
О БУХІВСЬКИ Й  РАЙОННИЙ СУД КИ ЇВСЬКО Ї ОБЛАСТІ

НАКАЗ № 9/о-г

10 квітня 2019 року м. Обухів

Про встановлення чергування
під час проходження виборчого процесу

У зв ’язку з проведенням 21 квітня 2019 року чергових виборів 
Президента України, відповідно до постанови Верховної Ради України від 26 
листопада 2018 року № 2631-VIII, Закону України «Про судоустрій та статус 
суддів», з метою забезпечення належної організації роботи Обухівського 
районного суду Київської області під час виборчого процесу, -

НАКАЗУЮ :

1. Встановити в Обухівському районному суді Київської області чергування 
суддів та працівників апарату суду з 20 по 21 квітня 2019 року з прийому 
та розгляду всіх видів клопотань органів досудового розслідування, 
клопотань інших учасників кримінального провадження, адміністративних 
матеріалів та адміністративних позовів, пов’язаних з черговими виборами, 
згідно затвердженого даним наказом графіку.

2. Затвердити наступний графік чергувань та список чергових:

20 квітня 2019 року з 08:00 до 16:00 години:
Суддя, слідчий суддя: Потабенко Лариса Вікторівна 
Помічник судді: Русанова Ю лія Анатоліївна
Старший секретар суду Згирча Володимир Олександрович -  особа 
відповідальна за прийняття позовів, матеріалів, клопотань, їх реєстрацію, 
заведення обліково-статистичних карток, здійснення автоматизованого 
розподілу справ.

20 квітня 2019 року з 16:00 до 24:00 години:
Голова суду, слідчий суддя: Кравченко М аксим Володимирович 
Секретар судового засідання: Бондаренко Євгенія Ігорівна.
Діловод Янкова Ніна Григорівна -  особа відповідальна за прийняття 
позовів, матеріалів, клопотань, їх реєстрацію, заведення обліково- 
статистичних карток, здійснення автоматизованого розподілу справ.

21 квітня 2019 року з 05:00 до 13:00 години:
Суддя, слідчий суддя: Зінченко Олександр М иколайович 
Помічник судді: Ж ук Денис Володимирович



Керівник апарату Личак Олена Леонідівна -  особа відповідальна за 
прийняття позовів, матеріалів, клопотань, їх реєстрацію, заведення 
обліково-статистичних карток, здійснення автоматизованого розподілу 
справ.

21 квітня 2019 року з 13:00 до 21:00 години:
Голова суду, слідчий суддя: Кравченко М аксим Володимирович 
Помічник голови суду: Радченко Світлана Петрівна.
Судовий розпорядник Онищенко Світлана М иколаївна -  особа 
відповідальна за прийняття позовів, матеріалів, клопотань, їх реєстрацію, 
заведення обліково-статистичних карток, здійснення автоматизованого 
розподілу справ.

3. Надати Потабенко Л.В.. Онищенко С.М.- 22 квітня 2019 року; Кравченку 
М.В. -  25 квітня 2019 року та 03 травня 2019 року; Личак О.Л. -  26 квітня 
2019 року; Зінченку О.М., Жуку Д.В., Згирчі В.О. -  02 травня 2019 року; 
Радченко С.П., Бондаренко Є.І., Янкова Н.Г. -  03 травня 2019 року; 
Русановій Ю .А. -  07 травня 2019 року дні відпочинку за роботу у вихідний 
день.

4. На період знаходження голови Обухівського районного суду Київської 
області Кравченка М аксима Володимировича у відпустці за роботу у 
вихідний день, виконання обов’язків голови суду 25 квітня 2019 року та 03 
травня 2019 року покласти на суддю Обухівського районного суду 
Київської області Потабенко Л.В.

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