
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

20 червня 2019                                     Київ                                         № 602____ 

 

Про затвердження персонального складу  

комісії для проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад співробітників центрального 

органу управління Служби судової охорони, 

керівників і заступників керівників 

територіальних підрозділів Служби судової 

охорони 

 

Відповідно до пункту 16 Порядку проведення конкурсу для призначення 

на посади співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням 

Вищої ради правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18 (зі змінами) (далі –

Порядок), із врахуванням пропозицій Голови Служби судової охорони (лист 

Служби судової охорони від 14.06.2019 № 5-103/19), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити персональний склад 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) згідно з додатком. 

 

Відповідно до пункту 17 Порядку залучити до роботи Комісії Бойка 

Володимира Миколайовича, радника Голови ДСА України (за згодою). 

 

2. Комісії у своїй роботі керуватися 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). 

 

Визначити адміністратором Комісії Данильчука Ігоря Яковича, 

провідного інспектора (з дипломом спеціаліста) відділу комплектування та 

проходження служби управління по роботі з персоналом центрального органу 

управління Служби судової охорони. 

 

3. Управлінню організаційного забезпечення та контролю (Лавер І. Г.) 

довести цей наказ до Служби судової охорони. 
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4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастуховій В. М.) оприлюднити 

цей наказ у розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше" офіційного 

сайту ДСА України не пізніше наступного робочого дня за днем його видання. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Державної судової  

адміністрації України                    (підпис)                                  З. Холоднюк 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Наказ Державної судової 

адміністрації України 

20.06.2019 № 602 

 

Персональний склад  

 

Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників 

центрального органу управління Служби судової охорони, керівників і 

заступників керівників територіальних підрозділів Служби судової охорони 

 

Максимішин Станіслав 

Трохимович 

— перший заступник Голови Служби судової 

охорони 

Зернов Юрій 

Валентинович 

— заступник Голови Служби судової охорони  

(зі служби) 

 

Колєсніков Олександр 

Миколайович 

— заступник Голови Служби судової охорони 

 (з забезпечення) 

 

Гавришук Олександр 

Михайлович 

— заступник Голови Служби судової охорони 

(керівник апарату Голови Служби) 

 

Шашкін Ігор 

Олександрович 

– провідний інспектор (з дипломом спеціаліста) 

відділу аналізу та планування управління 

забезпечення безпеки учасників судового 

процесу 
 


