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Засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Голови 

Служби судової охорони(далі – Комісія), його заступників є правомочним. 

 

Слухали: Голова Комісії Чорнуцький C. П. повідомив, що рішенням Вищої ради 

правосуддя від 11.04.2019 № 1134/0/15-19 оголошено конкурс на зайняття вакантних посад 

Першого заступника Голови Служби судової охорони та заступників Голови Служби судової 

охорони і затверджено умови проведення конкурсу на зазначені посади. 

Повідомив, що відповідно до наказу ДСА України від 23.04.2019 № 415 "Про внесення 

змін до наказу ДСА України від 07.11.2018 № 553", у зв’язку із обранням Говорухи В.І. 

Головою Вищої ради правосуддя, були внесені зміни до складу Комісії – виключено із 

складу Комісії Говоруху В.І. та включено – члена Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А.  

Поінформовано про звернення Консультативної місії Європейського Союзу з 

реформування цивільної безпеки в Україні (КМЄС) з приводу можливості присутності під 

час проведення конкурсу експертів КМЄС – Дмітріюса Кумасоваса (громадянина 

Литви)  – радника з питань кримінальних розслідувань КМЄС, Світлани Редько 

(громадянки України) – експерта з питань кадрової політики та професійної підготовки 

Консультативної місії Європейського Союзу,  

Поставив на голосування питання можливості присутності експертів КМЄС на 

засіданні Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Першого 

заступника Голови Служби судової охорони та заступників Голови Служби судової охорони. 

 Голосували:   "за" – одноголосно. 

Вирішили: погодити присутність експертів КМЄС на засіданні Комісії для проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади Першого заступника Голови Служби судової 

охорони та заступників Голови Служби судової охорони.  

Слухали: Голова Комісії Чорнуцький С. П. запропонував затвердити наступний порядок 

денний: 
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Порядок денний 

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

посад Першого заступника Голови Служби судової охорони, заступника Голови Служби 

судової охорони (зі служби), заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення), 

заступника Голови Служби судової охорони (керівника апарату Голови служби). 

2. Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів. 

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. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Прийняття та розгляд документів для участі у конкурсі. 

Слухали: члена Комісії Дробинського О. В., начальника управління з питань персоналу 

ДСА України, який повідомив, що документи, необхідні для участі в конкурсі на зайняття 

вакантних посад подали наступні кандидати: 

На посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони: 

Максимішин Станіслав Трохимович; 

Пасюта Петро Петрович. 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (зі служби): 

Зернов Юрій Валентинович; 

Крюк Сергій Вікторович; 

Пасюта Петро Петрович; 

Слупачик Олександр Віталійович; 

Чуфрін Юрій Юрійович.  

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення): 

Колєсніков Олександр Миколайович; 

Слупачик Олександр Віталійович. 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (керівника апарату Голови Служби): 

Гавришук Олександр Михайлович; 

Пасюта Петро Петрович. 

Адміністратор повідомив, що для участі у конкурсі з’явились наступні кандидати:  

Гавришук Олександр Михайлович; 

Зернов Юрій Валентинович; 

Колєсніков Олександр Миколайович; 

Крюк Сергій Вікторович;  

Максимішин Станіслав Трохимович; 

Пасюта Петро Петрович; 

Чуфрін Юрій Юрійович. 

Кандидат Слупачик О. В. на конкурс не з'явився. 

Документи кандидатів Максимішина С. Т., Зернова Ю. В., Крюка С. В.,                  

Чуфріна Ю. Ю., Колєснікова О. М. та Гавришука О. М. відповідають встановленим 

вимогам, а також спеціальним вимогам щодо освітньо-кваліфікаційного рівня, 
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затвердженими рішенням 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 що кандидатів було 

повідомлено протягом трьох днів з моменту подачі ними документів на участь у конкурсі.  

Крім цього, кандидат Пасюта  П. П. надав три заяви для участі у конкурсі на посади 

Першого заступника Голови Служби судової охорони, заступника Голови Служби судової 

охорони (зі служби) та заступника Голови Служби (керівника апарату Голови служби). На 

посади Першого заступника Голови Служби судової охорони та заступника Голови 

Служби судової охорони (зі служби) подані Пасютою П. П. документи відповідають 

встановленим вимогам. На посаду заступника Голови Служби (керівника апарату Голови 

служби) Пасюта П. П. не надав підтверджуючого документа про наявність вищої освіти у 

галузі знань "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону". 

Відповідно до пункту 30 Порядку кандидати, документи яких не відповідають 

встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються, про що Пасюту П. П. було 

письмово повідомлено на електронну адресу, зазначену у його заяві, протягом трьох днів з 

моменту подачі ним документів на участь у конкурсі.  

Кандидат Слупачик О. В. подав документи для участі у конкурсі на посади 

заступника Голови Служби судової охорони (зі служби), заступника Голови Служби 

судової охорони (з забезпечення), але в них не вбачається підтверджуючих документів про 

досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років для заступника Голови Служби 

судової охорони (зі служби), про досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років 

на посаду заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення), документ про 

наявність вищої освіти у галузі знань "Економіка", "Забезпечення військ, (сил)", ступінь 

вищої освіти – магістр на посаду заступника Голови Служби судової охорони (з 

забезпечення), про що йому було відправлено повідомлення на  електронну адресу 24 

квітня 2019 року та запропоновано взяти участь у засіданні Комісії та надати свої 

аргументи стосовно його документів. На засідання Комісії кандидат Слупачик О.В. не 

з’явився.  

Пасюта П. П. написав заяву, в якій він відкликає свою заяву про участь у конкурсі 

на посаду заступника Голови Служби судової охорони (зі служби) і буде проходити 

конкурс на посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони. 

 Виступили: голова Комісії Чорнуцький С. П. запропонував визнати подані 

документи Гавришуком О. М., Зерновим Ю. В., Колєсніковим О. М., Крюком С. В., 

Максимішиним С. Т., та Чуфріним Ю. Ю. такими, що відповідають встановленим вимогам 

для участі в конкурсі, та допустити їх до участі у конкурсі на зайняття вакантних посад 

згідно з поданими заявами. 

Визнати подані документи Пасютою П. П. такими, що відповідають умовам 

проведення конкурсу на посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони та 

на посаду заступника Голови Служби судової охорони (зі служби). На посаду заступника 

Голови служби судової охорони (керівника апарату Голови Служби) подані Пасютою П.П. 

документи визнати такими, що не відповідають кваліфікаційним вимогам. Враховуючи, 

що Пасюта П. П. відкликав свою заяву на участь у конкурсі на зайняття посади заступника 

Голови Служби судової охорони (зі служби), допустити його до участі у конкурсі на 

зайняття посади Першого заступника Голови Служби судової охорони. 

Визнати подані документи Слупачиком О. В. для участі у конкурсі на посади 

заступника Голови Служби судової охорони (зі служби), заступника Голови Служби 

судової охорони (з забезпечення) такими, що не відповідають умовам проведення 

конкурсу. Визнати Слупачика О.В. таким, що не допущений до проведення конкурсу.  

Голова Комісії Чорнуцький C. П. поставив на голосування вказану пропозицію. 

Голосували:    "за" – одноголосно. 
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Вирішили: визнати подані документи Гавришуком О. М., Зерновим Ю. В.,                      

Колєсніковим О. М., Крюком С. В., Максимішиним С. Т., та Чуфріним Ю. Ю. такими, що 

відповідають встановленим вимогам для участі в конкурсі, та такими, що подані у 

встановленому порядку. Допустити до участі у конкурсі Гавришука О. М., Зернова Ю. В., 

Колєснікова О.М., Крюка С. В., Максимішина С. Т., та Чуфріна Ю. Ю. на зайняття вакантних 

посад згідно з поданими заявами. 

Визнати подані документи Пасютою П. П. такими, що відповідають умовам 

проведення конкурсу на посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони та 

на посаду заступника Голови Служби судової охорони (зі служби). На посаду заступника 

Голови служби судової охорони (керівника апарату Голови Служби) подані 

Пасютою П. П. документи визнати такими, що не відповідають кваліфікаційним вимогам. 

Враховуючи що Пасюта П. П. відкликав свою заяву на участь у конкурсі на зайняття 

посади заступника Голови Служби судової охорони (зі служби), допустити його до участі 

у конкурсі на зайняття посади Першого заступника Голови Служби судової охорони. 

Визнати подані документи Слупачиком О. В. для участі у конкурсі на посади 

заступника Голови Служби судової охорони (зі служби), заступника Голови Служби 

судової охорони (з забезпечення) такими, що не відповідають умовам проведення 

конкурсу. Визнати таким, що не допущений до проведення конкурсу Слупачика О. В.  

ПО ДРУГОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів. 

Слухали: голова Комісії Чорнуцький С.П. повідомив, що відповідно до Порядку, для 

кандидатів на посади Першого заступника Голови Служби судової охорони та заступників 

Голови Служби судової охорони першим етапом конкурсу є розв’язання ситуаційних 

завдань. 

Згідно з пунктом 34 Порядку, Комісією розроблено та затверджено для конкурсу на 

посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони два білети по два 

ситуаційних завдання у кожному, на посади заступників Голови Служби судової охорони 

по два білети на кожну посаду з одним ситуаційним завданням у кожному білеті. 

(Протокол засідання конкурсної комісії від 12.04.2019 № 1). 

Поставив на голосування питання розпочати перший етап конкурсу – розв’язання 

ситуаційних завдань та надати кандидатам для цього по сорок п’ять хвили на розв’язання 

одного питання.  

Голосували:    "за" – одноголосно. 

Запропонував кандидатам обрати один з двох конвертів з білетами. 

На посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони обрано конверт з 

білетом № 2. 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (зі служби) обрано конверт 

з білетом № 2. 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення) обрано 

конверт з білетом № 2. 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (керівника апарату Голови 

Служби) обрано конверт з білетом № 2.  

Вирішили: розпочати перший етап конкурсу для кандидатів. Надати кандидатам по сорок 

п’ять хвили на розв’язання кожного ситуаційного завдання. 

Адміністратором оголошено кандидатам на кожну посаду зміст ситуаційних 

завдань білетів та зафіксовано час початку їх розв’язання – 10 година 10 хвилин. 
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Після закінчення встановленого часу на розв’язання ситуаційних завдань, 

кандидати запакували в один конверт бланки з відповіддю, а в інший конверт – бланк з 

персональними даними, та передали адміністратору. Адміністратор, після присвоєння 

однакового номера конвертам кожного кандидата, передала членам Комісії тільки 

конверти з розв’язаними ситуаційними завданнями для визначення результатів. 

Членами Комісії визначено результати розв’язання ситуаційних завдань згідно з 

вимогами до професійної компетентності кандидатів відповідно до умов проведення 

конкурсу. Результати оцінювання кожним членом Комісії занесені до відомостей про 

результати розв’язання ситуаційних завдань та передані адміністратору для узагальнення. 

Адміністратором узагальнено результати розв’язання ситуаційних завдань 

кандидатами у зведеній відомості середніх балів, розраховано середнє арифметичне 

значення оцінювання по кожній з вимог до професійної компетентності кандидатів 

Узагальнені результати розв’язання ситуаційних завдань передано для оголошення голові 

Комісії. 

Слухали: голова Комісії Чорнуцький С. П. оголосив узагальнені адміністратором 

результати оцінювання розв’язання ситуаційних завдань кандидатами на зайняття 

вакантних посад Першого заступника Голови Служби судової охорони та заступників 

Голови Служби судової охорони. Зокрема: 

На посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони: 

Максимішин Станіслав Трохимович отримав кількість балів –  11,3;  

Пасюта Петро Петрович отримав кількість балів –  4,3.  

Кандидати Максимішин С. Т., Пасюта П. П. по кожній з оцінюваних вимог 

професійної компетентності набрали більше, ніж 0,5 балів, та можуть бути допущені до 

наступного етапу конкурсу (співбесіди). 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (зі служби): 

Зернов Юрій Валентинович отримав кількість балів –  6,9; 

Чуфрін Юрій Юрійович отримав кількість балів –  4,7; 

Крюк Сергій Вікторович отримав кількість балів –  2,4; 

Кандидат Крюк С. В. по одній з оцінюваних вимог професійної компетентності 

набрав менше, ніж 0,5 балів, тому не може бути допущений до наступного етапу конкурсу 

(співбесіди).  

Кандидати Зернов Ю. В., Чуфрін Ю. Ю. по кожній з оцінюваних вимог професійної 

компетентності набрали більше, ніж 0,5 балів, та можуть бути допущені до наступного 

етапу конкурсу (співбесіди). 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення): 

Колєсніков Олександр Миколайович отримав кількість балів –  5,4. 

Кандидат Колєсніков О. М. по кожній з оцінюваних вимог професійної 

компетентності набрав більше, ніж 0,5 балів, та може бути допущений до наступного 

етапу конкурсу (співбесіди). 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (керівника апарату Голови 

служби): 

Гавришук Олександр Михайлович отримав кількість балів –  5,1. 

Кандидат Гавришук О. М. по кожній з оцінюваних вимог професійної 

компетентності набрав більше, ніж 0,5 балів, та може бути допущений до наступного 

етапу конкурсу (співбесіди). 

Голова Комісії Чорнуцький С. П. запропонував затвердити результати оцінювання 

розв’язання ситуаційних завдань та допустити до співбесіди: 
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Кандидатів на зайняття вакантної посади Першого заступника Голови Служби 

судової охорони: 

Максимішина Станіслава Трохимовича; 

Пасюту Петра Петровича. 

Кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової 

охорони (зі служби): 

Зернова Юрія Валентиновича; 

Чуфріна Юрія Юрійовича. 

Кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової 

охорони (з забезпечення): 

Колєснікова Олександра Миколайовича. 

Кандидатів на зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової 

охорони (керівника апарату Голови Служби): 

Гавришука Олександра Михайловича.  

Голосували:    "за" – одноголосно. 

Вирішили: затвердити результати оцінювання розв’язання ситуаційних завдань та 

допустити до співбесіди вище вказаних кандидатів. 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Проведення співбесіди та визначення її результатів. 

Слухали: голова Комісії Чорнуцький С. П. запропонував відвести кожному кандидату для 

співбесіди 15 хвилин. Запропонував обговорити перелік вимог професійної 

компетентності, за якими оцінювати результати співбесіди кандидатів. 

Виступили: член Комісії Дробинський О. В. запропонував з відведених кандидатам 

15 хвилин на співбесіду виділити 2 хвилини для представлення себе кожним з кандидатів.  

 Обговорили: доцільність здійснювати оцінювання результатів проходження співбесіди 

за наступним переліком вимог професійної компетентності:  

На посади Першого заступника Голови Служби судової охорони та заступника Голови 

Служби судової охорони (зі служби): 

1. Наявність лідерських навичок. 

2. Вміння приймати ефективні рішення (наявність необхідних знань для ефективного 

розподілу та використання ресурсів. 

3. Комунікація та взаємодія. 

4. Управління організацією та персоналом. 

5. Особистісні компетенції. 

6. Забезпечення громадського порядку. 

7. Робота з інформацією. 

8. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи 

Першого заступника Голови Служби судової охорони та заступника Голови Служби 

судової охорони (зі служби). 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення): 

1. Наявність лідерських навичок. 

2. Вміння приймати ефективні рішення (наявність необхідних знань для ефективного 

розподілу та використання ресурсів. 

3. Комунікація та взаємодія. 

4. Управління організацією та персоналом. 

5. Особистісні компетенції. 
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6. Управління публічними фінансами. 

7. Робота з інформацією. 

8. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи 

заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення). 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (керівника апарату Голови 

Служби): 

1. Наявність лідерських навичок. 

2. Вміння приймати ефективні рішення (наявність необхідних знань для ефективного 

розподілу та використання ресурсів. 

3. Комунікація та взаємодія. 

4. Управління організацією та персоналом. 

5. Особистісні компетенції. 

6. Забезпечення системи аналітичного забезпечення та контролю. 

7. Робота з інформацією. 

8. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи 

заступника Голови Служби судової охорони (керівника апарату Голови Служби). 

Голосували:    "за" – одноголосно. 

Вирішили: відвести кожному кандидату для проходження співбесіди 15 хвилин, в тому 

числі 2 хвилини – для представлення себе кожним кандидатом. Здійснювати оцінювання 

результатів проходження співбесіди за вище вказаним переліком вимог професійної 

компетентності.  

Виступили: Голова Комісії Чорнуцький С. П. та члени Комісії Малашенкова Т. М., 

Овсієнко А. А., Дробинський О. В., Пристрома 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 Першого заступника Голови 

Служби судової охорони та заступників Голови Служби судової охорони, яку передано 

для оголошення голові Комісії. 

Слухали: голова Комісії Чорнуцький С. П. оголосив узагальнені адміністратором 

результати оцінювання співбесіди з кандидатами на зайняття вакантних посад Першого 

заступника та заступників Голови Служби судової охорони. Зокрема: 

На посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони: 

Максимішин Станіслав Трохимович отримав кількість  балів – 13,6; 

Пасюта Петро Петрович отримав кількість балів – 5,9; 

Пасюта П. П. по одній з оцінюваних вимог професійної компетентності набрав 

менше, ніж 0,5 балів, тому вважається таким, що не пройшов співбесіду. 

Максимішин С. Т. по кожній з оцінюваних вимог професійної компетентності 

набрав більше, ніж 0,5 балів та може вважатися таким, що пройшов співбесіду.  

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (зі служби): 

Зернов Юрій Валентинович отримав кількість балів – 14,0;   

Чуфрін Юрій Юрійович отримав кількість балів – 10,7; 

Кандидати Зернов Ю. В., Чуфрін Ю. Ю. по кожній з оцінюваних вимог професійної 

компетентності набрали більше, ніж 0,5 балів та можуть вважатися такими, що пройшли 

співбесіду. 
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На посаду заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення): 

Колєсніков Олександр Миколайович отримав кількість балів – 12,4; 

Кандидат по кожній з оцінюваних вимог професійної компетентності набрав 

більше, ніж 0,5 балів та може вважатися таким, що пройшов співбесіду. 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (керівник апарату Голови 

Служби): 

Гавришук Олександр Михайлович отримав кількість балів – 12,7. 

Кандидат по кожній з оцінюваних вимог професійної компетентності набрав 

більше, ніж 0,5 балів, та може вважатися таким, що пройшов співбесіду. 

Голова Комісії Чорнуцький С. П. запропонував затвердити результати оцінювання 

проходження співбесіди та вважати такими, що пройшли співбесіду кандидати на 

зайняття вакантних посад: 

Першого заступника Голови Служби судової охорони: 

Максимішин С. Т.;  

заступника Голови Служби судової охорони (зі служби): 

Зернов Ю. В.; 

Чуфрін Ю. Ю.; 

заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення): 

Колєсніков О. М.; 

заступника Голови Служби судової охорони (керівник апарату Голови Служби): 

Гавришук О. М. 

  Голосували:    "за" – одноголосно. 

Вирішили: затвердити результати оцінювання проходження співбесіди та вважати 

такими, що пройшли співбесіду, вище зазначені кандидати на зайняття вакантних посад 

Першого заступника  та заступників Голови Служби судової охорони.  

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на 

зайняття вакантної посади. 

Слухали: голова Комісії Чорнуцький С. П. повідомив, що адміністратором складено 

загальний рейтинг кандидатів, результати якого виглядають наступним чином: 

На посаду Першого заступника Голови Служби судової охорони: 

№ 

з/п 

Прізвище, імʾя, по батькові кандидата Загальна кількість 

балів 

Рейтинг 

1.  Максимішин Станіслав Трохимович 24,9 1 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (зі служби): 

№ 

з/п 

Прізвище, імʾя, по батькові кандидата Загальна кількість 

балів 

Рейтинг 

1.  Зернов Юрій Валентинович 20,9 1 

2.  Чуфрін Юрій Юрійович 15,4 2 

На посаду заступника Голови Служби судової охорони (з забезпечення): 

№ 

з/п 

Прізвище, імʾя, по батькові кандидата Загальна кількість 

балів 

Рейтинг 

1.  Колєсніков Олександр Миколайович 17,8 1 
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На посаду заступника Голови Служби судової охорони (керівник апарату Голови 

Служби): 

№ 

з/п 

Прізвище, імʾя, по батькові кандидата Загальна кількість 

балів 

Рейтинг 

1.  Гавришук Олександр Михайлович 17,8 1 

 

Слухали: голова Комісії Чорнуцький С. П. вніс пропозицію за результатами загального 

рейтингу кандидатів на зайняття вакантної посади Першого заступника Голови Служби 

судової охорони визначити переможцем конкурсу Максимішина Станіслава Трохимовича.  

 На зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової охорони (зі 

служби) визначити переможцем конкурсу Зернова Юрія Валентиновича, другим за 

результатами конкурсу – Чуфріна Юрія Юрійовича.  

 На зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової охорони (з 

забезпечення) визначити переможцем конкурсу Колєснікова Олександра Миколайовича. 

 На зайняття вакантної посади заступника Голови Служби судової охорони (керівник 

апарату Голови служби) визначити переможцем конкурсу Гавришука Олександра 

Михайловича. 

Голосували:    "за"  – одноголосно. 

Вирішили: визначити переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади Першого 

заступника Голови Служби судової охорони Максимішина Станіслава Трохимовича.

 Визначити переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Служби судової охорони (зі служби) Зернова Юрія Валентиновича, другим за результатами 

конкурсу – Чуфріна Юрія Юрійовича.  

 Визначити переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Служби судової охорони (з забезпечення) Колєснікова Олександра Миколайовича. 

 Визначити переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади заступника Голови 

Служби судової охорони (керівник апарату Голови служби) Гавришука Олександра 

Михайловича. 

 Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Комісії для проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад Голови Служби судової охорони, його заступників 

закрито.  
   
Голова Комісії: _________________ 

(підпис) 

 

Чорнуцький Сергій Петрович 

 

Члени Комісії:   

 ________________ 
(підпис) 

 

Малашенкова Тетяна Михайлівна 

 

 ________________ 
(підпис) 

 

Овсієнко Андрій Анатолійович 

 

 ________________ 
(підпис) 

 

Шапран Віктор Валентинович 

 

 _______________ 

(підпис) 

 

Мальцев Дмитро Олександрович 

 

 ________________ 
(підпис) 

 

Дробинський Олег Віталійович 

 

 ________________ 
(підпис) 

Пристрома Євген Вікторович 

 


