
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ  
 

П Р О Т О К О Л  № 1 

засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Голови 

Служби судової охорони, його заступників 

 

м. Київ                                                                                                                    12 квітня 2019 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 :  

Адміністратор: Юрченко Н. М. 

Бондар В. І. 

Корніцов В. О. 

 
 

Засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Голови 

Служби судової охорони, його заступників є правомочним. 

 ВИСТУПИЛИ: 
Чорнуцький С. П.  повідомив: 

про рішення Вищої ради правосуддя від 11.04.2019 № 1134/0/15-19 "Про 

оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад Першого заступника Голови Служби 

судової охорони та заступників Голови Служби судової охорони"; 

про розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах 

Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України та на офіційному  

веб-порталі "Судова влада України". 

Проведення конкурсу має 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 (далі – 

Порядок). 

 

Також Чорнуцький С.П. за результатами обговорення запропонував затвердити 

такий порядок денний:  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд та погодження форм заяв кандидатів про участь у конкурсі.  

2. Затвердження ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантної посади 

Першого заступника Голови Служби судової охорони. 

3. Затвердження ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад 

заступників Голови Служби судової охорони. 
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4. Різне. 

 

Голосували:   "за"               – 7 

   "проти"         – 0 

 
УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний. 

  

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

 

СЛУХАЛИ: Дробинського О. В., члена Комісії, з приводу розроблення та 

погодження форм заяв кандидатів про участь у конкурсі.   

 

 Після обговорення проекту форм заяв кандидатів про участь у конкурсі поставили 

на голосування пропозицію щодо погодження форм заяв кандидатів про участь у конкурсі. 

 

Голосували:    "за"       – 7 

   "проти" – 0 

 

УХВАЛИ: Викладену інформацію врахувати та погодити форму заяв про участь 

у конкурсі (додаються). 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

 СЛУХАЛИ: Чорнуцького С. П., голову Комісії, який повідомив, що 26 квітня 

2019 року буде проводитись конкурс на заміщення вакантних посад Першого 

заступника Голови Служби судової охорони та заступників Голови Служби судової 

охорони. Конкурс передбачає розв’язання конкурсантами ситуаційних завдань, які 

повинна розробити та затвердити Комісія.  

ВИСТУПИЛИ: Малашенкова Т. М., член Комісії, яка повідомила про 

проведення роботи з розроблення ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття 

вакантних посад Першого заступника Голови Служби судової охорони та заступників 

Голови Служби судової охорони, а також внесла пропозицію затвердити два варіанта 

ситуаційних завдань по два питання в кожному для конкурсантів на посаду Першого 

заступника Голови Служби судової охорони.  

Задля перевірки вміння користуватися комп’ютером і для унеможливлення 

ідентифікувати кому із конкурсантів належить відповідь на питання ситуаційних завдань 

запропоновано відповіді на ситуаційні завдання готувати з використанням комп’ютера. 

Після  детального обговорення  вказаного питання порядку денного поставили на 

голосування пропозицію з урахуванням доповнень, які надійшли під час обговорення. 

  

Голосували:    "за"       – 7 

   "проти" – 0 

УХВАЛИЛИ: Сформувати питання ситуаційних завдань в двох варіантах по два 

питання в кожному для розв’язання конкурсантами на посаду Першого заступника Голови 

Служби судової охорони.  

Відповіді ситуаційних завдань готувати з використанням комп’ютера.  
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Затвердити ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття вакантної посади 

Першого заступника Голови Служби судової охорони (додаються).  

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

ОБГОВОРЕНО членами Комісії ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття 

вакантних посад заступників Голови Служби судової охорони, пропозиції щодо 

затвердження двох варіантів ситуаційних завдань з одним питанням в кожному.  

Задля перевірки вміння користуватися комп’ютером і для унеможливлення 

ідентифікувати кому із конкурсантів належить відповідь на питання ситуаційних завдань 

запропоновано відповіді на ситуаційні завдання готувати з використанням комп’ютера. 

Після  детального обговорення  вказаного питання порядку денного поставили на 

голосування пропозицію з урахуванням доповнень, які надійшли під час обговорення. 

  

Голосували:    "за"       – 7 

   "проти" – 0 

УХВАЛИЛИ: Сформувати питання ситуаційних завдань по два варіанта 

ситуаційних завдань з одним питанням в кожному для конкурсантів на посади заступників 

Голови Служби судової охорони.  

Відповіді ситуаційних завдань готувати з використанням комп’ютера.  

Затвердити ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття вакантних посад 

заступників Голови Служби судової охорони (додаються). 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

СЛУХАЛИ: Малашенкову Т. М.., члена Комісії, яка запропонувала запросити на 

засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Голови Служби 

судової охорони, його заступників, яке відбудеться 26 квітня 2019 року, Голову Служби 

судової охорони та незалежних експертів. 

Голосували:    "за"       – 7 

   "проти" – 0 

УХВАЛИЛИ: Запросити на засідання Комісії, яке відбудеться 26 квітня 

2019 року, Голову Служби судової охорони Бондаря Валерія Івановича та експерта з 

питань охоронної діяльності радника генерального директора ДП «ІСС» Корніцова 

В’ячеслава Олександровича. Повідомити незалежні організації (КОНСУЛЬТАТИВНУ  

МІСІЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (КМЕС), УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ 

ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ) про проведення конкурсу та запросити 

експертів для участі в засіданні конкурсу на зайняття вакантних посад Першого заступника 

Голови Служби судової охорони та заступників Голови Служби судової охорони. 

 
Оскільки питання порядку денного вичерпані засідання Комісії для проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад Голови Служби судової охорони, його 

заступників закрито. 

Додатки: на 4 арк. в 1 прим. 

 

Голова Комісії: (підпис) Чорнуцький Сергій Петрович 
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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 

 

 


