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СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

 

П Р О Т О К О Л № 3 

(до наказу Служби від 15.11.2021 № 462) 

 

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        29 листопада 2021 року 

 

 

ПРИСУТНІ: 

   
Члени Комісії: полковник Служби 

полковник Служби 
полковник Служби 
полковник Служби 
полковник Служби 
 

Максимішин С. Т. 
Зернов Ю. В. 
Колєсніков О. М. 
Білецький О. В. 
Дзюба Є. В. 
 

Адміністратор: полковник Служби        Бочковська О. А.  

   

 
Засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

співробітників центрального органу управління Служби судової охорони                     
є правомочним. 

 
 ВИСТУПИЛИ: 

Полковник Служби судової охорони Максимішин С. Т. запропонував 
затвердити такий порядок денний: 

1. Залучення експертів для оцінювання рівня фізичної підготовки та 

психологічного вивчення кандидатів на посади співробітників Служби судової 

охорони, зарахування попередніх результатів з фізичної підготовки співробітникам 

(працівникам) Служби. 

2. Визначення та забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов для 

складання кандидатами на зайняття вакантних посад співробітників Служби 

судової охорони фізичної підготовки з урахуванням вимог нормативно-

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

завдання. 
4. Затвердження ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантних 

посад співробітників Служби судової охорони. 
Голосували:   "за" – одноголосно. 
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УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний. 

 
ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
СЛУХАЛИ: Голову Комісії полковника Служби судової охорони 

Максимішина С. Т., який повідомив, що відповідно до пункту 17 розділу ІV 
Порядку проведення конкурсу необхідно залучити експертів для оцінювання 
рівня фізичної підготовки та психологічного вивчення кандидатів на посади 
співробітників Служби судової охорони з числа співробітників центрального 
органу управління Служби судової охорони, а саме: 

полковника Служби судової охорони Євграфова Володимира 
Володимировича, начальника управліня з професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації центрального органу управління Служби судової охорони; 

підполковника Служби судової охорони Крячко Людмилу Павлівну – 

начальника служби психологічного забезпечення та соціальної роботи 

управління по роботі з персоналом центрального органу управління Служби 

судової охорони. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Полковник Служби судової охорони Максимішин С. Т., який наголосив на  

виконанні вимог Тимчасової інструкції з фізичної підготовки в Службі судової 

охорони, затвердженої наказом Голови Служби судової охорони від 04.02.2021 

№ 57, наказу Служби судової охорони від 04.11.2021 № 446 «Про організацію 

проведення підсумкової перевірки співробітників Служби судової охорони зі 

службової підготовки за 2021 навчальний рік та перевірки рівня фізичної 

підготовленості кандидатів на заміщення вакантних посад співробітників 

Служби судової охорони в умовах запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», та запропонував зарахувати результати з фізичної підготовки 

таким чином: 

1) співробітникам Служби – зарахувати результати, які вони отримали під час 

проведення позапланової та підсумкової перевірок у Службі; 

2) працівникам Служби судової охорони, які проходили конкурс на зайняття 

вакантних посад співробітників Служби, мають задовільний результат за 

підсумками визначення рівня фізичної підготовки та термін проходження ними 

конкурсу не сплив (12 місяців). 

Голосували:   "за" – одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ: Залучити вищезазначених експертів для оцінювання рівня 
фізичної підготовки, психологічного вивчення та визначення рівня 
професійності кандидатів на посади співробітників Служби судової охорони, 
зарахувати попередні результати з фізичної підготовки співробітників 
(працівників) Служби. 
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ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
СЛУХАЛИ: Голову Комісії полковника Служби судової охорони 

Максимішина С. Т., який повідомив, що відповідно до пункту 31 розділу VI 
Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників 
Служби судової охорони перевірка рівня фізичної підготовки здійснюється із 
забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов, в присутності медичних 
працівників. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Полковник Служби судової охорони Євграфов В. В. який поінформував, 

що з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 від 
09.12.2020 № 1236 (зі змінами), наказу Служби судової охорони від 04.11.2021 
№ 446 «Про організацію проведення підсумкової перевірки співробітників 
Служби судової охорони зі службової підготовки за 2021 навчальний рік та 
перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів на заміщення вакантних 
посад співробітників Служби судової охорони 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. 
Тестування рівня фізичної підготовленості кандидатів заплановано 

проводити на прилеглій до будівлі центрального органу управління Служби 
території, що дозволяє забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови, та у 
присутності медичних працівників. 

Полковник Служби судової охорони Максимішин С. Т. запропонував 
комісійно (з числа співробітників центрального органу управління Служби) 
здійснити обстеження прилеглої до будівлі центрального органу управління 
Служби території та підготувати відповідний акт. 

Голосували:   "за" – одноголосно. 
 

УХВАЛИЛИ: Здійснити комісійне обстеження прилеглої до будівлі 
центрального органу управління Служби території та підготувати відповідний 
акт. 
 
ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 
СЛУХАЛИ: головуючого Комісії полковника Служби судової охорони 

Максимішина С. Т., який повідомив, що відповідно до пункту 35 розділу VІ 
Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників 
Служби судової охорони ситуаційні завдання розв’язують: керівники 
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територіальних підрозділів та їх заступники, керівники структурних підрозділів 
центрального органу управління та їх заступники.  

Наказом Служби судової охорони від 15.11.2021 № 462 оголошено 
конкурс на посади, які передбачають розв’язання ситуаційних завдань, а саме: 

- начальника відділу з професійної підготовки та підвищення кваліфікації 
центрального органу управління Служби судової охорони; 

- заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 
судової охорони у Івано-Франківській області. 

Голосували:   "за" – одноголосно. 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити категорію посад, за якою кандидати вирішують 

ситуаційні завдання. 
Відповідно до пункту 35 розділу VІ Порядку ситуаційні завдання будуть 

розв’язувати кандидати, які подали документи на посади: 
- начальника відділу з професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

центрального органу управління Служби судової охорони; 
- заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Івано-Франківській області. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
СЛУХАЛИ: головуючого Комісії полковника Служби судової охорони 

Максимішина С.Т., який повідомив, що конкурс передбачає розв’язання 
претендентами на посаду ситуаційних завдань, які повинна розробити та 
затвердити конкурсна Комісія відповідно до пункту 35 та 36 розділу VІ 
Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників 
Служби судової охорони. 

Після детального обговорення зазначеного вище 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 
вакантної посади співробітника Служби судової охорони (додаються). 

Відповіді ситуаційних завдань готувати письмово на аркуші паперу.  
Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Комісії 

оголошується закритим. 
 
Додатки: на ___ арк. в 1 прим. 
 
 


