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Служби судової охорони, його заступників 

  

 

            м. Київ                                                                                          12 грудня 2018 року 

 
ПРИСУТНІ: 

Голова Комісії: Чорнуцький С. П. 

Члени Комісії: Говоруха В. І. 

Малашенкова Т. М. 

Шапран В. В. 

Мальцев Д. О. 

Дробинський О. В.  

Пристрома Є. В.                                                                        

Запрошені: Пані Хільдегард Роглер-Мохель, радник 

з питань кадрової політики (Німеччина)  

Пані Галина Міхайлюк, експерт з 

розробки законодавства (Україна) 

Адміністратор: Юрченко Н. М. 

 

 
Засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Голови 

Служби судової охорони, його заступників є правомочним. 

 

Слухали: 

Чорнуцького C. П., голову Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад Голови Служби судової охорони, його заступників (далі – Комісія), який повідомив, 

що рішенням Вищої ради правосуддя від 06.11.2018 № 3358/0/15-18 оголошено 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони та 

затверджено умови проведення конкурсу на зазначену посаду.  

Поінформовано про звернення Консультативної місії Європейського Союзу з 

реформування цивільної безпеки в Україні (КМЄС) з приводу можливості присутності під 

час проведення конкурсу експертів КМЄС – пані Хільдегард Роглер-Мохель, радника з 

питань кадрової політики (Німеччина) та пані Галина Міхайлюк, експерта з розробки 

законодавства (Україна). 

Поставив на голосування питання можливості присутності експертів КМЄС на 

засіданні Комісії для проведення конкурсу зайняття вакантної посади Голови Служби 

судової охорони. 

 Голосували:   "за" – 7, 

   "проти" – 0. 

 

Вирішили: дозволити експертам КМЄС Хільдегард Роглер-Мохель та Галині Міхайлюк 

бути присутніми на засіданні Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади Голови Служби судової охорони. 
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Слухали: 

Чорнуцького С. П., який запропонував затвердити наступний порядок денний: 

Порядок денний 

1. Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі. 

2. Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів. 

3. Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

4. Визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу 

кандидата на зайняття вакантної посади. 

Голосували:   "за" – 7, 

   "проти" – 0. 

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі. 

Слухали: 

Дробинського О. В., члена Комісії, начальника управління з питань персоналу, 

який повідомив, що документи, необхідні для участі в конкурсі на зайняття вакантної 

посади Голови Служби судової охорони, відповідно до встановлених вимог подали 

наступні кандидати: 

Бондар Валерій Іванович; 

Чуфрін Юрій Юрійович. 

Документи зазначених кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Служби 

судової охорони відповідають встановленим вимогам, а також спеціальним вимогам щодо 

освітньо-кваліфікаційного рівня, затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя 

від 06.11.2018 № 3358/0/15-18 "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 

Голови Служби судової охорони", про що кандидатів було повідомлено протягом трьох 

днів з моменту подачі ними документів на участь у конкурсі.  

Крім цього, 28 листопада 2018 року отримано поштою документи на участь у 

конкурсі від Пасюти Петра Петровича, які не відповідають умовам проведення конкурсу. 

Зокрема, серед надісланих документів не було оригіналу (лише копія) медичної довідки,  

Окрім цього, форма відповідної довідки не відповідала встановленим Комісією вимогам. 

Про невідповідність поданих документів було повідомлено Пасюту П.П. 03 грудня 

2018 року. 

3 грудня 2018 року від Пасюти П.П. було отримано поштою другий пакет 

документів, оформлених належним чином. Однак, його було повідомлено, що відповідно 

до пункту 9 розділу ІІ Порядку проведення конкурсу для призначення на посади 

співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 

від 30.10.2018 № 3308/0/15-18 (далі – Порядок), документи, подані (надіслані) 

кандидатами,  не розглядаються в разі надходження їх після закінчення строку подання. 

Водночас, Пасютою П.П. надіслано скаргу щодо неправомірній відмові йому у 

розгляду документів на участь у конкурсі. За результатами розгляду скарги, 11 грудня 

2018 року Пасюту П.П. було повідомлено на електронну адресу, що засідання Комісії для 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони 

відбудеться 12 грудня 2018 року. 
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Адміністратор повідомив, що для участі у конкурсі з’явилось два кандидата – 

Бондар Валерій Іванович та Чуфрін Юрій Юрійович. 

 

Виступили: 

Малашенкова Т. М., член Комісії, яка запропонувала визнати подані документи 

Бондарем В.І., Чуфріном Ю.Ю. та Пасютою П.П. такими, що відповідають встановленим 

вимогам для участі в конкурсі, та такими, що подані у встановленому порядку. Вважати 

зазначених кандидатів такими, що допущені до конкурсу. Враховуючи, що кандидат 

Пасюта П.П. не з’явився до участі в конкурсі, відповідно до пункту 52 розділу VI Порядку 

вважати Пасюту П.П. таким, що не пройшов конкурс.  

Чорнуцький C. П., голова Комісії, поставив на голосування вказану пропозицію. 

Голосували:    "за" – 7, 

    "проти" – 0. 

Вирішили: визнати документи, подані Бондарем В. І., Чуфріном Ю.Ю. та Пасютою П.П., 

такими, що відповідають встановленим вимогам для участі в конкурсі, та такими, що 

подані у встановленому порядку. Вважати кандидатів Бондаря В.І., Чуфріна Ю.Ю. та 

Пасюту П.П., такими, що допущені до конкурсу. Враховуючи, що кандидат Пасюта П.П. не 

з’явився до участі в конкурсі, відповідно до пункту 52 розділу VI Порядку вважати 

Пасюту П.П. таким, що не пройшов конкурс.  

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів. 

Слухали: 

Чорнуцького С.П., голову Комісії, який повідомив, що відповідно до Порядку, для 

кандидатів на посаду Голови Служби судової охорони першим етапом конкурсу є 

розв’язання ситуаційних завдань. 

Згідно з пунктом 34 Порядку Комісією розроблено та затверджено два білети по 

три ситуаційних завдання у кожному для конкурсу на зайняття вакантної посади Голови 

Служби судової охорони (Протокол засідання конкурсної комісії від 21.11.2018 № 1). 

Поставив на голосування питання розпочати перший етап конкурсу (розв’язання 

ситуаційних завдань) та надати кандидатам для цього 2 години. Запропонував кандидатам 

обрати один з двох конвертів з білетом. (Кандидатами обрано конверт з білетом № 1). 

Голосували:    "за" – 7, 

    "проти" – 0. 

 

Вирішили: розпочати перший етап конкурсу для кандидатів. Надати кандидатам 2 години 

для розв’язання ситуаційних завдань. 

 

Адміністратором оголошено кандидатам зміст трьох ситуаційних завдань 

білету № 1 та зафіксовано час початку їх розв’язання – 10 година 30 хвилин. 

Після закінчення встановленого часу на розв’язання ситуаційних завдань, 

кандидати запакували в один конверт бланки з відповіддю, а в інший конверт – бланк з 

персональними даними, та передали адміністратору. Адміністратор, після присвоєння 

однакового номера конвертам кожного кандидата, передала членам Комісії тільки 

конверти з розв’язанням ситуаційних завдань для визначення результатів. 



4 

 
Членами Комісії визначено результати розв’язання ситуаційних завдань згідно з 

вимогами до професійної компетентності кандидатів відповідно до умов проведення 

конкурсу. Результати оцінювання кожним членом Комісії занесені до відомостей про 

результати розв’язання ситуаційних завдань та передані Адміністратору для узагальнення. 

Адміністратором узагальнено результати розв’язання ситуаційних завдань 

кандидатами у зведеній відомості середніх балів, розраховано середнє арифметичне 

значення оцінювання по кожній з вимог до професійної компетентності кандидатів 

Узагальнені результати розв’язання ситуаційних завдань передано для оголошення голові 

Комісії. 

Слухали: 

Чорнуцького С.П., голову Комісії, який оголосив узагальнені Адміністратором 

результати оцінювання розв’язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття 

вакантної посади Голови Служби судової охорони. Зокрема: 

Бондар Валерій Іванович отримав середнє арифметичне значення – 15,1 балів;  

Чуфрін Юрій Юрійович отримав середнє арифметичне значення – 11,3 балів. 

Обидва кандидати по кожній з оцінюваних вимог професійної компетентності 

набрали більше, ніж 0,5 балів, та можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу 

(співбесіди). 

Запропонував затвердити результати оцінювання розв’язання ситуаційних завдань 

та допустити до співбесіди кандидатів на зайняття вакантної посади Голови Служби 

судової охорони: 

Бондара Валерія Івановича; 

Чуфріна Юрія Юрійовича.  

 

Голосували:    "за" – 7, 

    "проти" – 0. 

Вирішили: затвердити результати оцінювання розв’язання ситуаційних завдань та 

допустити до співбесіди кандидатів Бондара Валерія Івановича та Чуфріна Юрія 

Юрійовича. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

Слухали: 

Чорнуцького С.П., голову Комісії,  який запропонував відвести кожному кандидату 

для співбесіди 20 хвилин. Запропонував обговорити перелік вимог професійної 

компетентності, за якими оцінювати результати співбесіди кандидатів. 

Виступили:  

Дробинський О.В., член Комісії, який запропонував з відведених кандидатам 

20 хвилин на співбесіду виділити 2 хвилини для представлення себе кожним з кандидатів.  

 Обговорили:   

доцільність оцінювання результатів співбесіди за всіма вимогами професійної 

компетентності, по яких здійснювалося оцінювання результатів розв’язання ситуаційних 

завдань.  
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Голосували:    "за" – 7, 

    "проти" – 0. 

 

Вирішили: відвести кожному кандидату для проходження співбесіди 20 хвилин, в тому 

числі 2 хвилини – для представлення себе кожним кандидатом. Здійснювати оцінювання 

результатів проходження співбесіди за наступним переліком вимог професійної 

компетентності:  

1. Наявність лідерських навичок (встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, 

стратегічне планування, багатофункціональність ведення ділових переговорів, досягнення 

кільцевих результатів). 

2. Вміння приймати ефективні рішення (наявність необхідних знань для ефективного 

розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних). 

3. Комунікація та взаємодія (вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити 

публічні виступи, відкритість). 

4. Управління організацією та персоналом (організація роботи та контроль, управління 

людськими ресурсами, мотивування). 

5. Особистісні компетенції (принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття 

рішень, системність, самоорганізація та саморозвиток, політична нейтральність). 

6. Управління публічними фінансами (знання основ бюджетного законодавства, знання 

системи державного контролю у сфері публічних фінансів, знання основ законодавства у 

сфері публічних закупівель). 

7. Робота з інформацією (знання основ законодавства про інформацію). 

8. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи 

Голови ССО. 

 

Визначення результатів оцінювання співбесіди здійснювалося кожним членом 

Комісії індивідуально та було зафіксовано у Відомості про результати співбесіди, які 

передані Адміністратору для узагальнення. 

Адміністратором складено Зведену відомість середніх балів про результати 

співбесіди з кандидатами на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони, 

яку передано для оголошення голові Комісії. 

Слухали: 

Чорнуцького С.П., голову Комісії, який оголосив узагальнені Адміністратором 

результати оцінювання співбесіди з кандидатами на зайняття вакантної посади Голови 

Служби судової охорони. Зокрема: 

Бондар Валерій Іванович отримав середнє арифметичне значення – 13,7 балів;  

Чуфрін Юрій Юрійович отримав середнє арифметичне значення – 9,3 балів. 

Обидва кандидати по кожній з оцінюваних вимог професійної компетентності 

набрали більше, ніж 0,5 балів, та можуть вважатися такими, що пройшли співбесіду. 

Запропонував затвердити результати оцінювання проходження співбесіди та 

вважати такими, що пройшли співбесіду кандидати на зайняття вакантної посади Голови 

Служби судової охорони: 

Бондар В. І.; 

Чуфрін Ю. Ю. 
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Голосували:    "за" – 7, 

    "проти" – 0. 

Вирішили: затвердити результати оцінювання проходження співбесіди та вважати 

такими, що пройшли співбесіду, кандидати на зайняття вакантної посади Голови Служби 

судової охорони  Бондар В. І. та Чуфрін Ю. Ю.  

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на 

зайняття вакантної посади. 

Слухали: 

Чорнуцького С.П., голову Комісії, який повідомив, що Адміністратором складено 

Підсумковий рейтинг кандидатів, результати якого виглядають наступним чином: 

Бондар Валерій Іванович – загальна кількість балів 28,8; 

Чуфрін Юрій Юрійович – загальна кількість балів 20,6. 

Поставив на голосування питання затвердження результатів Підсумкового рейтингу 

кандидатів; визначення переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби 

судової охорони Бондара Валерія Івановича, який набрав найбільшу кількість балів; 

визначення другим за результатами конкурсу кандидатом на зайняття вакантної посади Голови 

Служби судової охорони Комісія Чуфріна Юрія Юрійовича, який за кількістю балів зайняв 

друге місце в рейтингу. 

Голосували:    "за"  – 7, 

    "проти" – 0. 

 

Вирішили: затвердити Підсумковий рейтинг кандидатів. Переможцем конкурсу на зайняття 

вакантної посади Голови Служби судової охорони Комісія визначити Бондара Валерія 

Івановича, другим за результатами конкурсу кандидатом на зайняття вакантної посади 

Голови Служби судової охорони визначити Чуфріна Юрія Юрійовича. 

 

Голова Комісії: _________________ 
(підпис) 

 

Чорнуцький Сергій Петрович 

 

Члени Комісії:   

 ________________ 
(підпис) 

 

Говоруха Володимир Іванович 

 

 ________________ 
(підпис) 

 

Малашенкова Тетяна Михайлівна 

 

 ________________ 
(підпис) 

 

Шапран Віктор Валентинович 

 

 _______________ 

(підпис) 

 

Мальцев Дмитро Олександрович 

 

 ________________ 
(підпис) 

 

Дробинський Олег Віталійович 

 

 ________________ 
(підпис) 

Пристрома Євген Вікторович 

 

 


