
Додаток 2 

до Порядку проведення публічного конкурсу з 

добору кандидатів для призначення членами 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

 

 

ВІДОМІСТЬ 

про результати оцінювання мотиваційного листа та співбесіди 

кандидатів для призначення членом  

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 

 

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ініціали кандидата 

Оцінка (бал) 
Загальна 

сума балів 
Примітки 

мотиваційного 

листа 
співбесіди 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
 

  

 

 

Член конкурсної комісії   ________________  ________________________ 
підпис   ініціал, прізвище 



Додаток 3 

до Порядку проведення публічного конкурсу 

з добору кандидатів для призначення членами 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

середніх балів оцінювання мотиваційного листа та співбесіди 

кандидатів для призначення членом  

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ініціали 

кандидата 

Оцінки членів конкурсної комісії 
Середній 

бал 

Загальний 

рейтинг 
прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

 

 

Адміністратор 

конкурсної комісії    ________________            ________________________ 
підпис      ініціал, прізвище 



Додаток 4 

до Порядку проведення публічного конкурсу з 

добору кандидатів для призначення членами 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

 

 

ВІДОМІСТЬ 

про результати додаткової співбесіди 

кандидатів для призначення членом  

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 

 

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ініціали кандидата Оцінка (бал) Примітки 

1    

2    

3    

4    

5    
  

 

 

Член конкурсної комісії   ________________  ________________________ 
підпис   ініціал, прізвище 

 



Додаток 5 

до Порядку проведення публічного конкурсу 

з добору кандидатів для призначення членами 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

середніх балів оцінювання додаткової співбесіди 

кандидатів для призначення членом  

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ініціали 

кандидата 

Оцінки членів конкурсної комісії 
Середній 

бал 

Загальний 

рейтинг 
прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

прізвище, 

ініціали члена 

комісії 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

 

 

Адміністратор 

конкурсної комісії    ________________            ________________________ 
підпис      ініціал, прізвище



 


