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Н

ародилася 4 грудня 1979 р. в м. Оріхові Запорізької області в сім’ї інженера Якова Васильовича та
бухгалтера Пелагії Тонатусівни.
Ще під час навчання в школі вирішила, що в майбутньому стане юристом, адже вважала цю професію дуже
цікавою та любила спілкуватися з людьми. Додатковими
перевагами зазначеного фаху визначила розвиток низки
людських якостей, зокрема таких як комунікабельність, логічність думки, гарна пам’ять, відповідальність тощо.
Після здобуття загальної середньої освіти вибір вищого навчального закладу був очевидним, адже на той час
юридичний факультет функціонував тільки у Запорізькому
державному університеті та надавав диплом державного
зразка.
Навчання надзвичайно захоплювало Лілію. Вона старанно вивчала всі нормативно-правові документи, закони,
оскільки всією душею хотіла стати професіоналом свої
справи. Неоціненний вклад у підготовку Л. Я. Максименко
як висококваліфікованого спеціаліста зробили її вчителі,
прекрасні педагоги: викладач «Аграрного права» Олександр Григорович Бондар, викладач «Фінансового права»
Тетяна Олександрівна Коломоєць та декан факультету Тетяна Андріївна Денисова. Зі студентських років найбільше
запам’яталися спільні свята із групою, інколи важкі, але веселі здачі сесій.
Лілія Яковлівна з великим ентузіазмом та неабиякою
наполегливістю пізнавала усі тонкощі обраного фаху, що,
безперечно, мало успішні результати. Численні практики (в міліції, суді та прокуратурі) допомогли краще
освоїти нелегку професію судді. Сьогодні вона бере
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активну участь у різноманітних наукових конференціях
та круглих столах, де обмінюється досвідом з колегами,
пізнає нове.
Професійну стежину Л. Я. Максименко розпочала
в 2001 р., закінчивши Запорізький державний університет за спеціальністю «Правознавство» та отримавши кваліфікацію «юрист». Протягом 2001–2002 рр. працювала
спеціалістом І категорії в арбітражному суді Запорізької
області, згодом перейшла на посаду помічника судді Запорізького апеляційного господарського суду. За період
роботи в Запорізькому апеляційному господарському
суді за високі досягнення у роботі та сумлінну працю нагороджена подяками та грамотами голови Запорізького
апеляційного господарського суду, Голови Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України.
Паралельно вирішила здобути економічну освіту,
оскільки вважала, що це допоможе результативно вирішувати господарські спори, краще розуміти їх специфіку.
У 2004 р. закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Облік і аудит», отримавши кваліфікацію «економіст».
У 2008 р. почала працювати помічником судді Запорізького окружного адміністративного суду. Гідною оцінкою
таланту та працьовитості Лілії Яковлівни стало призначення її в 2011 р. на посаду судді Запорізького окружного
адміністративного суду. За значний особистий внесок у виконанні завдань, покладених на систему адміністративних
судів, високий професіоналізм, значні досягнення у роботі,
сумлінну працю нагороджена Грамотою Ради суддів адміністративних судів України.
За час роботи в суді зарекомендувала себе фахівцем,
який добре знає чинне законодавство та вміє правильно застосовувати його на практиці, а також сумлінно ставиться
до виконання всіх вимог і завдань. Має великий авторитет
серед колег і керівництва.
У вільний від роботи час любить подорожувати.
Досягнувши чималих кар’єрних успіхів, Л. Я. Максименко впевнена, що пройдену життєву доріжку вона
подолала завдяки працьовитості, життєвій мудрості, наполегливості, а також порадам небайдужих людей — батьків,
вчителів та колег.
Життєве кредо: «Живи по совісті, суди — по
справедливості!».

