
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

П Р О Т О К О Л  № 1 

засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

співробітників центрального органу управління Служби судової охорони, 

керівників і заступників керівників територіальних підрозділів  

Служби судової охорони 

м. Київ                                                                                                    02 липня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ: 

   

Члени Комісії: полковник Служби 

полковник Служби 

полковник Служби 

полковник Служби 

 

Максимішин С.Т. 

Зернов Ю.В. 

Колєсніков О.М. 

Гавришук О.М. 

Шашкін І.О. 

запрошені :   

Адміністратор:  Данильчук І.Я. 

 

Засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

співробітників центрального органу управління ССО, керівників і заступників 

керівників територіальних підрозділів ССО є правомочним. 

 ВИСТУПИЛИ: 

полковник Служби Максимішин С.Т., член Комісії для проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників центрального органу 

управління Служби судової охорони, керівників і заступників керівників 

територіальних підрозділів Служби судової охорони (далі – Комісія), який 

повідомив, що засідання Комісії буде проводитися складом із п’яти членів 

Комісії.  

Комісія утворена відповідно до наказу ДСА України від 20.06.2019                 

№ 602, яким затверджено персональний склад цієї комісії.  

Проведення конкурсу буде здійснюватися згідно з Порядком проведення 

конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони, 

затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18 

зі змінами внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 04.06.2019                     

№ 1536/0/15-19, (далі – Порядок). 

Також було повідомлено, що відповідно до пункту 19 Порядку засідання 

Комісії проводить голова, який обирається на першому засіданні за 

пропозицією членів Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів Комісії. 

Полковник Служби Максимішин С.Т. запропонував затвердити такий 

порядок денний: 
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1. Обрання голови комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад співробітників центрального органу управління ССО, керівників і 

заступників керівників територіальних підрозділів ССО. 

2. Залучення експертів для оцінювання рівня фізичної підготовки кандидатів 

на посади співробітників Служби судової охорони: 

Каліберду Ігоря Івановича – провідного інспектора (з дипломом спеціаліста) 

відділу організації та підготовки заходів управління фізичного захисту та 

організації безпеки суддів. 

3. Затвердження ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантних 

посад співробітників Служби судової охорони. 

Голосували:   "за" – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: полковника Служби Зернова Ю.В., полковника Служби                      

Гавришука О.М., членів Комісії, які запропонували обрати головою Комісії 

полковника Служби Максимішина Станіслава Трохимовича.  

Голосували:   "за"            – 4 

      " утримався" – 1  

      "проти"         – 0 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати головою Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад співробітників центрального органу управління Служби судової охорони, 

керівників і заступників керівників територіальних підрозділів Служби судової 

охорони полковника Служби Максимішина Станіслава Трохимовича. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: Голову Комісії полковника Служби Максимішина С.Т., який 

повідомив про необхідність залучення експертів для оцінювання рівня фізичної 

підготовки кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони із 

числа співробітників центрального органу управління Служби судової охорони, 

а саме: 

Каліберду Ігоря Івановича – провідного інспектора (з дипломом спеціаліста) 

відділу організації та підготовки заходів управління фізичного захисту та 

організації безпеки суддів. 

Голосували:   "за" – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Залучити вищезазначеного експерта для оцінювання рівня 

фізичної підготовки кандидатів на посади співробітників Служби судової 

охорони. 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
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СЛУХАЛИ: головуючого Комісії полковника Служби Максимішина С.Т., 

який повідомив, що відповідно до пункту 35 Порядку проведення конкурсу для 

призначення на посади співробітників Служби судової охорони ситуаційні 

завдання розв’язують: керівники територіальних підрозділів та їх заступники, 

керівники структурних підрозділів центрального органу управління та їх 

заступники. Відповідно до цієї вимоги ситуаційні завдання будуть розв’язувати 

конкурсанти які подали документи на посади: 

начальника управління по роботі з персоналом центрального органу 

управління; 

начальника управління зв’язку інформатизації та ІТЗО центрального 

органу управління; 

заступника начальника управління - начальника відділу забезпечення 

діяльності керівництва та протоколу управління забезпечення діяльності 

керівництва апарату Голови Служби судової охорони центрального органу 

управління;  

заступника начальника управління - начальника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності фінансово - економічного управління центрального органу 

управління;  

заступника начальника управління - начальника відділу організації та 

підготовки заходів управління фізичного захисту та організації безпеки суддів 

центрального органу управління;  

заступника начальника управління - начальника відділу з професійної 

підготовки управління з професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

центрального органу управління;  

начальника відділу чергової служби;  

заступника начальника управління – начальника відділу організації 

служби управління охорони об’єктів судів, органів та установ системи 

правосуддя центрального органу управління;  

заступника начальника управління – начальника відділу організації 

служби управління забезпечення безпеки учасників судового процесу 

центрального органу управління;  

заступника начальника управління - начальника відділу матеріального 

забезпечення управління матеріально - технічного забезпечення центрального 

органу управління;  

начальника відділу зберігання центрального органу управління; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у               

Дніпропетровській області;  

начальника територіального управління Служби судової охорони у                        

Івано-Франківській області;  

начальника територіального управління Служби судової охорони у 

Полтавській області;  

заступника начальника територіального управління у м. Києві та 

Київській області Служби судової охорони; 
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заступника начальника територіального управління (зі служби) у м. Києві 

та Київській області Служби судової охорони; 

заступника начальника територіального управління (з забезпечення) у м. 

Києві та Київській області Служби судової охорони. 

Конкурс передбачає розв’язання претендентами на посади ситуаційних 

завдань, які повинна розробити та затвердити Комісія відповідно до пункту 35 

та 36 Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників 

Служби судової охорони. 

Після детального обговорення вказаного питання порядку денного 

поставили на голосування пропозицію з урахуванням доповнень, які надійшли 

під час обговорення. 

 Голосували:   "за" – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття 

вакантних посад співробітників Служби судової охорони (додаються). 

Відповіді ситуаційних завдань готувати письмово на аркуші паперу.  

 

Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Комісії для 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників центрального 

органу управління ССО, керівників і заступників керівників територіальних 

підрозділів ССО закрите. 

 

Додатки: на ___ арк. в 1 прим. 

 

Голова 

Комісії: 

полковник 

Служби 

_________________ 

(підпис) 

 

Максимішин Станіслав 

Трохимович  

Члени 

Комісії: 

   

 полковник 

Служби 

________________ 

(підпис) 

 

Зернов Юрій 

Валентинович  

 полковник 

Служби 

________________ 

(підпис) 

 

Колєсніков Олександр 

Миколайович  

 полковник 

Служби 

________________ 

(підпис) 

 

Гавришук Олександр 

Михайлович  

  _______________ 

(підпис) 

 

Шашкін Ігор 

Олександрович 

 


