
зд і йснен н я а второзг і од іду.

Понеділок, 08 січня 2018 року:
Слідчий с у д д я : Зінченко Олександр Миколайович
Секретар судового засідання: Абашідзе Тетяна Петрівна
Діловод Янкова Ніна Григорівна - особа відповідальна за прийняття
клопотань. їх реєстрацію, заведення обліково-статистичних карток,
здійснення авторозподілу.

6. Надати Буртовій О.С. - 26 грудня 2017 року: Потабенко Л.В., Русановій 
Ю.А. - 02 січня 2018 року; Зінченку О.М.. Личак О.Л. - 15 січня 2018 
року; Абашідзе Т.П., Янковій Н.Г. - 16 січня 2018 року; Кравченку М.В., 
Радченко С.П. - 17 січня 2018 року вихідний день (відгул), як 
компенсацію за роботу у вихідний день.

7. Наказ довести до відома слідчих суддів та працівників апарату 
Обухівського районного суду Київської області, зазначених в наказі, до 
Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури та 
Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Київській області.

Голова Обухівського районного суду 
Київської області равченко


