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СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

 

П Р О Т О К О Л № 11 

(до наказу Служби судової охорони від 11.11.2022 № 488) 

 

засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

заступників керівників територіальних управлінь Служби судової охорони 

 

м. Київ        18 листопада 2022 року 
 

 

ПРИСУТНІ: 

   

Члени Комісії: полковник Служби судової охорони 
полковник Служби судової охорони 
полковник Служби судової охорони 
капітан Служби судової охорони 

Макарчук Ю. А. 
Обушенко О. М. 
Єрьомін О. В. 
Пан А. А. 

   
Адміністратор:  Ященко В. В. 
   

 

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 (далі – Комісія) Служби судової охорони (далі – Служба), є 

правомочним у відповідності до пункту 18 розділу ІV Порядку проведення 

конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони 

(зі змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу), затвердженого Рішенням 

вищої ради правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18 
 

СЛУХАЛИ: голова Комісії полковник Служби Макарчук Ю. А. повідомив, 

що полковниками Служби Ставінським Р.  М. та Малихіним П. В. були подані 

заяви про призупинення своїх повноважень як членів Комісії з дня подання 

заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті ДСА 

у зв’язку з поданням письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посад 

відповідно до наказу Служби судової охорони від 11.11.2022 № 488.  

 
Голосували:   "за" – одноголосно. 
 
УХВАЛИЛИ: призупинити повноваження полковників Служби 

Ставінського Р. М. та Малихіна П. В. як членів Комісії з дня подання 
відповідної заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному 
веб-сайті ДСА. 

 

СЛУХАЛИ: голову Комісії полковника Служби Макарчука Ю. А., який 

повідомив, що відповідно до наказу Служби від 11.11.2022 № 488 «Про 
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оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників Служби» 

оголошено конкурс на зайняття вакантних посад центрального органу 

управління Служби, а саме: 

радника Голови Служби; 

начальника фінансового управління (головного бухгалтера) центрального 

органу управління Служби; 

начальника управління логістики та зв’язку центрального органу 

управління Служби; 

начальника служби з питань запобігання та виявлення корупції 

центрального органу управління Служби; 

провідного спеціаліста (оперативного чергового) відділу оперативно-

чергової служби центрального органу управління Служби судової охорони. 

 

Запропонував затвердити такий порядок денний роботи Комісії: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Визначення експертів для оцінювання рівня фізичної підготовки 

кандидатів на посади співробітників. 

2. Визначення умов та порядку складання кандидатами на зайняття 

вакантних посад співробітників Служби фізичної підготовки з урахуванням 

вимог нормативно-правових документів. 
3. Визначення категорії посад, за якими кандидати розв’язують ситуаційні 

завдання та затвердження ситуаційних завдань. 
 
Голосували:   "за" – одноголосно. 
 
УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний. 
 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

1. Визначення експертів для оцінювання рівня фізичної підготовки 

кандидатів на посади співробітників Служби. 

 

СЛУХАЛИ: голова Комісії полковник Служби Макарчук Ю. А., 

наголосив на виконанні вимог Тимчасової інструкції з фізичної підготовки в 

Службі, затвердженої наказом Служби від 04.02.2021 № 57, наказу Служби від 

04.11.2021 № 446 «Про організацію проведення підсумкової перевірки 

співробітників Служби зі службової підготовки за 2021 навчальний рік та 

перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів на заміщення вакантних 

посад співробітників Служби в умовах запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» та відповідно до пункту 17 розділу ІV Порядку проведення 

конкурсу необхідність залучити експертів для оцінювання рівня фізичної 

підготовки кандидатів на посади співробітників Служби з числа співробітників 
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центрального органу управління Служби, запропонував у якості експерта 

залучити полковника Служби Букрєєва Геннадія Івановича, начальника відділу з 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації центрального органу управління 

Служби. 
 

Голосували:   "за" – одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ: залучити вищезазначеного експерта для оцінювання рівня 
фізичної підготовки та визначення рівня професійності кандидатів на посади 
співробітників Служби. 
 
ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

2. Визначення умов та порядку складання кандидатами на зайняття 

вакантних посад співробітників Служби фізичної підготовки з урахуванням 

вимог нормативно-правових документів. 

 
СЛУХАЛИ: голову Комісії полковника Служби Макарчука Ю. А., який 

запропонував заслухати полковника Служби Букрєєва Г. І., начальника відділу з 
професійної підготовки та підвищення кваліфікації центрального органу управління 
Служби. 

 
СЛУХАЛИ: полковника Служби Букрєєва Г. І., поінформував, що 

відповідно до вимог Тимчасової інструкції з фізичної підготовки в Службі, 
затвердженої наказом Служби від 04.02.2021 № 57, наказу Служби від 
04.11.2021 № 446 «Про організацію проведення підсумкової перевірки 
співробітників Служби зі службової підготовки за 2021 навчальний рік та 
перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів на заміщення вакантних 
посад співробітників Служби в умовах запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2», визначення рівня фізичної підготовленості кандидатів 
визначається за результатами виконання таких вправ: 

- комплексно-силова вправа; 
- човниковий біг 10 х 10. 

 

СЛУХАЛИ: голову Комісії полковника Макарчука Ю. А. який 

запропонував ухвалити такі умови та порядок визначення рівня фізичної 

підготовленості кандидатів 

 

Голосували:   "за" – одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ: визначення рівня фізичної підготовленості кандидатів 
визначати за результатами виконання таких вправ: 

- комплексно-силова вправа; 
- човниковий біг 10 х 10. 
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ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

3. Визначення категорії посад, за якими кандидати розв’язують ситуаційні 
завдання та  затвердження ситуаційних завдань. 

 

СЛУХАЛИ: головуючого Комісії полковника Служби Макарчука Ю. А., 
який повідомив, що відповідно до пункту 35 розділу VІ Порядку проведення 
конкурсу для призначення на посади співробітників Служби ситуаційні 
завдання розв’язують: керівники територіальних підрозділів та їх заступники, 
керівники структурних підрозділів центрального органу управління Служби та 
територіальних підрозділів Служби.  

Наказом Служби від 11.11.2022 № 488 «Про оголошення конкурсу на 

зайняття вакантних посад співробітників Служби» оголошено конкурс на 

зайняття таких вакантних посад, щодо яких передбачено розв’язання 

кандидатом на цю посаду ситуаційних завдань, а саме: 

начальника фінансового управління (головного бухгалтера) центрального 

органу управління Служби; 

начальника управління логістики та зв’язку центрального органу 

управління Служби; 

начальника служби з питань запобігання та виявлення корупції 

центрального органу управління Служби. 
Пропонується затвердити розроблені ситуаційні завдання що додаються. 
 

Голосували:   "за" – одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ: Затвердити розроблені ситуаційні завдання. 
 
Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Комісії 

оголошується закритим. 
 
Додатки: ситуаційні завдання на 12 арк. в 1 прим. 
 

Голова Комісії:    
 полковник Служби 

судової охорони 

_____________ 
(підпис) 

 

Макарчук 
Юрій Анатолійович  

Члени Комісії:    
 полковник Служби 

судової охорони 

_____________ 
(підпис) 

Обушенко 

Олександр Миколайович 
 

 полковник Служби 

судової охорони 

_____________ 

(підпис) 
Єрьомін 

Олександр В’ячеславович 

 
 капітан Служби 

судової охорони 

_____________ 

(підпис) 
Пан 

Артем Андрійович 

 
    

 


