
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

П Р О Т О К О Л  № 14 

(по наказу Служби від 18.09.2019 № 119) 

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                                                                                       03 жовтня 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 :  Бойко В.М. 

Адміністратор:  Данильчук І.Я. 

 

 

Засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних 

посад співробітників центрального органу управління Служби судової 

охорони (далі - Служба), керівників і заступників керівників територіальних 

підрозділів Служби (далі – Комісія) є правомочним. 

 

Слухали: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т.  

повідомив, що відповідно до наказу Служби від 18.09.2019 № 119 "Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби судової охорони" 

оголошено конкурс на зайняття вакантних посад співробітників Служби,                        

а саме: 

начальника юридичного управління центрального органу управління; 

заступника начальника управління – начальника відділу правової 

експертизи юридичного управління центрального органу управління; 

провідного спеціаліста відділу правової експертизи юридичного 

управління центрального органу управління; 

заступника начальника відділу комплектування та проходження 

служби управління по роботі з персоналом центрального органу управління; 

провідного спеціаліста відділу кадрового забезпечення управління по 

роботі з персоналом центрального органу управління; 

заступника начальника територіального управління (командир 

підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду) Служби судової 

охорони по місту Київ та Київській області; 

заступника начальника територіального управління (з забезпечення) 

Служби судової охорони у Полтавській області; 
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заступника начальника територіального управління Служби судової 

охорони у Черкаській області; 

заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Черкаській області; 

заступника начальника територіального управління (з забезпечення) 

Служби судової охорони у Черкаській області. 

 

Поінформовано, що на першому засіданні Комісії, яке проходило            

01 жовтня 2019 року було прийнято рішення про залучення експертів                            

із числа співробітників центрального органу управління Служби для 

оцінювання рівня фізичної підготовки кандидатів на посади співробітників, 

тому на засідання Комісії запрошено:  

полковника Служби Євграфова Володимира Володимировича –

начальника управління з професійної підготовки та підвищення кваліфікації; 

полковника Служби Мацишина Дмитра Анатолійовича – заступника 

начальника управління – начальника відділу  з професійної підготовки 

управління з професійної підготовки та підвищення кваліфікації. 

 

 Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. запропонував 

затвердити Порядок денний на 03 жовтня 2019 року: 

1. Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі на 

зайняття вакантних посад співробітників центрального органу управління 

Служби, керівників і заступників керівників територіальних підрозділів 

Служби. 

2. Перевірка рівня фізичної підготовки кандидатів на зайняття 

вакантних посад. 

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

4. Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

5. Визначення переможців конкурсу та других за результатами 

конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад. 

Голосували:   "за" – одноголосно. 

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний на 03 жовтня 

2019 року. 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі. 

 Слухали: адміністратора Комісії Данильчука І.Я. – т.в.о. заступника 

начальника управління – начальника відділу комплектування та проходження 

служби управління по роботі з персоналом, який повідомив, що документи, 

необхідні для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад подали наступні 

кандидати: 

на посаду начальника юридичного управління центрального органу 

управління: 

Стоцький Олег Леонович; 
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на посаду заступника начальника управління – начальника відділу 

правової експертизи юридичного управління центрального органу 

управління: 

Шевчук Віталій Анатолійович; 

Шутий Євгеній Анатолійович; 

Андрущенко Олександр Анатолійович; 

на посаду провідного спеціаліста відділу правової експертизи 

юридичного управління центрального органу управління: 

Кравчук Галина Євгеніївна; 

на посаду заступника начальника відділу комплектування та 

проходження служби управління по роботі з персоналом центрального 

органу управління: 

Бочковська Ольга Анатоліївна; 

на посаду провідного спеціаліста відділу кадрового забезпечення 

управління по роботі з персоналом центрального органу управління: 

Мартинюк Віталій Володимирович; 

на посаду заступника начальника територіального управління 

(командира підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду) 

Служби судової охорони по місту Київ та Київській області:  

Калашник Юрій Іванович; 

Масюта Андрій Іванович; 

Трясун Павло Ростиславович; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

(з забезпечення) Служби судової охорони у Полтавській області: 

Кустанович Олександр Володимирович; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

Служби судової охорони у Черкаській області: 

Власенко Сергій Іванович; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

(зі служби) Служби судової охорони у Черкаській області: 

Бас Юрій Іванович; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

(з забезпечення) Служби судової охорони у Черкаській області: 

Хряпак Ярослав Миколайович. 

 

Документи всіх кандидатів, крім кандидатів Андрущенка Олександра 

Анатолійовича та Шутого Євгенія Анатолійовича, відповідають 

встановленим вимогам, а також спеціальним вимогам щодо освітньо-

кваліфікаційного рівня, затвердженими наказом Голови Служби судової 

охорони від 18.09.2019 № 119 "Про оголошення конкурсу на зайняття 

вакантних посад Служби судової охорони", про що кандидатів було 

повідомлено протягом трьох днів з моменту подачі ними документів на 

участь у конкурсі.  
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Виступили: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. 

запропонував визнати подані документи вище зазначених осіб такими,                        

що відповідають встановленим вимогам для участі в конкурсі, та допустити 

їх до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад згідно з поданими заявами, 

крім кандидатів Андрущенка Олександра Анатолійовича та Шутого Євгенія 

Анатолійовича. 

 Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. поставив на 

голосування вказану пропозицію. 

Голосували:    "за" – одноголосно. 

Вирішили: визнати подані документи кандидатів такими, що 

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

подані у встановленому порядку. Допустити кандидатів до участі у конкурсі 

на зайняття вакантних посад згідно з поданими заявами, крім кандидатів 

Андрущенка Олександра Анатолійовича та Шутого Євгенія Анатолійовича. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Перевірка рівня фізичної підготовки кандидатів на зайняття вакантних 

посад. 

Слухали: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. 

повідомив, що відповідно до Порядку проведення конкурсу для призначення 

на посади співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням 

Вищої ради правосуддя 30.10.2018 № 3308/0/15-18 зі змінами, внесеними 

рішенням Вищої ради правосуддя від 04.06.2019 № 1536/0/15-19 (далі – 

Порядок), для кандидатів на вакантні посади Служби судової охорони 

першим етапом конкурсу є перевірка рівня фізичної підготовленості, яка 

проводиться згідно Порядку організації перевірки рівня фізичної 

підготовленості на зайняття вакантних посад співробітників Служби судової 

охорони, затвердженого наказом Голови Служби судової охорони                            

від 21.05.2019 № 25. 

Всі кандидати надали медичні довідки про відсутність обмежень за 

станом здоров'я для виконання визначених фізичних вправ під час здачі 

тестів.  

Тестування рівня фізичної підготовленості кандидатів на службу до 

Служби проводиться на об’єктах спортивної інфраструктури із забезпеченням 

належних санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних працівників,                      

а саме, на базі спортивного комплексу "СПАРТАК" за адресою: вулиця 

Фрунзе,105, місто Київ. 

Для оцінювання рівня фізичної підготовки кандидатів на посади 

співробітників Служби залучені експерти – полковник Служби Євграфов В.В.              

та полковник Служби Мацишин Д.А. Від Комісії делегований Голова Комісії 

полковник Служби Максимішин С.Т.  

Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. поставив на 

голосування питання щодо початку першого етапу конкурсу – перевірка 
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рівня фізичної підготовленості кандидатів на зайняття вакантних посад 

співробітників Служби.  

Голосували:    "за" – одноголосно. 

Після закінчення проведення першого етапу конкурсу результати 

оцінювання рівня фізичної підготовки кандидатів передані адміністратору для 

узагальнення. 

Адміністратором узагальнено результати оцінювання рівня фізичної 

підготовки кандидатів та передано для оголошення Голові Комісії. 

Слухали: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. 

оголосив узагальнені адміністратором результати оцінювання рівня фізичної 

підготовки кандидатів на зайняття вакантних посад Служби. 

Зокрема:  

на посаду начальника юридичного управління центрального органу 

управління: 

Стоцький Олег Леонович – зараховано; 

на посаду заступника начальника управління – начальника відділу 

правової експертизи юридичного управління центрального органу 

управління: 

Шевчук Віталій Анатолійович – зараховано; 

на посаду провідного спеціаліста відділу правової експертизи 

юридичного управління центрального органу управління: 

Кравчук Галина Євгеніївна – зараховано; 

на посаду заступника начальника відділу комплектування та 

проходження служби управління по роботі з персоналом центрального 

органу управління: 

Бочковська Ольга Анатоліївна – зараховано; 

на посаду провідного спеціаліста відділу кадрового забезпечення 

управління по роботі з персоналом центрального органу управління: 

Мартинюк Віталій Володимирович – зараховано; 

на посаду заступника начальника територіального управління 

(командира підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду) 

Служби судової охорони по місту Київ та Київській області:  

Калашник Юрій Іванович – зараховано; 

Масюта Андрій Іванович – не зараховано; 

Трясун Павло Ростиславович – зараховано; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

(з забезпечення) Служби судової охорони у Полтавській області: 

Кустанович Олександр Володимирович – не зараховано; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

Служби судової охорони у Черкаській області: 

Власенко Сергій Іванович – зараховано; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

(зі служби) Служби судової охорони у Черкаській області: 

Бас Юрій Іванович – зараховано; 
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на посаду заступника начальника територіального управління                            

(з забезпечення) Служби судової охорони у Черкаській області: 

Хряпак Ярослав Миколайович – не зараховано. 

Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. запропонував 

затвердити результати та допустити до розв’язання ситуаційних завдань 

наступних кандидатів: 

Стоцького Олега Леоновича; 

Шевчука Віталія Анатолійовича; 

Калашника Юрія Івановича; 

Трясуна Павла Ростиславовича; 

Власенка Сергія Івановича; 

Баса Юрія Івановича. 

 

Голосували:    "за" – одноголосно. 

 

Вирішили: затвердити результати перевірки рівня фізичної підготовки 

та допустити до розв’язання ситуаційних завдань вище вказаних кандидатів. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів. 

Слухали: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. 

повідомив, що відповідно до Порядку, для кандидатів на посади: керівників 

територіальних підрозділів та їх заступників, керівників структурних 

підрозділів центрального органу управління та їх заступників Служби 

судової охорони другим етапом конкурсу є розв’язання ситуаційних завдань. 

Згідно з пунктом 34 Порядку Комісією розроблено та затверджено для 

конкурсу на вакантні посади ситуаційні завдання, які були затверджені на 

засіданні конкурсної комісії (Протокол № 13 від 01.10.2019). 

Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. поставив на 

голосування питання розпочати другий етап конкурсу, розв’язання 

ситуаційних завдань, та надати кандидатам для цього по сорок п’ять хвилин 

на розв’язання одного ситуаційного завдання. 

Голосували:    "за" – одноголосно. 

Вирішили: розпочати другий етап конкурсу для кандидатів. Надати 

кандидатам по сорок п’ять хвилин на розв’язання одного ситуаційного 

завдання. 

Адміністратором оголошено кандидатам на кожну посаду зміст 

ситуаційних завдань та зафіксовано час початку їх розв’язання –                   

13 годин 47 хвилин. 

Після закінчення встановленого часу розв’язання ситуаційних 

завдань, кандидати запакували в один конверт бланки з відповідями, а в 

інший конверт бланк з персональними даними та передали адміністратору. 

Адміністратор після присвоєння однакового номера конвертам кожного 

кандидата передав членам Комісії тільки конверти з розв’язаними 

ситуаційними завданнями для визначення результатів. 
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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: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. 

оголосив узагальнені адміністратором результати оцінювання розв’язання 

ситуаційних завдань кандидатами на зайняття вакантних посад 

співробітників Служби.  

Зокрема: 

на посаду начальника юридичного управління центрального органу 

управління: 

Стоцький Олег Леонович –  5,8; 

на посаду заступника начальника управління – начальника відділу 

правової експертизи юридичного управління центрального органу 

управління: 

Шевчук Віталій Анатолійович –  6,8; 

на посаду заступника начальника територіального управління 

(командира підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду) 

Служби судової охорони по місту Київ та Київській області:  

Калашник Юрій Іванович –  5,2; 

Трясун Павло Ростиславович –  5,0; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

Служби судової охорони у Черкаській області: 

Власенко Сергій Іванович –  6,0; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

(зі служби) Служби судової охорони у Черкаській області: 

Бас Юрій Іванович –  6,0. 

 
Всі кандидати по кожній з оцінюваних вимог професійної 

компетентності набрали більше ніж 0,5 балів, тому можуть бути допущені до 
наступного етапу конкурсу (співбесіди). 

Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. запропонував 
затвердити результати оцінювання розв’язання ситуаційних завдань та 
допустити до співбесіди всіх кандидатів.  

Голосували:    "за" – одноголосно. 
Вирішили: затвердити результати оцінювання розв’язання 

ситуаційних завдань та допустити до співбесіди вище вказаних кандидатів. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
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Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

Слухали: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. 
запропонував відвести кожному кандидату для співбесіди 5-7 хвилин. 
Запропонував обговорити перелік вимог професійної компетентності, за 
якими оцінювати результати співбесіди кандидатів. 

Виступили: член Комісії полковник Служби Зернов Ю.В. 
запропонував виділити 2 хвилини для представлення себе кожним                               
з кандидатів.  

Обговорили: доцільність здійснювати оцінювання результатів 
проходження співбесіди за переліками вимог професійної компетентності, 
які вказані в умовах проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
співробітників центрального органу управління Служби, керівників                              
і заступників керівників територіальних підрозділів Служби.  

Голосували:    "за" – одноголосно. 

Вирішили: відвести кожному кандидату для проходження співбесіди 
5-7 хвилин, в тому числі 2 хвилини – для представлення себе кожним 
кандидатом. Здійснювати оцінювання результатів проходження співбесіди 
вказаним переліком вимог професійної компетентності відповідно до умов 
проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників 
центрального органу управління Служби, керівників і заступників керівників 
територіальних підрозділів Служби.  

Виступили: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. та 
члени Комісії: полковник Служби Зернов Ю.В., полковник Служби                    
Колєсніков О.М., полковник Служби Гавришук О.М., Шашкін І.О., ставили 
запитання кандидатам під час співбесіди.   

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 вакантних посад 
співробітників центрального органу управління Служби, керівників                             
і заступників керівників територіальних підрозділів Служби, яку передано 
для оголошення голові Комісії. 

Слухали: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. 
оголосив узагальнені адміністратором результати оцінювання співбесіди                           
з кандидатами на зайняття вакантних посад співробітників Служби.  

Зокрема: 

на посаду начальника юридичного управління центрального органу 

управління: 

Стоцький Олег Леонович –  7,1; 

на посаду заступника начальника управління – начальника відділу 

правової експертизи юридичного управління центрального органу 

управління: 

Шевчук Віталій Анатолійович –  8,0; 

на посаду провідного спеціаліста відділу правової експертизи 
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юридичного управління центрального органу управління: 

Кравчук Галина Євгеніївна –  8,0; 

на посаду заступника начальника відділу комплектування та 

проходження служби управління по роботі з персоналом центрального 

органу управління: 

Бочковська Ольга Анатоліївна –  8,8 

на посаду провідного спеціаліста відділу кадрового забезпечення 

управління по роботі з персоналом центрального органу управління: 

Мартинюк Віталій Володимирович –  7,0 

на посаду заступника начальника територіального управління 

(командира підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного суду) 

Служби судової охорони по місту Київ та Київській області:  

Калашник Юрій Іванович –  8,0; 

Трясун Павло Ростиславович –  9,9; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

Служби судової охорони у Черкаській області: 

Власенко Сергій Іванович –  7,8; 

на посаду заступника начальника територіального управління                            

(зі служби) Служби судової охорони у Черкаській області: 

Бас Юрій Іванович –  7,8. 

 

Всі кандидати по кожній з оцінюваних вимог професійної 

компетентності набрали більше, ніж 0,5 балів.  

 Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. запропонував 

затвердити результати оцінювання проходження співбесіди та вважати 

такими, що пройшли співбесіду кандидати на зайняття вакантних посад: 

  Голосували:    "за" – одноголосно. 

Вирішили: затвердити результати оцінювання проходження співбесіди 

та вважати такими, що пройшли співбесіду, вище зазначені кандидати на 

зайняття вакантних посад співробітників центрального органу управління 

Служби, керівників і заступників керівників територіальних підрозділів 

Служби. 

 

ПО П’ЯТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу 

кандидата на зайняття вакантної посади. 

Слухали: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. повідомив, 

що адміністратором складено загальний рейтинг кандидатів, результати якого 

виглядають наступним чином: 

 

начальник юридичного управління центрального органу управління 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 
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1. Стоцький Олег Леонович 12,9 1 

 

заступник начальника управління – начальник відділу правової експертизи 

юридичного управління центрального органу управління 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

1. 
Шевчук Віталій Анатолійович 

 
14,8 1 

 

провідний спеціаліст відділу правової експертизи юридичного управління  

центрального органу управління 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

1. Кравчук Галина Євгеніївна 8,0 1 

 

заступник начальника відділу комплектування та проходження служби 

управління по роботі з персоналом центрального органу управління 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

1. Бочковська Ольга Анатоліївна 8,8 1 

 

провідний спеціаліст відділу кадрового забезпечення управління по роботі з 

персоналом 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

1. Мартинюк Віталій Володимирович 7,0 1 

 

заступник начальника територіального управління (командира підрозділу 

безпеки суддів Вищого антикорупційного суду) Служби судової охорони по 

місту Київ та Київській області 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

1. 

2. 

Калашник Юрій Іванович 

Трясун Павло Ростиславович 

13,2 

14,9 

2 

1 
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заступник начальника територіального управління Служби судової охорони у 

Черкаській області 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

1.  Власенко Сергій Іванович 13,8 1 

 

заступник начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Черкаській області 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 

Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

2.  Бас Юрій Іванович 13,8 1 

 

Слухали: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т вніс 

пропозицію за результатами загального рейтингу кандидатів на зайняття 

вакантних посад співробітників Служби визначити переможцями конкурсу 

наступних кандидатів:  

на зайняття вакантної посади начальника юридичного управління 

центрального органу управління визначити переможцем конкурсу Стоцького 

Олега Леоновича; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника управління – 

начальника відділу правової експертизи юридичного управління 

центрального органу управління визначити переможцем конкурсу 

Шевчука Віталія Анатолійовича; 

на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу правової 

експертизи юридичного управління центрального органу управління 

визначити переможцем конкурсу Кравчук Галину Євгеніївну; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника відділу 

комплектування та проходження служби управління по роботі з персоналом 

центрального органу управління визначити переможцем конкурсу 

Бочковську Ольгу Анатоліївну; 

на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу кадрового 

забезпечення управління по роботі з персоналом центрального органу 

управління визначити переможцем конкурсу Мартинюка Віталія 

Володимировича; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника територіального 

управління (командира підрозділу безпеки суддів Вищого антикорупційного 
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суду) Служби судової охорони по місту Київ та Київській області визначити 

переможцем конкурсу Трясуна Павла Ростиславовича; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника територіального 

управління Служби судової охорони у Черкаській області визначити 

переможцем конкурсу Власенка Сергія Івановича; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника територіального 

управління (зі служби) Служби судової охорони у Черкаській області 

визначити переможцем конкурсу Баса Юрія Івановича. 

 Голосували:    "за"  – одноголосно. 

 

Вирішили: визначити переможцями конкурсу: 

на зайняття вакантної посади начальника юридичного управління 

центрального органу управління визначити переможцем конкурсу 

Стоцького Олега Леоновича; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника управління – 

начальника відділу правової експертизи юридичного управління 

центрального органу управління визначити переможцем конкурсу 

Шевчука Віталія Анатолійовича; 

на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу правової 

експертизи юридичного управління центрального органу управління 

визначити переможцем конкурсу Кравчук Галину Євгеніївну; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника відділу 

комплектування та проходження служби управління по роботі з 

персоналом центрального органу управління визначити переможцем 

конкурсу Бочковську Ольгу Анатоліївну; 

на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу 

кадрового забезпечення управління по роботі з персоналом центрального 

органу управління визначити переможцем конкурсу Мартинюка Віталія 

Володимировича; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника територіального 

управління (командира підрозділу безпеки суддів Вищого 

антикорупційного суду) Служби судової охорони по місту Київ та 

Київській області визначити переможцем конкурсу Трясуна Павла 

Ростиславовича; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника територіального 

управління Служби судової охорони у Черкаській області визначити 

переможцем конкурсу Власенка Сергія Івановича; 

на зайняття вакантної посади заступника начальника територіального 

управління (зі служби) Служби судової охорони у Черкаській області 

визначити переможцем конкурсу Баса Юрія Івановича. 

 

Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Комісії для 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників 
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центрального органу управління Служби, керівників і заступників керівників 

територіальних підрозділів Служби закрите. 

 

 


