
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ  
 

П Р О Т О К О Л  № 2 

засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

співробітників центрального органу управління ССО, керівників і заступників 

керівників територіальних підрозділів ССО 

 

м. Київ                                                                                                        30 травня 2019 року 

 
ПРИСУТНІ: 

  
Члени Комісії: Дробинський О. В.  

Опанасюк Т. І. 

Бойко В. М. 

Коцупал О. О. 

запрошені : Максимішин С. Т. 

  

Адміністратор: Юрченко Н. М. 

 

ВІДСУТНІ:  

Голова Комісії: Чорнуцький С. П. 

 

Члени Комісії: Шелест С. Б. 

 Науменко Ю. Б. 

 

Засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

співробітників центрального органу управління ССО, керівників і заступників 

керівників територіальних підрозділів ССО (далі – Комісія) є правомочним. 

 ВИСТУПИЛИ: 

 член Комісії Опанасюк Т. І., яка повідомила, що голова Комісії                            

Чорнуцький С. П. перебуває у відрядженні, відповідно до наказу ДСА України 

від 24.05.2019№ 31/05 "Про відрядження Чорнуцького С. П.". Згідно пункту 19 Порядку 

проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової 

охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 30.10.2018                                                

№ 3308/0/15-18, у разі відсутності на засіданні голови Комісії, головуючий обирається 

із числа присутніх членів. Опанасюк Т. І. запропонувала обрати головуючого Комісії 

Дробинського О. В. 

Поставили на голосування дану пропозицію. 

Голосували:   "за"                – 3 

  " утримався" – 1  

   "проти"         – 0 

УХВАЛИЛИ: 

На період відсутності Чорнуцького С. П. обрати головуючого Комісії для 

проведення конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників центрального органу 

управління ССО, керівників і заступників керівників територіальних підрозділів ССО 

Дробинського Олега Віталійовича. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий Комісії Дробинський О. В. повідомив, що Службою судової 

охорони (далі – ССО) оголошено конкурс на зайняття вакантних посад співробітників 

ССО, відповідно до наказу ССО від 22.05.2019 № 26. 

За результатами обговорення Дробинський О. В. запропонував затвердити такий 

порядок денний: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження ситуаційних завдань для кандидатів на зайняття вакантних посад 

співробітників Служби судової охорони. 

2. Різне. 

Голосували:   "за" – одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний. 

ПО ПЕРШОМУ ПУНКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

СЛУХАЛИ: головуючого Комісії Дробинського О. В., який повідомив, що 

12 червня 2019 року буде проводитись конкурс на заміщення вакантних посад 

співробітників Служби судової охорони, а саме: 

начальника управління по роботі з персоналом центрального органу управління; 

начальника управління фізичного захисту та організації безпеки суддів 

центрального органу управління; 

начальника управління з професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

центрального органу управління; 

начальника управління інформаційно - аналітичної роботи центрального органу 

управління; 

начальника управління охорони об’єктів судів, органів та установ системи 

правосуддя центрального органу управління; 

начальника управління забезпечення безпеки учасників судового процесу 

центрального органу управління; 

начальника управління координації діяльності сил оперативно - раптової дії 

центрального органу управління; 

начальника управління матеріально-технічного забезпечення центрального 

органу управління; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у Вінницькій 

області; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у 

Закарпатській області; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у м. Києві та 

Київській області; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у Львівській 

області; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у Одеській 

області; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у Рівненській 

області; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у Харківській 

області. 

Конкурс передбачає розв’язання конкурсантами ситуаційних завдань, які 

повинна розробити та затвердити Комісія, відповідно до пункту 35 Порядку проведення 

конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони. 
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Після  детального обговорення  вказаного 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 

вакантних посад співробітників Служби судової охорони (додаються). 

Відповіді ситуаційних завдань готувати з використанням комп’ютера.  

 

Оскільки питання порядку денного вичерпані, засідання Комісії для проведення 

конкурсу на зайняття вакантних посад співробітників центрального органу управління 

ССО, керівників і заступників керівників територіальних підрозділів ССО закрито. 

 
Додатки: на ____ арк. в 1 прим. 

 

Головуючий Комісії: _________________ 
(підпис) 

 

Дробинський Олег Віталійович 

 

   

Члени Комісії: ________________ 
(підпис) 

 

Опанасюк Тетяна Іванівна 

 _______________ 

(підпис) 

 

Бойко Володимир Миколайович 

 ________________ 
(підпис) 

Коцупал Олександр Олексійович 

 


