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ОБДАСИ

Н А К А З №28/о-г
09 жовтня 2017 року

Обухів

Про встановлення чергування
під час проходження виборчого пронесу

У зв'яж\ з проведенням 22 жовтня 2017 рок\ проміжних виборів
депутатів Краснослобідської сільської ради в одномандатних виборчих
округах №1 та №13, враховуючи положення Закону України «1 Іро судоустрій
і статус суддів», з метою належної організації роботи Обу.хівського
районного суду Київської області під час виборчого процес) . Н АКАЗУЮ :
1. Встановити чергування з прийому та розгляду адміністративних позовів,
заяв пов'язаних з проміжними виборами депутатів Краснослобідської
сільської ради у вихідні дні згідно затвердженого даним наказом графіку.
2. Для забезпечення ведення журнал) судового засідання, оформлення копій
постанов, ухвал разом із суддями чергування здійснюють працівники
апарат) суду.
3. Для забезпечення належної реєстрації справ даної категорії, заведення
обліково-сгазистичних карток на справи та здійснення автоматизованого
розподілу встановити чергування працівників апарату суду
4. Затвердити графік чергувань та список чергових:
21 жовтня 2017 року т 08.00 гол, но 16.00 гол.
Суддя: Болобан Валентин Георгійович
Секретар судового засідання: Рудніцька Ольга Вікторівна
Судовий розпорядник: Онищепко Світлана Миколаївна - особа
відповідальна за прийняття позовів, заяв, їх реєстрацію, введення
обліково-статистичних карток та здійснення авторозподілу.
21 жовтня 2017 року т 16.00 і од. но 24.00 гол.
Суддя: ІІотабснко Лариса Вікторівна
Секретар судового засідання: Падалка Альона Валентинівна
Старший секретар суду: Кубар Олена Євгеніївна - особа відповідальна за
прийняття позовів. їаяв, їх реєстрацію, заведення обліково-статистичних
карток та здійснення автоматизованого розподілу.

22 жовтня 2017 року і OX.00 гол, по 16.00 гол.
Суддя: Зінченко Олександр Миколайович
Секретар судового засідання: Лбашідзе Тетяна І Іетрівна
Керівник апарат) суду: Личак Олена Леонідівна - оеоба відповідальна за
прийняття половів, лаяв, їх реєстрацію, заведення обліково-етаї истичних
карток та здійснення автоматилованото розподіл) .
22 жовтня 2017 року з 16.00 год. по 24.00 і од.
Суддя: Кравченко Максим Володимирович
Секретар судового засідання: Бондаренко Свгенія Ігорівна
Заступник керівника апарату: Шахова Юлія Віталіївна - особа
відповідальна за прийняття позовів, заяв, їх реєстрацію, заведення
обліково-стагистичпих карток та здійснення автоматизованого розподілу.
5. Надати ГІотабенко Л.В., ІІадалці А.В., Кубар О.С. - 27 жовтня 2017 року;
Зінченку
О.М.,
Абапіідлс
Т.П.,
Личак
О.Л.,
Болобанх
В.Г.,
Рудніцькій О.В., Ониіценко С.М, Кравченку М.В., Бондаренко CM.
30 жовтня 2017 року. Шаховій ІО.В. - 25 жовтня 2017 року інший
вихідний день (відгул), як компенсацію за робот) у вихідний день.
6. На період знаходження голови Обу.хівеькоїо районного су;і) Київської
області Кравченка Максима Володимировича у відпустці за роботу у
вихідний день, виконання обов'язків голови суд\ 30 жовтня 2017 року
покласти на суддю Обухівського районного суд) Київської області
1Іотабенко Ларис) Вікторівну.
7. Наказ довести до відома суддів та працівників апарату Об)хінського
районного суду Київської області, зазначених в наказі, до Обухівського
відділу Кисво-Святошинської місцевої прокуратури, Обухівського відділ)
поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та
Краснослобідської сільської виборчої комісії Обухівського район)
Київської обдас і і.
8. Оприлюднити
цей наказ на офіційному
веб-еайті Обухівського
районного суд\ Київської області.

Голова Обу хівського районного суду
К иївської області

МЛЗ. Кравченко

