
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

 

П Р О Т О К О Л № 4 

(до наказу Служби судової охорони від 22.03.2022 № 115) 

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              05 квітня 2022 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 (далі – Комісія) Служби 

судової охорони (далі - Служба), є правомочним у відповідності до пункту 18 

розділу ІV Порядку про проведення конкурсу. 

 

Слухали: Голову Комісії полковника Служби Максимішина С. Т., який 

повідомив, що відповідно до наказу Служби судової охорони від 22 березня 

2022 року № 115 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад 

Служби судової охорони» оголошено конкурс на зайняття вакантних посад 

співробітника Служби, а саме: 

- провідного спеціаліста відділу організації публічних закупівель 

центрального органу управління Служби – 2 посади; 

- провідного спеціаліста відділу аудиту центрального органу управління 

Служби – 1 посада. 

Поінформовано, що на першому засіданні Комісії, яке проходило            

04 квітня 2022 року відповідно до пункту 17 розділу ІV Порядку про 

проведення конкурсу було прийнято рішення про залучення експертів з числа 

співробітників центрального органу управління Служби для оцінювання рівня 

фізичної підготовки, психологічного вивчення кандидатів на посади 

співробітників, визначення професійності кандидатів, які претендують на 

зайняття вакантної посади у територіальному підрозділі Служби, тому на 

засідання Комісії запрошено:  
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полковника Служби судової охорони Букрєєва Геннадія Івановича, 

начальника відділу з професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

центрального органу управління Служби; 

полковника Служби судової охорони Крячко Людмилу Павлівну – 

начальника служби психологічного забезпечення та соціальної роботи 

управління по роботі з персоналом центрального органу управління Служби. 
 

Голова Комісії полковник Служби Максимішин С. Т. запропонував 

затвердити Порядок денний на 04 квітня 2022 року: 

 

1. Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі на зайняття 

вакантних посад співробітників центрального органу управління Служби. 

2. Перевірка рівня фізичної підготовки кандидатів на зайняття вакантної 

посади. 

3. Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

4. Визначення переможців конкурсу та других за результатами конкурсу 

кандидатів на зайняття вакантних посад. 

Голосували:   "за" – одноголосно. 
 

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний на                        

04 квітня 2022 року. 
 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 

1. Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі. 

 Слухали: адміністратора Комісії полковника Служби                 

Бочковську О. А. – заступника начальника управління – начальника відділу 

комплектування та проходження служби управління по роботі з персоналом, 

яка повідомила, що документи, необхідні для участі в конкурсі на зайняття 

вакантної посади подали наступні кандидати: 

- на посаду провідного спеціаліста відділу організації публічних 

закупівель центрального органу управління Служби – 2 посади: 

Багінська Альона Євгенівна; 

Кондратюк Марина Володимирівна; 

 

- на посаду провідного спеціаліста відділу аудиту центрального органу 

управління Служби – 1 посада: 

Титаренко Володимир Миколайович. 

 

Адміністратор конкурсної комісії проінформувала: 

Документи всіх кандидатів, відповідають встановленим вимогам,                           

а також спеціальним вимогам щодо освітньо-кваліфікаційного рівня, 

затвердженими наказом Голови Служби судової охорони від 22.03.2022                   

№ 115 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад Служби 
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судової охорони», про що кандидатів було повідомлено протягом трьох днів з 

моменту подачі ними документів на участь у конкурсі. 

 

Виступили: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С.Т. 

запропонував визнати подані документи вище зазначених кандидатів такими,                        

що відповідають встановленим вимогам для участі в конкурсі, та допустити їх 

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

 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. 

 

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

2. Перевірка рівня фізичної підготовки кандидатів на зайняття 

вакантних посад. 

Слухали: Голову Комісії полковника Служби Максимішина С. Т., який 
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 підготовки, яка 
проводиться згідно пункту 31 розділу VI Порядку про проведення конкурсу, 
вимог Тимчасової інструкції з фізичної підготовки в Службі судової охорони, 
затвердженої наказом Служби судової охорони від 04.02.2021 № 57 та наказу 
Служби судової охорони від 04.11.2021 № 446 щодо організації перевірки 
рівня фізичної підготовленості кандидатів на зайняття вакантних посад 
співробітників Служби в умовах запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню COVID-19, 
визначення рівня фізичної підготовленості кандидатів визначається за 
результатами виконання таких вправ: 

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

Кандидати надали медичні довідки про відсутність обмежень за станом 

здоров'я для виконання визначених фізичних вправ під час здачі тестів, мають 

індивідуальні засоби захисту. 
Для оцінювання рівня фізичної підготовки кандидата на посаду 

співробітника Служби залучено експертів – полковника Служби судової охорони 
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Букрєєва Геннадія Івановича, начальника відділу з професійної підготовки та 
підвищення кваліфікації центрального органу управління Служби. 

Від Комісії делегований полковник Служби судової охорони                   

Максимішин С. Т. 

Вирішили: Допустити кандидатів Багінську А. Є.. Кондратюк М. В. та 

Титаренка В. М. до проходження першого етапу конкурсу – визначення рівня 

фізичної підготовки. 

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: Голову Комісії полковника Служби Максимішина С.Т., який  

оголосив узагальнені адміністратором результати оцінювання рівня фізичної 

підготовки кандидатів на зайняття вакантних посад Служби. 

 

Зокрема:  

- на посаду провідного спеціаліста відділу організації публічних 

закупівель центрального органу управління Служби – 2 посади: 

Багінська Альона Євгенівна – зараховано; 

Кондратюк Марина Володимирівна – зараховано; 

 

- на посаду провідного спеціаліста відділу аудиту центрального органу 

управління Служби – 1 посада: 

Титаренко Володимир Миколайович – зараховано. 

 

Голова Комісії полковник Служби Максимішин С. Т. запропонував 

затвердити результати рівня фізичної підготовки та допустити кандидатів до 

наступних етапів конкурсу. 

Голосували:    "за" – одноголосно. 

 

Вирішили: затвердити результати перевірки рівня фізичної підготовки 

та допустити вище вказаних кандидатів до наступного етапу конкурсу. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

3. Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

Слухали: Члена Комісії полковника Служби Зернова Ю. В. який 

запропонував відвести кандидатам для співбесіди 5-7 хвилин. Запропонував 

обговорити перелік вимог професійної компетентності, за якими оцінювати 

результати співбесіди кандидатів. 
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Виступили: член Комісії полковник Служби Дзюба Є. В., який 

запропонував виділити 2 хвилини для представлення себе                          

кандидатам.  

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. 

Голосували:    "за" – одноголосно. 

Вирішили: відвести кандидатам для проходження співбесіди 5-7 

хвилин, у тому числі 2 хвилини – для представлення себе кандидатам. 

Здійснювати оцінювання результатів проходження співбесіди вказаним 

переліком вимог професійної компетентності відповідно до умов проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників Служби.  

 

Виступили: Голова Комісії полковник Служби Максимішин С. Т. та 

члени Комісії: полковник Служби Зернов Ю. В., полковник Служби      

Білецький О. В., полковник Служби Колєсніков О. М., полковник Служби 

Дзюба Є. В., 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 Служби, яку передано для оголошення голові Комісії. 

 

Слухали: Голову Комісії полковника Служби Максимішина С. Т., 

який оголосив узагальнені адміністратором результати оцінювання співбесіди 

з кандидатами на зайняття вакантних посад співробітників Служби: 

 

Зокрема:  

- на посаду провідного спеціаліста відділу організації публічних 

закупівель центрального органу управління Служби – 2 посади: 

Багінська Альона Євгенівна – 8,8 балів; 

Кондратюк Марина Володимирівна – 9,0 балів; 

 

- на посаду провідного спеціаліста відділу аудиту центрального органу 

управління Служби – 1 посада: 

Титаренко Володимир Миколайович – 9,4 балів. 

 

На підставі статті 57 Порядку проведення конкурсу для призначення на 

посади співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням 

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

внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 04.06.2019 року                    

№ 1536/0/15-19 кандидати, які під час проходження співбесіди отримали 
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середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, вважаються такими, що не 

пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального 

рейтингового списку.  

Наразі такі кандидати відсутні. 

Голова Комісії полковник Служби Максимішин С. Т. запропонував 

затвердити результати оцінювання проходження співбесіди кандидатів. 

Голосували: "за" – одноголосно.  

 

Вирішили: затвердити результати оцінювання проходження співбесіди 

кандидатів: Багінської А. Є., Кондратюк М. В. та Титаренка В. М. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

4. Визначення переможців конкурсу та других за результатами конкурсу 

кандидатів на зайняття вакантних посад. 

 

Слухали: Голову Комісії полковника Служби Максимішина С. Т., який 

повідомив, що адміністратором складено загальний рейтинг кандидатів, 

результати якого виглядають наступним чином: 

 

на посаду провідного спеціаліста відділу організації публічних 

закупівель центрального органу управління Служби – 2 посади: 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 
Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

1. Багінська Альона Євгенівна 8,8 1 

2. 
Кондратюк Марина 
Володимирівна 

9,0 1 

 

на посаду провідного спеціаліста відділу аудиту центрального органу 

управління Служби – 1 посада: 

 

Порядковий 

номер 

Прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата 
Загальна 

кількість 

балів 

Рейтинг 

 

1. 
Титаренко Володимир 
Миколайович 

9,4 1 

 

Слухали: Голову Комісії полковника Служби Максимішина С. Т., який 

вийшов з пропозицією, щоб за результатами загального рейтингового списку 

кандидатів на зайняття вакантних посад співробітників Служби визначити 

переможцями конкурсу кандидатів:  
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- на посаду провідного спеціаліста відділу організації публічних 

закупівель центрального органу управління Служби – 2 посади: 

Багінську Альону Євгенівну; 

Кондратюк Марину Володимирівну; 

 

- на посаду провідного спеціаліста відділу аудиту центрального органу 

управління Служби: 

Титаренка Володимира Миколайовича. 

 

Голосували: "за" – одноголосно.  

 

 
    
    
    
    
    
    
    
 


